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Min va nvar ? Akettur n tmiyiwit :
Tantrubulujit/tansefgant tadelsant
Asadef : Anefru n tmiyiwit d iwettasen d ussudes nnes d tabibliyugrafit n
isedwalen :
1-Tabridt n usvuri n tantrubulujit tadelsant :
2- Asejji x tabibliyugrafit n tantrubulujit tadelsant :
3-Astal :
3-1- Astal amesmutteg :
3-2- Astal amesmun :
4-Irmmusen d irimen :
4-1-Armmus n tantrubulujit tadelsant :
4-2-iwettasen nnes :
5 – Tilult n tantrubulujit tadelsant :
6 – Tikliwin/ tifrkiwin n tmerniwt n tantrubulujit tadelsant :
7 – Tidaliwin timeqranin n tantrubulujit tadelsant :
7 – 1-Tamassant n tutlayin :
7-2- Tamassant n tusniwin/tidelsanin tamgiddit/ tasemzazalt (Ethnology) :
7-3- Tamassant n Tarkyulujit taqburt (tinsiwin n iraqen n umezruy) :
8- Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul aseklan d unẓuṛ amaziγ di Arrif,
raggʷaj d tisnamkin :

9 - Tiggaz di tadelsa tamaziɣt :
10- Tazeddivt taqburt di Arrif:
11- IseäfaRen:
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Asadef : Anefru n tmiyiwit d iwettasen d ussudes nnes d tabibliyugrafit n
isedwalen :
Tinnawin d tivuriwin n temiyiwit n tasnefgant tadelsant ad ssavent cwict
n tfawin x ca irmmusen iqqnen var tantrubulujit tadelsant d innawen nnes s
uçRyan(théoriquement), d tikli i tessen zi tulalt nnes tatrart ar tudart nnes n yiäa,
s dat ma ad tili ict n tadast tusnist (pratiquement) i ca n isntlen var-sen tivuni
aked temvar d usneflul nnes d taddut nnes am tadast i tawuri d tilalt n tamγart
deg usnflul anseklan d unẓuṛ amaziγ di Arrif, raggʷaj d tisnamkin, d tadast i
tiggaz di tadelsa tamaziɣt d raggʷaj nsent di tuddut n temvart tarifit, d wadas i
usentl n tzeddivt tazaykut di arrif illan d igar d agdal( )محرمd uvris( )مقدسn
temvart di tussna taqburt n irifiyyen.
Iwettasen n tinnawin d tivuriwin n temiyiwit n tasnefgant tadelsant d yina :
- Ixeã imepäaren d tmepäarin iqqaren di tvuriwin timazivin ad ssnen umi
ittwaqqar tantrubulujit/tasnefgant tadelsant illan d tamassant, d iwettasen
nnes d innawen nnes d umezru d tikliwin nnes ;
- Ad awäen/t ad ssnen/t addur d azal n tmassant a s uçRyan d tusnist di
tvuriwin d tarziwin d tizrawin timazivin ;
- Ad adsen isentlen iqqnen var tussna d tadelsa n tmazivt di arrif mivar
tivuni aked temvart ;
- Ad ggen tadafin d trzutin di tussna tarifit s tadast n tesnefgant tadelsant.
1-Tabridt n usvuri n tantrubulujit tadelsant :
Tivuriwin di tmiyiwit n tasnefgant tadelsant temmars x uswizi jar sin
tadasin : tadast taçRyant d tadast tusnist. Imepäaren d tmepäarin iqqaren di
tvuriwin timazivin ixessin ad arzun ad cucen di tussna nsen/t deg isedwalen d
igar mani teddaren/t, ad ggen/t tadafin, d trazzutin x isentlen iqqnen var
tsnefgant tadelsant, ad ssiwelen ad mÃawaäen jar-asen/t ad ssarsen ad arren x
iseqsan, mapend ad ssiriwen ad ssemvaren tussniwin nsen/t nnit .
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2- Asejji x tabibliyugrafit n tantrubulujit tadelsant:
Ḥuma imepäaren d tmepäarin ad ggen tizemmar ad ssijjen x min id yusin
deg isedwalen iqqnen var tsnefgant tadelsant aselmad isswejd asen/t aïïaã n
izwlen n idllisen deg igar a, ixessa imepäaren d tmepäarin ad ucen/t taynit i ca
n idlisen issawalen s uÇRayan (théoriquement) d usnis (pratiquement) x
tantrubulujit tadesant, ad ggen tivuri ica zzagsen di tadafin nsen alendad
imeddukal d timeddukal nsen/t, ad cucen x idllisen nni minzi i va ssiriwen
tmussna nsen/t , mapend ur tnexlioen mala immarsasen dd ca useqsi niv xsen/t
ad ssiwlen/t x va uvezäis zi tussna nsen/t .
3-Astal 1:
Immars astal di tvuriwin timazivin d tmiyiwit n tasnefgant tadelsant x sin
inawen d istalen :
- Astal amesmutteg2 : iqqen var tizemmar itteggen imepäaren, acuci,
tivuriwin, tadafin, d usewjed, d uswizi d umsawal nsen/t di tilit d
ummgnet nsen/t di tirmitin n usvuri di tseddawit, d wagi n tiwuriwin i d
asen/ t ittwawcen.
- Astal amesmun3 : ittwag awarni unfalal zi tivri, netta d tasuddest4 niv
irim5 deg uneggar n tvuriwin.
4-Irmmusen d irimen6 :
4-1-Armmus n tantrubulujit tadelsant :
Tantrubulujit niv tasnefgant tadelsan, nettat d ijj n tmassant s usnefgan,
ttic taynit i min iqqnen var tadelsa d tussniwin unefgan mani ma d melmi ma.
Nttat d tvuri i tsniwin unefgan illan zeg unamun, vares tussniwin d tiklitin d
tinuma d tiäfaëin d idmaten dissmalan aïïaÃ n tefras d wudmawen zi tuverma
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nnes d mamek iteddar tudart nnes. Tamassant a tteg tvuriwin d tirazzutin i
tussniwin n wayduden izaykuten d yenni imaynuten iddaren di tatrart.
Itarnit n tmussna xzar min id yusin deg iäëiãen a :
AÄRiÃ wiss: 1
"األنتروبولوجيا عا ّمة ه ّي دراسة اإلنسان أو العلم الذي يدرس اإلنسان .باعتبار ّ
أن اللّفظ مك ّون
من كلمتين يونانيتين :أنتروبو  :وتعني إنسان .ولوغوس :وتعني هنا دراسة أو علم .ولألنتروبولوجيا
معنيين ،علمي وفلسفي .أ ّما المعنى الفلسفي فقد تح ّدث "ايمانويل كانط" عن األنتروبولوجيا باعتبارها
المجال الذي تر ّد إليه ك ّل مجاالت الفلسفة (كتاب المنطق) إذ ّ
إن اإلنسان هو محور البحث الفلسفي
واألنتروبولوجيا ه ّي ال ّدراسة الموجّهة للنّظر فيما يتعلّق به من جوانب فكريّة ومعرفيّة (شروط المعرفة
وحدودها :الميتافيزيقا) وجوانب عمليّة تتعلّق بأفعاله (مبادئها وغاياتها :األخالق) وجوانب نفسيّة (الذوق
الفنّي والعقيدة :اإلستتيقا وال ّدين) .ونتح ّدث عن مقاربة أنتروبولوجيّة في الفلسفة بمعنى تلك التي تنطلق
من خصائص اإلنسان ومن طبيعته في مقابل مقاربة ميتافيزيقيّة مثال التي تنطلق من مبادئ تخصّ الوجود
عا ّمة.
أ ّما بالمعنى العلمي فتعني األنتروبولوجيا ال ّدراسة العلميّة لإلنسان والتي يمكن أن تشمل دراسة مجتمعه
ولغته وعاداته وتقاليده وتاريخه القديم وأجناسه .لذلك يمكن القول ّ
ي
أن األنتروبولوجيا بالمعنى العلمي ه ّ
دراسة المجموعات اإلنسانيّة ككل ،في خصائصها وفي عالقتها بالطّبيعة ".بروكا :عن معجم الالند.
AÄRiÃ wiss:2
" لفظة أنتروبولوجيا ترادف اإلثنولوجيا ،أي علم الشعوب والمجتمعات البدائية من حيث معتقداتها
وعاداتها ونظمها االجتماعية .وقد يسمى هذا العلم أيضا األنتروبولوجيا الثقافية أو األنتروبولوجيا
االجتماعية .وبهذا المعني تتميز األنتروبولوجيا عن السوسيولوجيا ،أي علم االجتماع ،بأن موضوعها
هو الشعوب والمجتمعات البدائية ،في حين أن موضوع علم االجتماع هو المجتمعات الحديثة "المتطورة
أو المتمدنة" .ثم قد يكون أنتروبولوجيا فلسفية ،تتميز من األنتروبولوجيا العلمية واألنتروبولوجيا
الدينية".
بولس الخوري :في الدين مقاربة أنتروبولوجية.ص1 :

4-2-iwettasen7 nnes:
Tasnefgant tadelsant twettas a termes tumant tadelsant, d uswuti n
ifeëdisen nnes, tvuri n usmsi d umutti adelsan, d tarwayt tadelsant, d usmal n
tifras ittemsarwasen jar tussniwin, d ubeddi var iãuëaf d tikliwin n tgumin n ca
n tussna zi tussniwin n ca n unamun.
AÄRiÃ wiss:3
" تهدف األنثروبولوجيا الثقافية فهم الظاهرة الثقافية وتحديد عناصرها ،ودراسة عمليات التغيير
الثقافي والتمازج الثقافي ،وتحديد الخصائص المتشابهة بين الثقافات وتفسّر بالتالي المراحل التط ّورية
لثقافة معيّنة في مجتمع معيّن .ولهذا استطاع علماء األنثروبولوجيا الثقافية أن ينجحوا في دراساتهم التي
- Objectifs.
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أجروها على حياة اإلنسان ،سواء ما اعتمد منها على التراث المكتوب لإلنسان القديم وتحليل آثارها ،أو
ما كان منها يتعلّق باإلنسان المعاصر ضمن إطاره االجتماعي المعاش.
وهذا يدخل – إلى ح ّد بعيد -فيما يس ّمى (علم اجتماع الثقافة) والذي يعني تحليل طبيعة العالقة بين الموجود
من أنماط اإلنتاج الفكري ،ومعطيات البنية االجتماعية ،وتحديد وظائف هذا اإلنتاج في المجتمعات ذات
التركيب التنضيدي أو الطبقي.
تهت ّم األنثروبولوجيا الثقافية بالتراث والحياة داخل نطاق المجتمع ،ويمكن بوساطتها الخوض في
جوهر الثقافات المختلفة ،ومعرفة كيف تحيا األمم ،من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية :ما هي سبل
العيش المتّبع لديهم؟ ما هي الطرائق التي يتبعونها في تربية أبنائهم؟ كيف يعبّرون عن أنفسهم؟ ما هي
طريقتهم في أداء عباداتهم؟ ما هي العلوم واآلداب والفنون السائدة عندهم؟ وكيف ينقلون تراثهم إلى
أجيالهم الجديدة من بعدهم؟ وغير ذلك من العادات والقيم وأساليب التعامل فيما بينهم".
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5 – Tilult n tantrubulujit tadelsant :
Nttaf imxumbal mvaren deg ucuci x wakud nni amezwaru n tlalit n ca
tmussna, mavar war nzemmar ad nini qa tmussna ya tlalit nnes deg useggʷas a.
talalit n tussniwin var-s amezruy izzeggart yullev, maca amenni nezmar ad nini
qa tasnefgant tadelsant tban d d tusna aked wadaf n irumiyyen var umezruy
atrar d umsagar nsen aked wayduden nniäen tussna nsen d tadelsa d tuverma
nsen war telli am tenni n irumiyyen.
Deg uzgen wiss sin n tsut 19, tman d tmussni a deg Uruba, umi amussnaw
asnefgan : « Edouard Taylor » aglinzi igga ijj n usissen i tadelsa, awarn as
tessen tasnefgan tadelsant bezzaf n tmarniwin. Xzar min id yusin deg uÄëiÃa
swadday :

AÄRiÃ wiss: 4
"ث ّمة من يرد ّبدايات تاريخ األنثروبولوجيا إلى العصور القديمة ،إال أن األنثروبولوجيين الغربيين،
وال سيّما األوروبيون ،يرون أن األصول النظرية األساسية لعلم األنثروبولوجيا ،ظهرت إبّان عصر
التنوير في أوربا ) عصر النهضة األوروبية ) ،حيث ت ّمت كشوفات جغرافية وثقافية ال يستهان بها،
لبالد ومجتمعات مختلفة خارج القارة األوربية.
ّ
وقد قدمت هذه الكشوفات معلومات هامة عن الشعوب القاطنة في تلك البالد ،ادت إلى تغيرات
جذرية في االتجاهات الفلسفية السائدة آنذاك ،عن حياة البشر وطبيعة المجتمعات اإلنسانية وثقافاتها
وتط ّورها .وهذا ما أدى بالتالي إلى تطوير المعرفــــــة
االنثروبولوجية ،واستقاللها فيما بعد عن دائرة الفلسفة االجتماعية.
لقد انحست الفلسفة– إلى حد ما -في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أمام التفكير العلمي،
حيث تطورت العلوم االجتماعية واستطاع العالم البريطاني  /إدوارد تايلور E. Tylorأن يرى في
تن ّوع أساليب حياة الشعوب وتط ّورها ،ظاهرة جديرة بالدراسة أن علما جديدا يجب أن ينشأ ويقوم بهذه
المه ّمة .وس ّم تايلور هذه الظاهرة ب "الثقافة " " Cultureأو الحضارة "" Civilization
ومع دخول األنثروبولوجيا مجال القرن العشرين بأحداثه وتغيراته العلمية واالجتماعية والسياسية،
طرأت عليها تغيرات جوهرية في موضوعها ومنهج دراستها ،حيث تخلت عن المنهج النظري وأخذت
بالمنهج التطبيقي باعتبارها ظاهرة علميّةّ ،إضافة إلى تحديد عالقة التأثير والتأثر بينها وبين منظومة
- Criation ou naissance.
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العلوم االجتماعية واإلنسانية .حيث أصبحت النظرة الشاملة تميز المنهج االنثروبولوجي ،الذي يتطلب
دراسة أي موضوع – مهما كانت طبيعته وأهدافه -دراسة كليّة متكاملة ،تحيط بأبعاده المختلفة ،وبتلك
التفاعالت المتبادلة بين أبعاد هذا الموضوع وجوانب الحياة األخرى السائدة في المجتمع".
عيسى الشماس :مدخل إلى علم اإلنسان (االنثروبولوجيا) .منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،4002 ،صص.9-8 :

6 – Tikliwin/ tifrkiwin9 n tmerniwt n tantrubulujit tadelsant :
Di tikliwin n tmerniwt n tsnefgant tadelsant ssiwlen imussnawen x waïïaã n
tikliwin(Barnouw, 1972, p.7); maca nzemmar ad neg abïïu jar këaä (3) n
tikliwin niv n tifrkiwin amux ismala uzriga n wakud s addu:
Azrig n wakud isman tifrektin n tmarniwt tamezrawit n tantrubulujit tadelsant

7 – Tidaliwin10 timeqranin n tantrubulujit tadelsant :
Deg igara, nttaf ca imassanen zeg umaäal anglagsuni, ttegen awïïu jar
bezzaf n tidaliwin di tasnefgant. Di tsnefgant tadelsant tteggen awïïu jar këaä
tmassanin timeqranin : tamassant n tutlayin d tmassant n tusniwin/tidelsanin
tamgiddit/ tasemzazalt (Ethnology) d tmassant n tarkyulujit taqburt (tinsiwin d
)iraqen n umezruy
AÄRiÃ wiss: 5
" إن االنثروبولوجيا تحتوي على الكثير من الفروع التي تختلف باختالف الموضوعات التي تتناولها
وتعالجها .ولقد تطورت هذه الموضوعات مع تطور المجاالت المعرفية التي حاولت األنثروبولوجيا أن
تعرفها ،وأن تكون معرفة قائمة حولها بذاتها من حيث الموضوع والقوانين والمنهج)...( .
إن فروع األنقروبولوجيا كثيرة ،وال يمكن حصرها ،وفي هذه السياق سنحاول دراسة وتحليل ما يهم
مقياس األنثروبولوجيا اليوم؛ ويمكننا أن نحددها في الفروع التالية :األنثروبولوجيا العضوية او الفزيقية،
األنثروبولوجية الثقافية واالجتماعية ،األنثروبولوجيا اللغوية والتربوية وعلم اآلقار واألركيولوجيا".
مصطفى تلوين :مدخل عام في االنثروبولوجيا ،ط ،4.منشورات ضفاف واالختالف ،دار االمان ،الرباط ،4002 ،صص:
.14-10
- Étapes.
- Sections et types.
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Tasnefgant
tadelsant

Tamassant n
tutlayin

Tamassant n
tusniwin(Ethnology)

Tamassant n tzavart
Tarkyulujit

1 – 1-Tamassant n tutlayin :
Tamassant a trazzu deg usnay n tutlayin tinfganin yentamen d tinni ɛ ad
yeddaren. Imvuriwen n tutlayin di tmassant a ticcen taynit i usdukem/tangalt n
tutlayin ittnssmrsen d tivuni illan jar tutlayt n ca n wagdud d ivezdisen nniäen
zi tussna nnes, mavar tutlayt d avarraf issmttuyen tadelsa.
Tmewäa tamassant a var sin(2) n inawen :
1-Tamassant n tutlayt tasnumat ticc taynit i wefsay n tutlayin deg akud,
tsvura min itadfen deg issudsen n taqqayin (tmijwin) d tiluganin n tutlayt d
usmun n umawal.
2- Tamassant n uçwaR n tutlayin, ticc taynit i uvezdis n umezruy d
umngiddi/usmzazal.
7-2- Tamassant n tusniwin/tidelsanin tamgiddit/ tasemzazalt (Ethnology) :
Tamassant tadelsant tamngiddit trazzu di tefras n wagduden d usettef n
tifras n tinumad d tiäfaRin d tzeddivin d timarsa … minzi ttwassnen, d tlalit n
uçwaR n tnefganin.
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7-3- Tamassant n Tarkyulujit taqburt (tinsiwin n iraqen n umezruy) :
Tamassant n tzavart tazaykut iqqnen var min id yejja unefgan, tticc taynit
i weçwaR d umezruy n tussniwin tinefganin.

Iraqen n tzavarin timezruyin di zeçmä n
Lmerruk (vmara d Arrif)
(Tasut n umezruy anammas)
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8- Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul anseklan d unẓuṛ amaziγ di Arrif,
raggʷaj d tisnamkin :
Tamγart d azgen zeg unamun, d ul nnes iccaten, d asatur n tisit n maṛṛa
tizgʷurin d timernatin d ulullet. Suya, tettwawc taynit d ukamed i usentl nness
zeg imarzzuten d imkamaden n tigtiẓlinin, aked tawuri nnes di tudart n
tisermunin, ijja ad as tettwawac taynit deg imḍakaren x waddur d tiseqqar
nnes, issmalan ca n umasasar d usemḍi n temÇRayt d tuxezzart γar timedert a,
jar timzazin d tiḍfarin tisertitin d tiγermanin d timeggayin tikadimitin d
tizerfanin.
Tadaft a ntxs zgs:
- Assaγ n tfawt x tawuri d tilalt n tamγart di tudart tadelsant n unamun
nnes di Arrif deg igar n usnflul aseklan d unẓuṛ amaziγ, di tizi tamiwant d tizi
tamirayt.
- Ad tarr x iseqsiten a:
- Min ɛnant tiwuriwin d tilalin n tmγart di Arrif deg igar n usnflul
aseklan d unẓuṛ amaziγ?
- Min ɛnant timeẓṛitin n tifṛṛutin n tmγart tamaziγt di Arrif deg usnflul
aseklan d unẓuṛ amaziγ?
- Min ɛnant tisnamkin tidelsanin d raggʷaj azamul n tifṛṛutin n tmγart
tamaziγt di Arrif x uwenni x waddur d tawuri nnes di tudart tadlsanit n
usermun nnes?
- Wac nzemmar a nssiwel x umuti d tamarniwt di tifṛṛutin n tmγart
tamaziγt di Arrif deg usnflul aseklan d unẓuṛ amaziγ, s ca n timeẓṛa timssinin
ttmanent, niγ tamγart a deg imutiyen ittemsaren deg igar adelsan d unamun
Arifi, iwedder as waddur d tilalt nnes di tudart tadlsanit n wamun nnes, ar
wami tedwel tessumra asnflul n midden, xlli wami tewweḍ s nedreɛ γer tiγuri
s tumumt, nuffa tejja tiwggḍet d tzaγart deg usneflul nnes s ca n tifras
timγrunin, iqqim usγl n tfṛṛut nnes deg usnflul aseklan d unẓuṛ amaziγ yudrus,
yumum, d ict n tugna/ tawlaft ismalan araq d uddur i γares a temγart tamaziγt
deg unamun, d tutlayt d tadelsa nnes di ssuq d umsγal d umnnay adelsan d
uzamul?
Tnnurẓen tadaft a di tadast n iseqsiten a x turdawin a:
Tamezwarut: nẓaṛ blli tamγart tamaziγt temmu s tirart temγar deg
usneflul aseklan d unẓuṛ, g uẓanẓ n usneflul amiwan, zdat ma tnnigra g uẓanẓ
n usneflul n uzmmem d umiray niγ atrar.
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Tiss snat: nẓaṛ blli amewḍi n titart n temγart tamaziγt deg usneflul
aseklan d unẓuṛ jar sin n tiẓanẓin, ismala g ijj uγeẓḍis anigri n waddur n tmeṭṭut
a deg usneflul gi tiẓanẓin a s sin. deg uγeẓḍis nniḍen tillit n waṭṭaṣ n imental
ismalan anegri d udwal γer tkarmin, man aya iqqen aked tuskiwt tixeft tettwila,
id ijjin ijj n usurs d amaynu iwwi γer tumsekraḍt n unamun awtem d tbabat d
tadelsa tamirayt issinfen isnigran tamγart tamaziγt di Arrif, smuttyent γer ict n
tẓnẓant d tifilt d "dikur" n usussen d tissumra n iqcucen g ijj n umeẓṛi/umuvli
inzeγ ittwakkes zeg iẓewran nnes, di akud ixes ijj n unamun ad aks tili
tumquddit d tugdut jar tewtemt d uwtem, jar tamvart d wargaz, ad aks yili
usevtes azerfan d umersal d udelsan s tseqqar d izerfan n temvart tamazivrt di
Arrif g usneflul d tugi s tidet d usugr d usmhl.
Amamk n tadaft:
1- Asussen n irmmusen d irimen n minzi ittwasni izwl n tadaft:
1-1 Tamvart tamazivt;
1-2 Asneflul aseklan d unẓuṛ amaziγ ;
2- Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul aseklan d unẓuṛ amaziγ di Arrif,
g uẓanẓ n usneflul amiwan:
3- Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul aseklan d unẓuṛ amaziγ di Arrif,
g uẓanẓ n usneflul n uzmmem d umiray niγ atrar:
Deg uzwl n tadaft ca n irmmusen d irimen ssγusan assisfiw n unamek nsen
maḥend ad itwakkes iriṭṭiy d umlallas izmren ad ibed deg ubrid n urmes n
unrmas/umaṭṭaf. Zeg irmmusen d irimen a nttaf:
1-Irmmusen d irimen:
1- 1- Tamγart tamaziγt:
Nettat d imider d anefgan d tawtmant d amsadaγ aked uwtem aryaz, isem
nnes “tamγart” ittini deg usnils: tameqrant, tamezwart, taxatart, asuf awtem
nnes: “amγar” ittinin: ameqran n teqbitc d unamur, axatar, amezwar.11 Man aya
ittemẓaṛ niγ ittnekkar γa ca n imrazzuten d ijj n wudem x waddur amattay d
uweqqar ameqran ira tettfejjij ges temγart tamaziγt deg usnamun nnes

11

- Miloud Taïfi: Dictionnaire Raisonné Berbère-Français Parles du Maroc. PUP IRCAM,
Rabat, 2016, Racine MƔR, P.598 ; Mohammed SERHOUL : Dictionnaire tarifit-français.
Thèse de doctorat d’état ès lettres option linguistique. Université Abdelmalek Essaâdi, Faculté
des lettres et des sciences humaines, Tétouan, 2001-2002, racine MƔR, P.294 ;  المعجم:حممد شفيق
، مطبعة المعارف الجديدة، الجزء الثالث، سلسلة معاجم، منشورات أكاديمية المملكة المغربية،) (ثالثة أجزاء. العربي األمازيغي
.020 – 022 : ص ص، مرأ: مادة،0222 ،الربط
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amezyan( taddart, tawacunt, dcar, taqbitc)12 d umiriw (anamun amaziγ).
Nezmar ad narni a man aya n usnils, tillit n ca iẓewran d utlayen smalan belli
amas n twacunt tkesssit temγart. Ar assa imaziγen ttssimsen taγuni/tamaqqunt
n tawmat γer temγart, tawalt n “Uma” d “Utcma/ Utma” teqqen γer uẓwar “Ma”
d “Mma” ittinin imma d tayemmat. Uma ittini memmis n yemma, wetcma ttini
yellis n yemma, maci n baba. Nttaf ɛad ruxa tumant n usunneḍ d ussims n tarwa
d iḥenjiren γer yemmatsen tella di ca n idγaren, d ismawen d ticnyatin n
twacunin d tirbaɛin d tiγiwanin d ijajguten d iγṣan d tiqebbal.
Ittman zi min ittwannan, belli anamun amaziγ, zges anamun arifi, ira illa
di ca n tallit n umezruy nnes d ijj n unamun n tyemmat, zdat ma ad yemmuti
γer unamun n tbabat.
Tamγart tamaziγt di tadaft a, nettxes zages tawtemt izmar ad ttili
tayemmat d tamγart n wargaz, taɛezrit, d tawtcmat... g ijj n igar d adelsan d
amezray d arakal yusid di iẓẓlmeḍ n lmerruk itwassen s Arrif.
1- 2- Asneflul aseklan d unẓuṛ amaziγ:
Nttaf aṭṭas n isnummal ittwawcen i usneflul aseklan d unẓuṛ, man aya
γares aqqan aked tidwalin n tiẓiṛin d tiwngimin. zeg isnummal a, nzemmar a
nucc ijjen usenml i usneflul aseklan s wanni:" netta d ict n tmggit tungimt
tasnayt tbed x tugi d ufars d usnneflula d tarnawt deg uẓiru d wagg n tmusniwin
d tunmilin d tiwengimin tisklanin qqnent γer maṛṛa inawen n tẓuṛi d tsekla, s
tuska n uweqqar isentan d imssutken n tmaggit tasneflult g igi aseklan”.13
Asneflul anẓuṛ netta d ict tmaggit tungimt tbed x bezzaf n tizmirin
ttwasnent s waṭṭaṣ n tifras, ttawi d timernit d tarnawt deg igar n taẓuṛi d min
iqqnen γers n inawen.

12

- Wen d ten ixsn ad yessiriw tussniwin nnes x tawalin d irmusen a izmar ad yedwel var
idlisen a:
-Raymond JAMOUS: Honneur et Baraka: Les structures sociales traditionnelles dans le Rif.
éd. La maison des sciences de l’homme, Paris 1981 ; Paul PASCON et Van DER Westen : Les
Bni Boufrah Essai d’écologie sociale d’une vallée rifaine. Rabat, 1983; David
MONTGOMERY HART: The AIT WARYAGHER of the MORCCAN RIF An
Ethnography and History. Published for the Wenner-Gren Fondation for Anthropological
Research, Inc, The University of Arizona Press, Tocson, Arizona, USA, 1975.
 اإلبداع الشعري والتحوالت االجتماعية والفكرية بالمغرب من أواخر القرن التاسع عشرإلى: أحمد الطريسي أعراب- 13
 مطبعة النجاح،4 : رقم، سلسلة بحوث ودراسات، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.منتصف القرن العشرين
،0200 ، تركيا، استنبول، المؤسسة الوطنية للدراسات والبحوث. االبداع:؛ فاروق السالم7-6 : صص،0990 ، الرباط،الجديدة
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Nzemmar a nini blli: asneflul aseklan d unẓuṛ d tafrest g adjji (anlli) n
umeddan/ ufeggan, tlalit d ufuγ nnes γar tudart uɛaren tt ttwaqqen tt γer waṭṭaṣ
n tizmirin. ittban belli tmaggit n waf d tarzzuyt x tesneflult n iḍṛiṣen d warra
iseklanen d inẓuṛen imiwanen niγ d imirayen teqqen γar tiγuriwin n timegga
ya, ḥuma ad ttessemled tifras tutlayin d tizmirin tinaẓuṛin d timamkin n tira d
timsnukyisin d tiwlafin tizamulin d tiẓilin... maḥend a tnebḍeḍ x uswir n
usneflul nnes.
zi min neẓṛa izguṛ, nzemmar a nini belli asneflul aseklan d unẓuṛ di tadaft
a, netta d ict n tmggit d wagg d tarnawt n iḍṛiṣen iseklanen d inẓuṛen s tmaziγt
n Arrif, n temγart tamaziγt di Arif, g uẓanẓ n usneflul amiwan, d uẓanẓ n
usneflul uzmmem d umiray niγ atrar.

2Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul aseklan d unẓuṛ amaziγ di
Arrif, g uẓanẓ n usneflul amiwan; timeẓṛa, raggʷaj d tisnamkin:
2-1- Deg usneflul aseklan amiwan azayku:
Itban zeg udwal γar umezruy d timektit tamegrawt belli tamγart deg
unamun Amaziγ azayku di Arrif, γares timmegga timeqranin di tudart tadelsant
n wamun nnes, ira d tamseflult n bezzaf n inawen unuγen iseklanen, qqnen γer
umiwan d tedfart temsadafen jar asen amux itman zeg taskimt a swadday:
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Zi taskimt a sennej, nzemmar a nini belli tamγart tamaziγt di Arrif, ira d
asatur n tamggit tasneflulit di tsekla tagdudit/tamdnant tamiwant, tssneflul di
maṛṛa inawen iseklanen deg walas ula deg izlan.
2-1-1- Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul n tinfas:
Tetwawcc i tmeṭṭut tamaziγt di Arrif tawuri n uɛawed n tinfas, d tidet
tssenflul tirart a, d sken, d nγed timggitin n uɛawed d walas d uzdeγ n
tudmiwin. Iyyeh xelli d iwetman d yargazen ttɛawaden tinfas, maca timγarin d
twetmin d netnint igg ittwasnen s uɛawed n tinfas. Amya nttaf tinannatin d
tiyemmatin d tinttatin d tinatin d tiwetcmatin timeqranin igg ittɛawadent tinfas,
ca n twalatin nttaf xelli d idadden d ibabaten d umaten tɛawaden, yina d ttina
maṛṛa d inanen n twacunt, tawuri a tzemmar ad tegg ca n temradast n twacunt
gi ca n tilmmiẓin, zemmaren ad swizan x ullas d uɛawed bezzaf n udmawen.
Ittmun warru n twacunt d imradasen nnes, tteggen taqwirt s wannaḍ i
tamallust ittrajan ad teṭṭef asuter zzagsen ttetren as ad asen tɛawed tanfust.
Awarni n wemsawal jar asen, ttessen tamɛawdt ma stidet imaṭṭafen imeslan id
as d yenḍen aqan wejden ad slen ad ḍefṛen allas d uɛawd, ssenni tsenta deg
uɛawed n tenfust s ict n temsezgarut ttemɛawad teccur s tebratin zeg sent tabrat
n tḍeḥḥayt d tazzuyt n tumert d uswizi d umyawaz.
Tsenta tamssizwarut n tinfas di Arrif n wammas d usammar s usrusi n
temɛawdt i yijj n useqsi x wakud, teqqar gs: "Mata mata"? /"melmi, melmi"?
tamrarut xs ttased d tamgrawt tmun ẓ γar imeslan qqaren gs: "sala txaf":/
"sseqsa war d twged"; a ttini d belli arraw a amegraw uḍfen deg unemsawal jar
asen, s useqsi d temrarut, ismala aya belli imeslan imaṭṭafen ttinin zeg
umezwaru aqa netnin d imedwilen aked temɛawdt, swizan temyawasen maṛṛa
deg uɛawed d ullas n tenfust, d man aya intaf di tasddart tameggarut n
tamsizgaryt, s usmun n tawalt a "mala d weddaṛ a tt naf", ismal aya belli aɛawed
d ullas n tenfust ttilin s umegraw d uswizi, jar tinni d yenni miγar llant tizemmar
x uɛawed d ullas, yak deg ijj n umensi d wallas, din tazmert ad twasedjjent
aṭṭaÃ n tinfas s bezzaf n tmijwin d tallasin.
Di tmeggarut tenfalal tenfust s ict n tasddart teqqar " tweddar nufit"
tesmala belli aɛawed n tenfust imsar s uswizi n umegraw.
Ḥuma ad itwaṭṭef umesli/ umaṭṭaf, ad yeḍfar anefru d umagis n tenfust,
itemsar ijj n umasawaḍ immeṛwi irγa14, amux itban zi tawnaγt a swadday:

 ترجمة حسن." يمكن للغة الجسد أن تناقض أو تعزز ما نقوله في الكلمات: "قوة التواصل الشفوي: أوجين رادو سيب- 14
.041 : ص،0222  وشتاء0999  خريف، لبنان،001-000 : ع، مجلة الفكر العربي المعاصر،بحري
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Itbedd umṣawaḍ a x wallas illan d ijj n ufṛḍis d asatur, nettaf aɛawed n
ullas n tinfas ittili s bezzaf n tbridin gsent tumart d usḥuz ittemsaren s usidef
n tmaggin n uswizi, amaknaw: asejbed d usmiẓẓeḍ n wanuγ d unina n tmijjwin,
d usegder d usezded n wawal, d usenfl n tifras n wudem, d umussu n taddut
alendad usufeγ
n wawal d iddaden, d userwas n tudmiwin d
imudar(rmaragnaw) d marra iferdisen n ugama di tenfust, maḥend tamallast ad
ttegg asγal imeslan s tnilawt n tenfust ad asen ttγil d tidet min xef tɛawad, ḥuma
ad yili aya, tranni ttegg tiweṣṣaf/ asnumel d tiwlafin d imsaren, tssadas d
imuɣliten/ imeẓṛiten γer unuṭṭaf d imesla s usfukki d ussrwas d uzdduγ, ttegg
tizemmar maḥend ad yeɛdu umerbaz zi tmukrizin d tiɛekraf d maṛṛa ugrisen s
tirugza d tiγist d twengint d uẓiḍer d taγrriṣt ḥuma ad yaweḍ deg uneggar γer
tarnawt d udwal a tumert , di ca wakud ttetγennej ca n tisddarin n izlan xemli
asures ittsenful aya, maγar din aṭṭaṣ n tinfas gsent afrdis a n drama.
Tinfas zeg inawen iseklanen iriwanen, miγar taḍfaṛit tamiwant, ttadfent
di tsekla tagdudit tawinumak d tamunt, ttmewḍant tisnamkin x ukama n urmus
d umsar, netnint d tintamin zemmar ad ttili γar sent tizumal15 γer ca n umaḍal
d uwngim d umaẓlay, ttsaγulent x ca n iγeÇÄisen zeg umezruy n twengimin d
inlliten, ittawttun niγ imsar xefsent useγdi, d tifritin n unfru iḍṛiṣen deg uduf n
tγerbazin n tudart γar iyduden umi wa llint tiγerbazin tunṣibin, niγ nnigrant di
taggit nsent, twaseggurnt tiwattasin d tisuγad d tiwettasin nsent i ca n trabbitin
d tigrawin tidrsiyin γarsent tanbaḍt d useggur.

.09 : ص،0202 ، وجدة، مطبعة الجسور،0. ط. التحوالت الرمزية مدخل لدراسة الحكاية االمازيغية: موسى أغربي- 15
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Suya, nttaf iḍṛiṣen n tinfas gsen taguri teccur s timsirin timelmadin d
timγrin tinmmalin d tiγariwin ttwettasent ad ẓẓun izalen imuṣbiḥen d tiklitin
isegden di tukdut ad ssefsint tiklitin d izalen ur yeḥlin deg unamun s usewgged
d usgaji n imeslan zegsent.
Tinfas d asneflul d aẓiru d adelsan, smalan gsent ayduden n midden
innimen aked tmiwant izalen nyellan d intti d astur n tamunit d uzdiy nnes gi
tilit. Tinfas d tisit id ismalan imedwan n tilit, ttedsent tiγuniyin tukmamin d
tiniman.
Tamγart tamaziγt di Arrif tegga tizemmar mγarent ḥuma ad tsneflul deg
uɛawed d wallas, d taselmadt tuzzel bezzaf maḥend ad tesselmed awal d tutlayt
d uxaṛṛeṣ d uswingem imeslan d inaṭṭafen iwetman d twetmin imazyanen d
imeqranen, d ssiriw aswingem, tssemγar tsgem awlef d uwwingem d twengint
d tiγist imezyanen, tssecc asen macca tecna i wadjji, tsmuti asen izalen
imuṣbiḥen, tejjin teṭṭfen gsent awarni ict n tmaggit n usetti d umenγi jar min
iḥlan d min icqan zeg izalen, amux itman zi taskimt a swadday:

Itban belli Tameṭṭut tamaziγt tamseflult n tinfas tessetu taneccint d iman
nnes, isem nnes ur tssenmel deg usgmeḍ n tinfas, tesmal belli nettat tesseγreṣ
s iman nnes i unamun nnes amezyan d umiriw, ta d ict n tumant nttafit di tsekla
tagdudit tamiwant, mani ifessi umesneflul amdan deg umsneflul amegraw.
Aked ɛusenti n uzemmem n tsekla a d tira n iḍṛiṣen nnes, nufa
izemmamen ssekten ismawen n tinni d yenni isen itɛawaden tinfas, deg igara,
idlisen n tsekla n unemγer ira zguren ssekten ismawen n ca n timγarin zi Arrif,
deg wannaz anammas, ira llant d asagem n timɛawda x ca n imrubḍa d
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igurramen d irifiyyen16, di tifrkt tatrart, nufa aṭṭaṣ n imrazzutn ,di Arrif,
zemmen ismawen n timγarin i d asen iɛawden tinfas.17
2-1-2- Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul n izlan igduden imiwanen:
Nzemmar a nini belli tamγart tamaziγt di Arrif, di tifrkt taseklant
tamiwant taḍfart, ira γars tazmart x usneflul n izlan, melmi maa, di taddart ula
di baṛṛa, deg urtu deg ubrid, deg iγzar, di tala, di waṭṭaṣ n isatalen, deg usfuglan
d tumert n tmeγriwin d twizawin, deg imsagaren d inmuggaren, deg ufra ula
deg umenγi d umesnekkar, d nettat d iles n twacunt d urraw d tarbiɛt d unamun
nnes imzin ula miriw/ izdin, ttini izlan x tayri d umuni d taccit nnes alendad
uḥbib d tawmat d tidukla d tirugza d umenγi irifiyyen tssiwel x uwezwez d
unezbaṛ d tanγiwt d urubi d temrer d tumerrt d tarniwt d tumert, tsmuti i dd
asures n tallest d laẓ d useɛreq d utlaɛ d utewweḥ irifiyyen di tmura n rbarni d
midden... x umutten n imrayyan d iḥewassen d imeḍfaṛen nsen, d imrubḍa d
iggʷrramen, x tungimt n ufeggan arifiy, d tibridin i yeḍfaṛ di tudart, d uxezzar
γer ixef nnes d tneccit d midden d ddunnit d umaḍal. izlan nnes twasnen s
tifras n talγa d unfru d unẓuṛi nsen. Tenna s yezlan, belli γars tizemmar kdarent
deg usefruri d umudi d usneflil n isefran:
-Macḥa(r) ɣay zeg izran ralla yemma aniniγ.
Ssiγ-ay d bluma a ya llif anariγ.
-Ksi izran ksi ma tγir ak ad qḍan.
Uriɣ ten s bluma d lemdad uliman.
-Min γay zeg izran urin am lquran.
Ɛlik mri u djjin zi rḥiseb n cciṭṭan.
++++ ++++
++++
- Sḥess d i yyezlan, ma ittγil am ad qḍan?
Necc d macina i iḥaṛṛyen ddexxan.
- Necc d teɛcart inu, izlan nettḥssab i ten.
Ad as tiqa, ntari ten s stilu neqqar i ten.
- Min γari d izlan war daysen ufiγ aṛṛuḥ.
Mri lliγ d ṭṭaleb, ad asen ṭṭfeγ lluḥ.
-Iggʷur iqqaṛ asen: "teqqim din i yezlan!"
، المطبعة الملكية، سعيد أعراب: تحقيق. المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف: عبد الحق البادسي- 16
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"Ini t, tɛawed as, ini t, i necc ma ad ayi qḍan!"
- ini d akidi izlan! Ma tγiled ad ayi qḍan?
uriγ ten s stilu, s lemdad n Uliman.
- Cḥal γari zeg yezlan wḍan ayi deg wanu!
Xmi xafsen γa beddeγ, ad ten d jebdeγ s ufiru.
-Ad ṛaḥeγ ad qqimeγ awarn i wemṛabeḍ,
Ad ṣenteγ i lalla Buya umi d iffeγ uɛawed.18
War ibed deg ubrid usneflul n yezlan n temγart tamaziγt, di akud a, di
Arrif, ra tiẓellayin tinamunin tidfarin n ca tiwacunin d timnaḍin, ura timskrḍt
d tirna n iwetman, ura d timukkanin n wemγar anerbaz Muḥend mmis n
Ɛabdekrim, ula tadelsa n refquyat. Manaya maṛṛa war sbedden , war snigren
tikli n usneflul azlawi n tmeṭṭut di Arrif d ummklay d uṣiweḍ n tibratin nnes di
tmrsalin tidelsanin d tisermunin timzirigin n unamun arifiy, zdat ma ad nderfent
s wefsay d tikkest i yemsarn aked tadaft n uḥewwas, d min ijran awarn as n
imuttiyen. Min yemsaren i yezlan n temγart, yemsar ula uγennij d cḍiḥ nnes.
Maca man tawuri i tirar temγart a deg usneflul aẓuṛi aneḍfaṛ di Arrif?
2-2- Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul aẓuṛi aneḍfaṛ di Arrif:
Tamγart tamaziγt di Arrif ira tella d ict n tmsnefult n taẓuṛi aneḍfaṛ, s
tmegga d tugga d umray n waṭṭaṣ n inawen iẓuṛiten d timssinitin d tifuglanin d
refraji, zagsent: aγnnej d cḍiḥ d umezgun d ugzay d uẓṭṭa n tiɛrawin d umsar x
ufrur d arcem di taddart d baṛṛa nnes, s tizemmar gdarent ccurent s tifras d
izumalen miγar raggʷaj d asenfi d tengalt d waẓṛi issebhaḍen s uwingem d ulaf.
Taskimt a swadday tesmala s uẓẓegẓel ca n tiẓuṛiwin tiḍfaṛin mani tsneflula
temγart tamaziγt di Arrif.

18

- Hassan Banhakeia: distiques de la poésie rifaine (tradition et traduction). 2016, Editions :
Publication Faculté Pluridisciplinaire de Nador, Mastère : Littérature et Traduction, N0 1, PP.
9,10 et 11.
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Tssenfel tamγart tamaziγt tẓuṛi nnes s tawalt d talγat d unina d timenna d
ugzay di taddut d timegga d talγatin tizamulin id raccem di min iqqnen γer
tiniḍi am: tamguri n uẓeṭṭa d ufrur d umudi n wari d tigeẓḍent d urem n timarsa,
d min iqqnen γer taddart nnes. s tmegga ya tsecca, tsessaw alli d wulawen d
waẓṛi yedjuẓen, yeffuden tadelsa d tẓuṛi d waẓṛi d tcuni d tuγerma n unamun
d waydud Arifiy. suya teẓẓu tumert jar imeẓdaγ d midden deg ulawen itrqef
tumumt d umisraw, tssefsis x tarwa n tmurt tacit s uwezwez d tiqqest d tmrer d
ẓẓiyyaṛ, tssirid iman d buḥbel zi tγufawin n tudart d igezzimen nnes, tsseγmay,
tsmuttuy izalen idelsanen d isermunen d iẓilen, bla ma taca s tneccit
“tambiryalit”, maγar dinni imentilen d imezray d idelsanen d isermunen
ssaggʷjen "necc" ssadasen d "neccni", niγ itwasefsi "necc" di "tanccit
tamegrawt"( tanccit n ubaṛṛu), manay ira itjja asneflul bab nnes d tagrawt mi
γar tella tsγart ad tṭṭef ad tssunneḍ γares asneflul a, manaya itraḥ aked tbridt
iḍfaṛen imaziγen irifiyen di tudart nsen d tγunitin tisermuni i ten itqqnen jar
asen, yemmarsen x uswizi d umwayas, d tademsa immarsen x uweqqar n tmurt
d ukraz d usessu d usyaf d tmegra d usarwet itilin s twiza d udwil...

19

..

Tssenfel d tswiza tamγart tamaziγt di Arrif deg waṭṭaṣ n telγatin
“tifṛayjiyin” d tifuglanin timyanawin, mmarsent x tawalt d umussu d userwes d
uẓawan d ẓhu, illan d iferḍiṣen min xef itbedda usneflul n "ḍḍrama" (adram)19,
zi tlγatin ad ssektuγ: Aγenja niγ taslit n tutra n wenẓaṛ, Ɛinuẓ, Aqqan n rḥenni
i tslit, Baccix, Careḥ medjjaḥ, Tandwa n ufeggiṛ...
Tssenfel tmeṭṭut a di ṛmaṣ n cḍiḥ d uγennej amdnan, deg igar a nttini belli
reγnujj d cḍiḥ d ẓhu di zaykuten di tmnaḍt n Arrif, waxxa tamektit tamegrawt
war teḥḍu ci bezzaf x usneflul a di tsutitin izguren tasutit n 20, maca deg wakud
n tasutit a ira yella uγennej d cḍiḥ s tiriwt d wefsar jar tiqebbar n Arrif, mani
nttaf timegga n tamγart deg igar a gdarent, waxxa itwanna bli ca n midden zeg
unamun Arifi ixzar γar cḍiḥ d uɣennej n tmeṭṭut s uzgen n tiṭṭ, maca manaya
ur ibed deg ubrid n unγal d wefsar n cḍiḥ d uγennej n temγart tarifiyt jar
tiqebbar d timnaḍin.20
2

1

 ندوة حول جوانب من األدب في المغرب األقصى: ضمن كتاب،" "االحتفالية في المسرح المغربي: مصطفى الرمضاني- 19
،0981-0201 ،0: ط،0 : سلسلة ندوات ومحاضرات رقم، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة،)(مؤلف جماعي
.411 :ص
20 - Xzar min i dd yusin d min inna” Paul BOWLES” di tmuddut nnes ver Arrif di: Leurs mains
sont bleues récits de voyage. Tr de l’américain par Liliane Abensour, éd du Seuil, Avril 1993,
Paris, PP. 139 – 206.
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Cḍiḥ bra yaγennej, ittini ca n ureddeḥ d untg d timussutin fsusent, ten i
ceṭḥen tsmussa admar d tammast d rekfer d tazukt d taddut nnes, ttili akids titi
n wallun, d uṣuḍi gi temja niγ gi llira niγ di tcebbabt21.
Xmini itsenta cḍiḥ, ttefγent i dd tiḥenjirin d tibliγin d tiɛezriyin, ceddent
tikembucin d funarat ssenḍen tent x rekfer sennej imeṣḍan, ceṭṭḥent a titit n
wadjunen d uṣuḍi n ẓẓammar d temja d uɛeyyeḍ d uqiyyep n tmijwin.
Ittemsewḍa cḍiḥ x tnixt d unina γar waṭṭaṣ n inawen nttaf zegsen:22
1- Twist: mani ttilint timussuti fsusent msuzlent, taddut d arrimet
reddeḥent, timeṣḍin traḥent ttasent i dd, anina n wallun d lγa n temja ttilin
amya:
Ẓdk Ẓdk Ẓdk Ẓdẓ
Ẓdk Ẓdk Ẓdk

Ẓdẓ

Ẓdk Ẓdk Ẓdk

Ẓdẓ

2-Lɛalwi: titit n wallun di cḍiḥ a ttili am ya:
Ẓdk Ẓdk Ẓdk
Ẓdk Ẓdk Ẓdk
Ẓdk Ẓdk Ẓdk
Taddut tmussu maṛṛa, xelli d ifassen, ittili ges usemres n tγrect/taγrit niγ
ca n uqabu iḍreq, izmer ad yili yusid deg uraq n uẓidan d leklaṭa d uzzal.
2- Lhit: anina d lγa nnes ittil ammu:
Tik tiz Tik tiz
Tik tiz Tik tiz
Tik tiz Tik tiz
Di cḍiḥ, timγarin d tiḥenjirin sliwliwent, agdud afṛayji itɛeyyaḍ zi
radjaγ n tmijwin, timecḍaḥ tkikkiḍent, rannint di tmussutin d tmexsa ad
qqiment ceṭḥent taγennant i tuḥḥelt(lweplan).

21

- Tamja tetwag s uvanim ixwan, tuzeggart nnes taweḍ var 40 cm, tarzem zi sennej ula zi tisi,
ttilint ges ṣḍiṣ n txubicin, i srusa xsent amssuḍ tidewdin ness ismussutn aked unin n lva
irazzu ad yessufev. Llira niv tacebbabt ira tetwag s uvanim ixwan ra d nttat, zdat ma axafs d ya
adef yiveṣ d ca nneḍni, d taquḍat x tmja, ges tam n txubicin.
." تدوين ودراسة، " بعض األشكال التعبيرية ذات الطابع اإلحتفالي بقبيلة أيث ورياغل بالريف األوسط: اليماني قسوح- 22
.01 : ص،4001 ، يوليوز، ،000 : عدد، تاويزا:(في خمس حلقات ) الحلقة الرابعة الصادرة بجريدة
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Inawen a n cḍiḥ ttilin s umegraw d ubaṛṛu, timussutin ttilint ḥnunḍent
nḍent zi tisi γer ufella amaknaw timussutin ifiγran23. Manaya itija maṛṛa txes
amssizel d uswizi di tmaggit n ṛfujet/tamssusrart, di tma nniḍen, itban cḍiḥ a d
araγi imaṭṭafen i tirart d uswizi maḥend ad zwan ad adfen var weẓẓarg ad ggen
ṣuṛif deg wakud n nciṛ itwafsaren.24
4- Tfust: tusid zeg Afus s talγa tkukkeḥ d tawtmant. Cḍiḥa ira swizan ges
yargazen ittilin d adur ṭṭfen alunen deg ifassen, aked temγarin itteggent adur
nsent aledad n umaledad n yargazen, teṭṭfent deg wayawya s ifassen, niγ
tsarḥen ten, maca ssenhezzan ten. ttemussunen iduren a s sin, traḥen ar zdat
mani ɛraḥar ad msagaren, uka degʷlen var deffar, amya araḥ ased.25
Itemsar di cḍiḥ amṣawaḍ s immaken usenfi n taddut ibedden x iferḍiṣen
n userwes d urkab d ubedder n rxeẓrat d tsmuγlin.
Nzemmar a narni γar inawen a ncḍiḥ izguren, ijj n unaw nneiḍen tteggit
temγart tarifit, netta d cḍiḥ irwin s uγennej d ẓhu d uẓawan, ittwassnen s
"tirart n Buya" niγ "tirart n Arayes".
Izwar "Emilio Blanco Izaga" issiwel x tγuni ismunen jar tirart n "Ralla
Buya" d cḍiḥ, ifrrez jar as d d cḍiḥ bla yaγennej.26
Tfγent tbliγin ad irarent ad ceḍḥent "Ralla Buya" gi sin n iduren/ rṣfuf27
tbeddant udmawen nsent alendad n umalendad, traḥent ttasent i dd,
Itwaqqar di Arrif belli fivar xemli i tsla u ṣuḍi n temja i tefγ d zg karkur niγ zg ifri,
iɛisawiyen kessin kidsen ifiγran tṣuḍen asen di temja d lγiṭa uca sfurujen zg sen iwdan. Xzar
min iqqar umrazzu ya saddu x cḍiḥ amaziv deg umezruy azayku:
.001 : ص،4001 ، الدار البيضاء، النجاح الجديدة،4 : ط. البربر:عثمان الكعاك
23

 رسالة لنيل الدكتوراه في األدب العربي. التلقي في الفرجة الشعبية بالمغرب دراسة في األنماط واألسس: فؤاد أزروال- 24
.091 : ص،) (غير منشورة4001-4002 ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة،الحديث
 ضمن كتاب مساهمات في دراسة منطقة الريف (مؤلف." األنواع وتطورها: "الفنون األمازيغية بالريف: فؤاد أزروال-25
.019 : ص،0200 ، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة،04 : سلسلة دراسات رقم،IRCAM  منشورات،)جماعي
26 - Emilio Blanco Izaga; Las danzas Rifenas. Africa, V .55, Madrid, 1946 . xzar asegzel n trazzuyt
a di: David MONTGOMERY HART: The AIT WARYAGHER of the MORCCAN RIF. Op.
cit, P. 170 ;  عبد، محمد أونيا: ترجمة وتقديم وتعليق. دراسة إثنوغرافية وتاريخية: قبيلة من الريف المغربي:دافيد هارت
: وما بعدها؛ وفي الطبعة رقم429 : ص،4002 ،0  ط، هوالندا، مطبعة أقواس للنشر، وعبد الحميد الرايس،المجيد عزوزي
,490 – 481 : صص4
27

- Tmsarwasen timeẓṛa n taẓuṛi ya waxxa tmewḍan yesmawen nnes x temnaḍin. deg usammar
n lmerruk itwassen cḍiḥa s "ṣef" niγ s "ẓriɛ", xzar:
Abdelkader Bezzazi et Soelle Réthoré: chants de femmes de l’orient Marocain, Pub de la
Faculté des lettres, N°55, série, Etudes et séminaire N°18 imp: chems- Oujda, 2002, pp :12-15 .
.4000  دجنبر،0: عدد، مجلة حفريات مغربية،" "الرقصات الشعبية في الجهة الشرقية من المغرب: مصطفى رمضاني.048 : ص، وجدة، مطبعة دار النشر الجسور،0:ط
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ttemradasent γar zdat, ttaggʷajent γar deffar, maca tnḍent s uγeẓdis, zeg yeffus
ar uẓelmaḍ, x tita n wallun illan deg afus n mkul yecten, niγ ijjen di ṣṣef,
tdezznt di tmurt s yejj n uḍaṛ, anina n ticti x wallun ttili ammu: "Dẓ tk dẓ Dẓ
tk dẓ Dẓ tk dẓ ..." itγima d netta war itbeddiṛen, waxa bedrent tnixt d unina n
uγennej n Buya, aya iqqar blli cḍiḥ a d unina ya qqnen γer timussutin n taddut
itraḥen d tased, man aya amux ittini "Emilio Blanco" "itjja taddut n tmirarin
war taḥḥeṛ s araḥ ased d timussutin n iḍaṛen, iranni iqqar umrazzu ya, belli
cḍiḥ a netta d ict n tuska tamussunt n ict n tiriwt “tasikulujit” ttejja timirarin
iceṭḥent war ten ttidef tiggʷdi zdat n ifṛayjiyen d ineṭṭafen ittrajan tawalt
izwaren qqaɛ min din nneḍni, s manaya n taka s waddur n tmussut, aya ig yejjin
"Emilio Blanco" itḍfaṛ "Malinovskyi" deg wanni blli cḍiḥ a netta yujar asɛeddu
n wakud waha.28
3

4

Itman ijj numṣawaḍ imγar jar timirarin d i ifṛayjiyen itrajan aṭṭaf n
tawnnit n yezlan n Buya29, yina ttasend fetlen mmuden, ttefγend ca n twaliwin
d tamment ca n twalatin d aṛubi d aweddar, di ca n wakud d amsawal jar arru
n umegraw d unamun, gsen asqiccem d tayri d uzawaṛ d usufeγ n wannayen d
taycit d umeγi s wawal idewklen d ticti n wawal yujaren aqaṛṭaṣ iwen war
yessinen raggʷaj n wawal.
Tsneflul tameṭṭut tarifiyt aṭṭaṣ n iγennijen d iḍfaṛen d izaykuten, di ca n
wakuden d isatalen d izemzuten d tictutin tiwacunin tisermunin tisγanin
amaknaw: "Ralla Buya", "ticrbiyin", "idunan", "hella raru", "idendunen" d
"uzehed".
Tamγart tamaziγt di Arrif tgga tiwuriyin d tisγan mγarent deg usneflul n
tsekla d tẓuṛi timiwanin, tirar s min γares tizemmar maḥend ad tssidef tumert
x wulawen n midden d tarwa n unamun nnes, tsselmed di akud mani iweddar
Di Aṭlas anammas i twassen s uḥidus, di Sus i twassen s uḥewwac d min γars yeqnen. Xzar:
.00-00 : صص،0912 ، الدار البيضاء،1: عدد، مجلة آفاق." "تصنيف مقتصر لألغاني والرقصات األمازيغية:شفيق محمد29

.482 : مرجع سابقن ص. دراسة إثنوغرافية وتاريخية: قبيلة من الريف المغربي: دافيد هارت- 28 - Asedwel s imant nnes.
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welmad dwesgam, tssefses
timukrisin...

tmrer, tssefsi lweḥlan, tssettu imxumbal d

War yewwiḍ unamun arifiy ad izemmem maṛṛa timegga n temγart tarifit
deg igar n tsekla d tẓuṛi tiḍfaṛin ira ittwassnen γar imezdaγ d midden belli
asneflul aseklan d uẓuṛi d agra n temγart, d tta d tidet tarẓag, maca aseqsi i
trajan tamrarut netta d wa: wac tamγart tamaziγt di Arrif, iggin min neẓṛa tsiγi
di tirart d tawuri nnes deg usneflul aseklan d uẓuri atrar niγ imsa ya as unedref
di tikli nnes?
3Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul aseklan d unẓuṛ amaziγ di
Arrif, g uẓanẓ n usneflul uzmmem d umiray niγ atrar:
3-1- Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul aseklan ittwarin s tmazivt n
Arrif:
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Zi “tabibliyuγrafit” n imaran d timarin isneflulen di tsekla tamirayt s tmaziγt
n Arrif, ifsaren idelisen, ittwagg usmutti n ca n tisnmlayin d timuca γer uṭṭunen
amux itman deg usmyallay a swadday:
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Aɣrud

Itman zeg usmyallay a sennej belli uṭṭun amgraw n idelisen iseklalen
imerayen s tmaziγt tarifit iwweḍ uγrud γer 136 n idlisen bra ma ad nini qa
tamggit n ussiḍen a/ leḥsab a tanfalalt tasalit. Uṭṭun n idlisen immewḍa s rfaz,
bra amquddi jar inawen iseklanen amux ittban zi tirsal a swadday:

Deg usnmala n waṭṭun idlisen x inawen iseklanen ntaf deg umezwaṛu usin
dd immuden n yezlan s 78 n immuden, awarnasen tullisin tiquḍaḍin s 23 n
idlisen n tqessisin, ḍfaren tent ungalen s 22 n idlisen, deg uneggar usin dd
idelisen n umezgun s 13 n uṭṭunen.
Itban zeg uṭṭun aγrud n idlisen iseklanen ittwafsaren, yuran s tmaziγt
tarifiyt, tumumt n usneflul adelsan atrar di Arrif, yessnen asewḍi d rfaẓ jar
inawen d imsenflulen nnes, amya ntaf “tabibliyuγrafit” n immuden tzeggur g
uṭṭunen s umngiddi aked uṭṭunen n “tabibliyuγrafit” n ungal d tqessisin
tiquḍaḍin d timezgunin. Manay ismala tusineft d tumumt d unigri d useḥqaṛ
iteddar usneflul aseklan yuran s tmaziγt tarifit di tmeẓṛit d tmuγlit tadelsant n
tmurt nneγ, d tiṛẓi d tirezzi n irifiyen d trifiyin ɛad war γarsen taγcit s uddur d
wazal n usneflul adelsan s tutlayt tayemmat.. maca ntaf zg imaziγen irifiyen
yenni umi nzmar ad asen nucc tiweṣṣaf n “imrawwalen zeg yexf nsen”: taddut
dani, aswingem d wadji di tmura n rbarani deg usammar niγ deg umalu, yina
imsar asen umsuḍ dwlen d imswaḍ d imeẓwaḍ, farγen zi taycit xwan zeg
uswingem anamur.
Itman ɛawed ijj n umyujar yegdaṛ bezzaf di tilit n unaw n imsneflulen jar
tiwetmin timarutin d iwetman imaruten, ifesren idlisen. Tujart aqat γer
25

iwetmant, zi aγrud n 136 idlisen dewlen 114 n udlis aseklan γarsen s tigmidi n
84 %, min yeqqimen zeg uγrud, ntaf: 22 idlisen s tigmidi n 16%, idwwel γer
twetmin, amux itmẓaṛ dani swadday di tirsal a:
Asmdya n tigmiḍi n imaruten d
timarutin n usneflul aseklan amiray
16

84

Imaruten

Timarutin

Tban d zi tirsal a s ufella tumumt n tilit n temγart di tira tamseflult
tamaziγt di Arrif. Aya ismal tuquḍet n tmuγri d tumumt s tgumi tidelsanin di
Arrif, min ittwaggen deg igar a, imsar xes aked tawsngimt/ tidyulujit rfaz d
usewggej d ussinef i uferdis d imider n temγart, ira ttamu deg usneflul aseklan
agdudi s tesγart nnes tegdar, ira ittwawc as waddur d taynit d uweqqar, zdat ma
ad t twassinef di tmutuyin immejran i unamun arifiy di tγuni akeg tanbdaḍt
tanammast d tasmaḍalt tasatbt. Di tannalt a s wadday asmday n tigmiḍin
imaruten dtimarutin n usneflul aseklan yefsaren idlisen nsen/tt jar iseggʷusa n
1992 d 2020:

Tigmiḍin n imseflulen d timseflulin ifsaren/tt idellisen nsen/tt
jar: 1992 d 2020
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Tigmiḍin n imseflulen d timseflulin ifsaren/tt
ingalen nsen/tt jar: 1992 d 2020

Tigmiḍin n imseflulen d timseflulin ifsaren/tt
immuden nsen/tt jar: 1992 d 2020
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Tigmiḍin n imseflulen d timseflulin ifsaren
timezgunin nsen/ tt jar: 1992 d 2020

Tigmiḍin n imseflulen d timseflulin ifsaren/tt
tiqssisin nsen/tt jar: 1992 d 2020
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Itban zi tirsalin a sennejj tudrust n idlisen isenflulen iseklanen n tmaritin
s tmaziγt n Arrif s umengiddi aked idlisen isenflulen iseklanen n imariten s
tmaziγt n Arrif, ijj n umzaray yiriw jar asen di maṛṛa inawen iseklanen. Amya
ntaf di ṛmaṣ n immuden n yezlan, ttaweḍ tigmḍi n immuden ifsarent tizlawiyin
γar 22%, tigmḍi n immuden ifsaren izlawiyen γar 78%, amzaray a ismala
anigri n temγart tamaziγt di Arrif x tirart n tawuri nnes deg usneflul n yezlan
atrar iqqnen γar tira, maca di tmessna irifiyen amudi d uftal n yezlan izaykuten
tettwassen zagsen tmeṭṭut tujar aryaz. suya ntseqsa: min ɛnan imentilen ig
yejjin tamγart tnigra x waryaz deg yejj n inaw aseklan iqqnen γeres nettat gi
min izrin?
Tameẓrit a s imant nnes, tettwazemmem deg igar/uswir n usneflul d tira
n ungal d tiqessisin tiquḍaḍin, mani nttaf ijj n udwal di tidemḍi n tawuri n
temγart deg usneflul amiray ittwafsaren s tmaziγt n Arrif deg inawen a s sin: 5
% deg ungal n timessungal, 17% di tullisin n tinumay. Aked tmussna nni id
aneγ ismalen belli tameṭṭut ira isseflulen, ittɛawaden ittalsen tinfas d tiwafitin,
ntseqsa s unebheḍ: min ɛnan imentilen i yejjin tamγart tnigra x waryaz deg
inawen iseklanen itraren?
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Itman zi “tabibliyuγrafit” n idlisen n umezgun, tamγart tweddar war γares
tilit deg ufsar n iḍṛiṣen imezgunen. maca manaya ur issiggʷej tameγnawt a x
inaw a asneflul, zeg uγruḍ n 50 iḍṛiṣen imezgunen ittwafesren i teḍfaṛt d
tmeẓṛit, nzemmem kuẓ n iḍṛiṣen bab nsen d timseflulin tiwetmin, d 24 n
yesmawen n timsuniyin swizant deg ufser d usfurej n tmezgunin, tin a war llint
bu timssufγin n isinagen imeqranen, maca netnint timelmadin n tγerbazt n
tudart.
Zeg usejji x umagis/ unefru n usneflul aseklan n temγarin timarutin s
tmaziγt n Arrif, ittban ict n tilit n tγuni temγar jar usneflul a d tawnnaḍt
tadelsant d tarakalt d tamezruyt d tasertit n tisneflulin a, d ijj n tmaniwt d ucmax
n isentlen min xef ssawalent timaritin deg idelisen, ismuna jar isentlen a:
tarezzuyt x tirelli huma ad ggent afran ad inint min ẓaṛent deg imejran n tudart
iccuṛen s tifras d timeẓṛa n ussinef d useggʷej usetti d tikkest ... d uxaṛṛeṣ d
uswinkem s usmejjel d usexdem n ukus d tmektit miγar tizmirin tizγnenin d
tutlayt d unamak n uzamul / usddugem, ḥuma ad yili wawal x ca isentlen ira
ttadfen di uzamur/ “ṭṭabu”, amaknaw: temγart d umenγi, d uzker, d umettel, d
ummngar ussekreḍ, d ukesreḍ, d tayri, d tiγuniyin aked twetmin, d tmaggit
isdiddyen di tmutuyin timaynutin, d tanbaṭṭ/tanbaḍt d udmawen nnes, zgesen t
tanbaḍt n uwtem aryaz, d uγnan ummjd/ “ddin”, d ussinef, d ẓleḍ, d ukucceḍ, d
tuqubbant, d tinuzca n tidet d usxeccu d usbarwi nnes, d tacit/ takit s reγben, d
faqecγer, d uweddar, d useggʷej deg uduf n wamur d tmurt n tyemmat, d
tiqqest, d uwezwez, d reγben, d uweddar, d unejri di tmura d imuren n uzazwag
d tazzawga.
Tamγart tamaziγt d asgum n tamuli γar imseflulen n tsekla d tẓuṛi amaziγ
awetem, ittemẓaṛ aya deg udwal γer inefruten n isneflulen a, mani nttaf
immgnet igḍaṛ n usentl n temγart deg uduf n iḍṛiṣen n usneflula. Manaya
ismala imesli d tmijja n imsneflulen d tannayt nsen zi temγart d uddur d usurs
ness. tannayt a d imesli a netnin d iles dtmijja n umedlas atrar d umassan amayn,
issutaren asemsi d usenfl n tnellayin d tannayin d iddaden d uswingem
ittbeddan deg ubrid n trelli n temγart d tiseqqar nnes.
Nzemmaṛ ad nini, belli tawuri n temγart tamziγt deg usneflul aseklan
yuran s tmaziγt n Arrif, ɛad tudrus d umum bezzaf, s imentlen n ussinf n
usneflul a, d unegri d tiggumra n usemres nnes, arni d γares tuqubbanit n
yiriwen γer twetmin d tudrust d tumumt n useγri n timidrt a di tamnḍt n Arrif,
d unzeγ d tikkest n izewṛan idelsanen d usiggwej n tusna d tutlayt nnes zi
maṛṛa timersal n usgam d tuγemsa d usmutteg, di akud n ucciṛu d usugur n
uwtem itban d tanbaḍt nnes mani ma deg unamur arifiy d taddart ura di baṛṛa
nnes γar tadγert d ubarru nnes qaɛ, aya iwwi γar wekraf d uunedref n tzemmart
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tisneflulin n temγart tamziγt di Arrif, jar ufsar n ca n tidelsawin yarsin timarsa
n iqnen γer tedfart niγ γer tutrart, ssnent ad skukḥent ad ssemzint ad skikcent
abaṛṛu x imsliten ittexsen trelli i temγart, ur ntettu tasmaḍalt yudfen tudrin d
ixxamen s uγir, tewwi tamγart umi tettwagges tesγart ad tedwel d tazazt tmenza
tmesγa, niγ d "ddikur" d waff deg igar n usermun asesmur, tamγart ira illan
tesselmadt d tteẓẓu tusna d tutlayt, temseflul izlan d tinfas...tedwel d marzem
qemmuc deg "utilivisyun" d "utilifun", ttet tesseγlay bra yafezzi min illan n
rbarani ... niγ mara tarzem tuṭṭuc.. teqqar ttari x midden s tutlayin nsen... ca n
temγarin dewlent innuffar deg iman d walli d uswingem nsent uwtem d tanbaḍt
n wargaz tzeḍɣitent30.
3-2- Tawuri d tilalt n tamγart deg usnflul anÇuR amazivt atrar di Arrif:
Ssenent tisneflulin tiẓuṛiyin timaziγin tidfarin n tiwetmin di Arrif, aked
timutiyin timaynutin id yudfen s ufafi x unamun arifiy d tadelsa d timersal nnes,
aweddaṛ d tṛeẓẓit d udwal γer deffaṛ d tudart di tmawin n temnaḍt n Arrif,
aledad n yect n tusnayt tufllat tssiẓẓeγ iẓewṛan d reɛnaṣaṛ n tiẓlayin d
tmsnekkart d tusgddult tidelsanin minzi tekkar temγart tamaziγt deg unamun
nnes. waxxa taqsuḥi n usugi adelsan d tuɛufna i xafes yemsaren, qqiment ca n
taliwin ttazlent ttsessawent ulawen d iẓewran n tseklutin ḥuma ad drent,
tudmawin n ubeddi adelsan deg udem n tzawa id yewwin razaγ, deg igar a
banent i dd ca n tzamulin tiwetmin tisneflulin n tẓuṛi deg wammas n trzzit d
“uḥarem” d uzawaṛ.
Deg umnaḍ a, tessḥṭṭu tmektit taẓuṛit tamaziγt di Arrif, ismawen n ca n
tnaẓuṛin sneflulen tt deg uγennej n Ralla Buya, suyenni idewkkel γarsent
ucayeḍ ameqran n uzdi d uγemi d tumarnit di tudart n uγennij n Buya, deg igar
a nezmaṛ ad nidaṛ ismawen a: Yasmina Lxammariya igg isswizan aked
inaẓuṛen imezgura n uγennij amaziγ di Arrif, awarni n1956, yesbedden,
yessemγaren s uγennij a, d Tamimunt n Selwan issuɛlan aɣennij arifiy deg
iseggʷsa n 70 zi tsutit izrin, ur ntettu Malik Taferxant, Faḍma Belɛabbas, Farida
Taḥusaymit, Saɛida Taquḍat, d Miluda Taḥusaymit... Zdat ma ad ttwaggent
tigrawin d tirbaɛin uγennej amaynu atrar, d ufuγ n ca n ineklen n temγarin
issegguren: yeẓẓuγren aγennij amaziγ di Arrif γar tawayt n ccenɛet d usemγar

30

- x tmusni n tanbaḍt n wargaz d min iqqnen vares izmar a nedwel var umarazzu:
Pierre Bourdieu : La domination Masculine. Éd de Seuil, Paris, 1997, P.7.

-

Tiwlafin 1, 2, 3, d 4 twaksint i dd zi udlis n:
Vicente Moga Romero: Mosaico Rifeno Cuaderno de acuarelas de Emilio Blanco
Izaga.
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d umurs. Di ṛmaṣ a nsmegnet ismawen n ca tinaẓuṛin amaknaw: Firdaws
Taziri, Tifyur, Nmidya ... d udmawen n tagrawt n Arayes...
Aked rxawi id yejja useγdel n unedref n tẓuṛi n cḍiḥ amaziγ ameḍfaṛ di
Arrif, d maṛṛa min yejran d usinef d usugi d uzawaṛ n yewwin γar ukmummes
d tmettit n tili, iban dd ijj n cḍiḥ d amdan ggint ca n tnaẓuṛin, ict ict ,niγ s
umegraw di tegrawin timezyani war ɛeddint kṛaḍ n yedsent iceṭḥent, di tectutin
tinamunitin d tunṣibin, sfuṛṛujent, sfajant, ssadafent tumert γar wurawen d
amezwaru ujar ca nneḍni.
Ttγima tawuri d tirart n tmeṭṭut / tewtemt tamaziγt deg usneflul amezgun
atrar yudrus, di akud a s imant nnes, ittγima ummgnt nnes yumum di tẓuṛi n
uṛcem iggwman ad iɛemmar ad iccar rxawi n yemsaren deg igar n usneflul
aẓuṛan aḍfaṛ iqqnen γar temγart waxxa tanukra d driz itteggent da d ddih ca n
twetmin d timγarin umi n ccat deg uru s usitem ad ttemγar ad ttiriw tamussut
nsent deg imal.
X ubrid n unfalal:
Zi tmenna n yezguren, ittban belli:
- Addur d uraq n temγart tamaziγt deg usneflul aseklan d uẓuṛi smalan dd
iṣuraf n tikli tadelsant deg ijj n webrid izzggart iccuṛ s tsawnin d yeẓra isnigran
tikli, isnedrafen ṣuṛif n twetmin ittexsen asneflul s tmaziγt di Arrif;
- Tawuri d tirart n tmeṭṭut deg usneflul a, gsen min icnan d min war yeḥlin,
smalant i dd tumumt d tudrst n tgumi tadelsant d usgam n tγuri n temγart
tamaziγt, d usidef n tmaziγt γar timersal;
- Aswizi n temγart deg usneflul aseklan d uẓuṛi di Arrif, iqqen γar uswizi
d uraq nnes deg unamun nnes iteddaren sadu n tawit d tarrit n iṣemmiḍen d
tɛejjajin n usammar d umalu; itteḥdajja abeddi d tnukra d usiγi n tmesnekkart
tadelsant deg udemawen n ussinef d ṛfaz d usemẓi d useggʷej;
- Tawtemt d tmeṭṭut d netnint illan d taliwin ittsessawen ulawen n tmaziγt
di maṛṛa timersal n unamun, di taddart ula baṛṛa n tzeddiγt d imal n tmaziγt
bla netnint, ur itili walu i tmazivt di mi deg ma. suya ittxes ad asent ittwawc
min sdahedjentt zi taynit d tiseqqar d izerfan d uswizi d ukamed d uḥeṭṭu d
usemγar..
- Min tarint d min sneflulent twetmin di tsekla d uẓuṛi iteḥdajja asussen d
wefran, maḥend ad yemγar ad yessemγar, ad yiriw ad yessiriw tarmit tameṭṭut
di tira d usneflul;
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- Tirmit n tmeṭṭutin di tira d usneflul s tmaziγt di Arrif, tecna s tudmiwin
nnes, d min itwasarsen d tuswingmin deg inefruten d imagisen n tisneflulin
nsent.

9 - Tiggaz di tadelsa tamaziɣt
Tadelsa tamaziɣt d igar yiriw, iqqen amin yuran d min ittadefen deg
umiwan atelay31, d min ittadfen deg twlafin d tifrisin mivar asdukem32; deg igar
a, ittadef tumant33 n tiggaz.
Ḥuma ad adseɣ izwl (titre) n tadaft inu, ixes ad areɣ x iseqsan a:
-

Min ixes ad inint tiggaz di tmaziɣt, deg umawal ula deg urmmus34?
Tiggaz ma d ict ma d aṭṭaṣ?
Min tteɛnantt tisnwayin n tiggaz?
Man raggʷaj inigli i ɣers a twlafin d ticraÄin ittwaggen x yilem n yiwdan?
Man iraqen di taddut n unefgan ittwaggent tiggaz?
Mayemmi tettwaggent tiggaz?
Man tirart/ tilalt35 d tawuri36 n tiggaz?

1- Asnmel37 n tiggaz:
Di tutlayt: tiggaz d isem yus d zi iggez, iggzi, tiggaz, tiggzay. Tenni
itteggen tiggaz tetwassen s taggzayt38.
Deg timnaÄin nneÄni tiggaz twasnent s ticraÄin niɣ s insayen, niɣ s
tifryan39 amaknaw di Arrif n wammas di ayt wayaɣer40.

31

- Oral
- Inigl= symbol
33
- Phénomène
34
- Concept
35 - RÔle
36 - Fonction
37
- Assusen = définition
32

 مطبعة المعارف، سلسلة معاجم، منشورات أكاديمية المملكة المغربية،0. ط، مادة وشم، الجزء الثالث، المعجم العربي األمازيغي: محمد شفيق- 38
.401 . ص،0222 ، الرباط،الجديدة
39
- Couleur de tatouage
40
- Mohammed SERHOUAL: Dictionnaire tarifit-français. Thèse de doctorat d’Etat ès lettres option : Linguistique,
université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, année universitaire 2001/2002, racine FRYR, p.114.
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Di anamk armmus: tiggaz d timatarin41 d tifisin42 tettwaggent x yilem n
taddut43 n unefgan; ad ilint ttbanent temzarent, niɣ nnufrent, deg ufus, niɣ deg
uÄar, niɣ deg udem, niɣ deg ufud, niɣ deg oeddis, niɣ deg iri, niɣ deg iɣilen,
niɣ deg iɣallen...
Tiggaz twasnent gi tadelsa tamaziɣt aïïaÃ zeg ami; netnint d ict n tumant
tanamunt44, tanmaggit, tadelsanit, tanyimant45, d ict n tiflt n tmuli d tira d tafrist
x yilem n unefgan, smalantt s tidet tikli n unefgan amaziɣ, d tmaggit d tuɣerma,
d tudart nnes.

2- Tisnwayin n tiggaz:
Mala nzemmar a nini bli din aïïaÃ n tiggaz, nzemmar a neg asewïïu jar
tiggaz x isbdad46 a:
2-1- Anaw47 n tiggaz:
Nzemmar a nessewÄa jar tiggaz n twetmin, d tiggaz iwetman, d
imezyanen d tmezyanin, d iozriyyen d toezriyyin.
2-2- Araq mani twaggent tiggaz di taddut:
Da nzemmar a nessewÄa jar tiggaz yennufren, amaknaw: taoddist, tmiïï,
ibbac, sennej imesÄan , ifadden... tiggaz deg iraqen a varsentt rawgåaj d
unamek inigli48 iqqen var tcuni d wazri d tuozuriya, txusi d tayri d ufrag d
uppeïïu ...
Yus d g ijj n yezli:
-Avanim avanim, iggamen fud g fud
-ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ, ⵉⴳⴳⴰⵎⴻⵏ ⴼⵓÕ ⴳ ⴼⵓÕ

aqam tnvi d ayi am tiggaz ufud
ⴰⵇⴰⵎ ⵜⴻⵏⵖⵉ ⴷ ⴰⵢⵉ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⴳⴰⵣ ⵓⴼⵓÕ

Tiggaz temzarent tbanent di taddut n unefgan, amaknaw tiggaz n uwudem:
tawarna/tanyart, taqsmirt, tincucin, tigluzin/ tigemmizin, amexur/ anzaren , jar
tammiwin, sadu wabel, tirit, ifassen, iÄewÄan, iɣallen, iɣilen, iÄaren..

- Signes = عالمات
-Dessins = رسوم
43 - Tafga , tazzit, arrimet
44
- Pphénomène sociale
45
- Psychique
46
-Normes =المعايير
47
- Genre
48
- Symboligue
41
42
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Maymmi tettwaggent tiggaz deg iraqen a?
Manayenni iqqen var tcuni d wazri d tuozuriya, d tayri d ufrag d upÄay
zeg imuÄan d ussmal n taåmanit49d tameggit50...
Yusi dd di sin n yezlan, awal x tiggaz d tivuni i varsentt aked tayri d wazri
d lemlak, amezwaru x yires n yect n tarbat tssijja x lemlac, teqqar as i woÇiÇ
nnes:
-A sidi oÇiÇi inu raja yi ad genfiv
Tirit inu tahrac s tiggaz i din uriv
- ⴰ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵥⵉⵥⵉ ⵉⵏⵓ ⵔⴰⵊⴰ ⵢⵉ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⴼⵖ

ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵉⵏⵓ ⵜⴰⵀⵔⴰⵛ ⵙⵜⵉⴳⴳⴰⵣ ⵉ ⴷⵉⵏ ⵓⵔⵉⵖ

Wiss sin x yires n ijj n uzlawi ittebheÄ s waÇRi n yect n tpanjirt qqaren as:
«Mamat » tegga tiggaz di tirit nnes, inna yas:
-«Mamat» a ten yeggin tiggaz sadu wabeR

tggittent i wpbib, aryaz ad iqqabeR

«ⵎⴰⵎⴰⵜ»ⴰ ⵜⴻⵏ ⵢⴻⴳⴳⵉⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵥ ⵙⴰⴷⵓ ⵡⴰⴱⴻⵕ ⵜⴰⴳⴳⵉⵜⵜⴻⵏⵜ ⵉ ⵡⵃⴱⵉⴱ, ⴰⵔⵢⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⴱⴻⵕ

2-3-AsewÄi n tiggaz x ulɣan d urcem d tawlaft:51
-

Tiggaz tmeÇRent tinqqiÄin: ict, sin, kraÄ, varsent asdukem n taddart d tudart.

. .. : ⵗ ⴾ
- Affiliation, appartenir =  انتماء،انتمى
- Identité = هوية
51 - أقسام الوشم حسب الشكل والرسم والصورة
49
50
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Tiggaz ttmeÇRantt d awneɣ52: din icariÄen Äelqen, din yennn immuÄen
ffayÄen, twasfarven.
- Min i Äelqen d icariÄen n tudart, isutar d tipenya n taddart, min
ittemsagaren, ttzuzzuren tallest...
-

2-4- Tiggaz iksin tiwlafin n imudren53:
Amaknaw: akenduz/afunas/azger
tazmert (force=)قوة
AjÄiÄ d asdukem tivuni d waqqan jar n ujenna d tmurt.
Ikari/icari d asdukem tizemmar n taddut d tarwa. Ismedya54 tudart deg
unval55 d tnefkayt56 nnes.
Avlal, d asdukem n min yellan d amlaw d umnig57, iqqen var wenÇaR d taziri,
ismedya tiblillest58 d tunnuï n tinuïïafin59.

52

- Forme linéaire

53

- Les animaux = rmaragnaw
- Représenté = يمثل
55 - ـJaillissement = تدفق
56 - Générosité =  كرم،سخاء
57 - Positif = ايجابي
58 - Fertilité = خصوبة
59 - Le cycle de récolte = دورة المحاصيل
54
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2-5 Tiggaz s tiwlafin izermumuyen d ifiɣran d tiɣadmiwin:
Afrag zi min illan ur yeplin .. tizegt n yiman
fiɣar d inigel n taggayt d tifarvi (symbole sixuel/érotique)

2-6 Tiggaz s tiwlafin n ijanwan: itran, yur, taziri, tfuyt:
Yur:

Taziri:

Tikli n tudart d laomer tamɣart

tafuyt:
tudart, aɣzur()الكون
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itri:
umyi n tudart

2-7- Tiggaz s iskkiln n tifinaɣ:
Amaknaw: ⴻ ⵍ ⵏ ⴰ ⵓ ⵜ ⵣ

..

Deg usentil a, inna ij umrazzuy: ”.. s uya tÇaR d tamɣart tamaziɣt, oad
ardjux, tgessi ca n tmuvri, ittemÇaRen zi taddut nnes d tiggaz issmalan ca n
iskkilen n tutlayt tamaziɣt”60.
Tiggaz nettnintt d tira x yilem n taddut n unefgan, segdent s usneflul n
tamɣart, s uya nettnintt d tira n twatmin, tarant taddut d aÄRiÃ yeccuR s
tinamkin61, ullɣent di ragåaj d usdukem d tazalin62d tarjiwin.
2-8 Tiggaz n wazri d tcuni d iÇuwRan:
Amselmad Ḥasan banɛaqiya issfaraz u yesmewÄa jar tiggaz n waÇRi d
tiggaz iÇuwRan. Deg igar a yenna: “ bli iraqen n tiggaz n iÇuwRan
ttmanen
tt , u nettnin tettwasnentt amaRRa inamunen. Ma tiggaz n tcuni, araq nsent ur
yelli d ijj var iwdan. Tiɣmi n tiggaz n iÇuwRan d azegza (anili), tivmi n tiggaz
n tcuni din aïïaÃ”63
Mayemmi tiggaz?
Tamrarut x useqsi a, ttawi aneɣ ad nessiwel x tiwuri d tilalt n tiggaz.
3 –Tilaltin d tiwuriyin n tiggaz di tadelsa tamaziɣt:
Tiggaz di tadelsa tamaziɣt ɣers aïïasÃ n tilaltin d tiwuriyin;
3-1- Tilalt n tcuni d waÇRi icnan:64

.090 : ص،0992 ،00  سنة،02  عدد، مجلة التراث الشعبي."  "الوشم ووحدة الفلكلور: ليث الخفاف- 60
- Significations
62 - les valeures
63 - Hassan Banhakeia : « Tatouage, Identité, Ecriture au féminin ». Tawiza, 1997,p.5
64 - Fonction esthétique.
61
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Tiggaz tticen tt aÇRi icna i taddut n tamɣart, la i wudem d ifassen, d idaren,
ula ifadden d min innufren. Snmalentt tcuni d taÇyuÄi s uyenni yenna uzlawi i
tenn ityenɣin wami iÇRa tiggaz n ufud nnes itegga:
- Avanim avanim, iggamen fud g fud aqam tenvi d ayi am tiggaz u fud
-

ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ, ⵉⴳⴳⴰⵎⴻⵏ ⴼⵓÕ ⴳ ⴼⵓÕ

ⴰⵇⴰⵎ ⵜⴻⵏⵖⵉ ⴷ ⴰⵢⵉ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⴳⴰⵣ ⵓ ⴼⵓÕ

U yenn as i “Mamat” i tenn yeggin tiggaz sadu wabel:
-«Mamat» a ten yeggin tiggaz sadu wabeR

tggittent i wpbib, aryaz ad iqqabeR

«ⵎⴰⵎⴰⵜ»ⴰ ⵜⴻⵏ ⵢⴻⴳⴳⵉⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵥ ⵙⴰⴷⵓ ⵡⴰⴱⴻⵕ ⵜⴰⴳⴳⵉⵜⵜⴻⵏⵜ ⵉ ⵡⵃⴱⵉⴱ, ⴰⵔⵢⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⴱⴻⵕ

3-2- Tilalt n usefsi d usexsi n min ur yeplin, i yiman unefgan:
Tiggaz ttsiridentt iman zi tiwgdi, zeg taycit issumemen, iwulawen icqan
gezmen.
3-3- Tilalt n usgenfi:65
Zi waïïaÃ n imuÄan n ireqfen taddut d iman n utarras, tamaɣart d wargaz,
amezyan ameqran. D afrag zeg miziten66 izmar ad leqfen arimt s tumumt zi
akud var wenneÄni, tiggaz ttwaggentt d asfar izmar ad isgenfa zi tiqqest n yixf
d weɣÇaÇ n ifadden d yevssan, ad ilin tt d afrag zi min war yeplin...
3-4- Tilalt takzzant:67
Tiggaz ttwaggentt d afrag i tiïïawin n yewdan, i tmattant itakren ipenjiren,
d afrag zi jnun d spuR...
3-5- Tiwuri tadelsant:68
Ɣares tivuni aked tamggit, tiggaz smalantt iÇuwRan n unefgan d mani itteqqen
gi twacunt d taqbilt...
3-6- Tiwuri tanamunt:69
Smalan tt iwdan ittwsinfen x tama n unamun, d tagrawla x izelfan,
tticcentt awadem d izlef i wmuti zi temzi var tuozuriya, zi tuozuriya var lemlac,
d wag n twacunt.
3-7- Tiwuri timant70:
Tiggaz zemrentt ad ilintt d tjawant zi ca n tlazit ittelqafen ulawen d
iman n unefgan. Ad ilintt d ufuɣ zi ca n taycit tezpem tteg lɣufet x wul.
3-8 – Tiwuri n rfaz jar tiqbbal:
Mapend ad twasnen izewran imweddaren, d timeïïutin ittwapwsen s
bezzezz...

65

- Rôle

hospitalier
- Dangereux
67
- Rôle magique
68
- Fonction culturelle
69
- Fonction sociale
70
- Fonction psychigue
66
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10- Tazeddivt tamenzut /taqburt di Arrif:

Min txeã ad tini tzeddivt?
Mayemmi tmussna x tzeddivt?
Min ɛnan isbdaden n tzeggivt tazaykut di arrif?
Min ɛnan tt tifras n tzeddivt taqburt var irifiyiyyen?
Man tirarin d tiwuriwin i vares a tzeddivt tarifit tamenzuyt?
Mamek i va nvar taddart d tzddivt di Arrif s tivuri tasnefgant?
Mani tella tidet d uxarreq di tmenna imrazzuten irumiyyen deg wakud n
upewwas?
Mamek txezzared cem d cekk d kenniw d neccin var tzeddivt tarifit
tamenzutyt?
- Man aqqan/tivuni jar taddart d temvart?
 إنه تعبير ألحالمه،« يعتبر السكن ترجمة للوضعية االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها الفالح
 كيف ال وهو. لهذا ما فتئ اإلنسان في هذه الجبال يعمل ما في استطاعته لتطويره وتهيئته.وتطلعاته
.» ويقضي فيه معظم أوقاته ويعبر عن نجاحاته،اإلطار الذي يشبع فيه اإلنسان احتياجاته
 مجلة تيدغين.» نماذج من صنهاجة شراير: «التحوالت الحديثة للسكن القروي بالريف األوسط:عبد السالم بوهالل
.71: صص،0206 ، السنة الرابعة، العدد الخامس،لألبحاث األمازيغية والتنمية

Emile LAOUST : Mots et choses Berbères notes de linguistique et d’ethnographie dialectes du Maroc. 1983,
pp. 1et 2.
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1- Asissen/asnmel n tzeddivt:
Tazeddivt di tmazivt d isem, yusid zeg uÇwaë: “zdv”71ittinin araq mani ittawa
unefgan d twacunt nnes ad yili d ifri niv d taddart niv d axxam.
Di tadwal var umerzruy n arrif, ntaf belli iwed/ afneggan arifi zdat ma ad izdev
di taddart d uxyam, ila izeddev deg ifran amaknawa: ifri n Ɛmar d ifran n
Tafuvalt d Ḥasi n wunzga..

2-Ragåajj deg tangalt/unamk n tzeddivt:
-Tazddivt ur telli d araq d tansa mani ittawa utaras/unefgan
-Tazeggivt d axaRReÃ n unefgan var tudart d mamek ixezzar var umaäal d mamak
iteddes igar nnes n trakalt d tivuniwin d tuqqniwin aked unamud nnes d midden...
-Tazeddivt d taycit s tumert d tayri d usgenfu d taflast/ rehna...

71

- Miloud taifi, dictionnaire raisonné, p.1099, Mohammed Serhoual: dictonnaire tarifit-francaise. Zdv,
p;676 ؛035 ص، مادة سكن، الجزء األول، المعجم العربي االمازيغي:محمد شفيق
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-Tazeddivt taqburt d tayci d tanglit var temzi var tyemmat var tawmat var twacunt
imunen d tnufra jar yexbucen d yexxamen d tiraret di reɣrap d wezzarg d usejji zi
tburjiwt d tzeqqa x wenni d tenni iɛezzen ma t/yusid ma t/yuds d ma t/yugåej?
-Tazeddivt d tmaggit d timektit d amezruy d tinuma d tussna...

المعمار يعكس ذاكرة الشعوب يعكس
عادات وقيم وتفكير وثقافة ونمط العيش
لشعب معين عبر المعمار الريفي
التقليدي يمكن للمرء دراسة ثقافة
الريف وعادات وعوائد أهل الريف وكذا
معتقداتهم ونمط عيشهم وعالقاتهم
 من النماذج.االجتماعية واألسرية
 هذه.للمعمار الريفي المغربي المعاصر
النوافذ المفتوحة إلى فناء المنزل كانت
تخرج منها البنادق أيام السرقة التي
كانت منتشرة في العهود السابقة

.وخاصة إبان الحماية
3-Mayemmi tmussna x tzeddivt?
Tazeddivt d asentel n trazzuyt d tazrawt n waïïaã imrazzuten d imussnawen
ittcucen deg iagaren n unamun d trakalt d tussna d tmesdagt d imaruten n tsekla
d imsneflulen n tÇuRi...
Mkul ijjen min xef ittcuc d min içaë di tzeddivt. S uya tmussna n tzeddivt vares
addur imvar d tirarin d timeqranint di tudart n unefgan d unamun.
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?4-Min ɛnan inawen n tzeddivt var irifiyyen izaykuten
Nezmr a negg abïïu di tzeddivt tazaykut irifiyyen var:
-Tzeddivt n inmudda ittmutuyen zeg raq var wenneäni, tudart nsen teqqen var
tarewsa n uctal, tazeggivt nsen d tili di tanwalt d uxyam d uɛcuc... d tili tefsus
ad ttwakkes ad tettwaksi mapend ad tsbedden deg uraq amaynu mani
temgudjan/ tewaggajen.
-Tzeddivt n uzggu/ uzddiv: n yenn war yetmutuyen ca zeg raq nsen mani
teddaren... Tudart nsen d tili teqqen var tyarza. Anaw a n tzeddivt d tili d taddart
d ixxamen bedden, ttwabnan s weÇRu d ucal. Di tzeddivt a nzemmar ad negg
abïïu jar tazeddivt imunen d tzeddivd imrawggajen niv ifretken.

نص حول مسكن أمازيغ الريف الرحل والمستقرين من خالل أنجلو غريلي:
«ومسكن البربر الرحل عبارة عن خيمة (جمع خيام) ،تتكون من قطع من الشرائط المسماة «فليا»
(مفرده فيلي) تتم خياطتها بصوف األغنام وشعر الماعز وخيوط الحلفاء أو الدوم ( )..وهي عامة من
صنع المرأة.
وكما هو واضح ،فإن األثاث الذي يزين الخيمة محدود جدا ،وعدا صندوق مستطيل مخصص لتقل
األشياء الثمينة ،يلخص األثاث في حصير وأغطية ووسادات ،باإلضافة إلى أغطية يطلقون عليها اسم
«تليس» ،تسعف من جهة أخرى في تغطية األحمال خالل التنقالت.
تختلف بيوت المستقرين من حيث البناء من قبيلة إلى أخرى ،إنها نسبيا كبيرة ومهمة بحسب يسر
ومكانة مالكها .يتكون البيت البربري من غرفة واحدة يتراوح طولها بين أربعة وثمانية أمتار،
وعرضها بين مترين وثالثة أمتار .وفي أحيان كثيرة تتجاور غرف مختلفة متصلة الواحدة باألخرى
مكونة مربعا أو مستطيال محاطان يشكا فناء تحبس فيه الماشية خالل الليل.
يبنى البيت بالحجر والطين بدون إسمنت وال جير .ويتوفر البناء حسب الجهات والقبائل ،على
سطوح أو على سقوف من القرميد ( )....وعلى األبنية ذات السطوح ،يقيم البربري عامة مكانا
للحراسة ،ويكتفي فقراء البربر بإقامة حوش من األحجار يسمى «أشبار» فوق سطوح منازلهم
«ذازقا» .ويسعف ذلك الملجأ في الحراسة .أما األغنياء ،خاصة عندما يكون لهم دين دم ،فيعضدون
السطح ببناء عال يسمى في البربرية «تغورفت» ،ويحيطون السطح بسور يسمونه «رحرقت» أو
«رحرقا» ،وخلف هذا السور يبث الحراس طوال الليل.
وأثاث بيو ت المستقرين تختلف شيئا ما عن بيوت الرحل .وتشكل الحُ صُر والزرابي أساس األثاثن
تكملها اواني الفخار المخصصة لإلستعماالت العادية .وفي القبائل ذات النشاط التجاري الكثير ،تنتشر
أواني القش األوربي.
ومثل الخيمة ،فإن المنزل «تادارت» بالنسبة للمستقرين يكون الخلية االجتماعية البدائية .وتجتمع
البيوت «تودرين» بحسب العائالت مكونة «جماعة» ويكون تجمعها «دشر» مدشرا».
أنجلو غريلي :أسلمة وتعريب شمال المغرب .ترجمة عبد العزيز شهبر ،منشورات وزارة الثقافة ،مطابع دار المناهل ،الرباط،
 ،0229صص.029-027 :
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5-Tazeddivt imunen:
Iwdan imezwura zedven munen amux tmun twacunt d ujajgu d ucuci x
wayawya mapen ad bedden deg udem n min ten issawggaden
Tazeddivt a temzar d tudrin maradasent var wayawya, tazeddivt a tkessi isen
n “Dcar”, mani n taf tiwacunin timeqranin zedvent di tudrin timeqranin,
timezyani n twacunin di tudrin mezyent, maca mradasent aked aya d uya.
Imezdav n ddcar karzen timura, swizan aked wayawya di tyarza d tmegra d
usarwet d usnay n urum s tiwaz d idwilen, tumert d rqap nsen icark, nedlen
maëëa deg medlan n ddcar, ttaymen dd/ttagmen dd zi ict n tala, imezyanen nsen
tiraren deg ijj n wezzarg... Tzallan g ict n tmezgida ... Tzuren amRabeä n dcar d
ijj ad tren ançaë xemli ittnigra... Ibriden d izargawen d remsarep aqan var-sen
d agra imun... Xelli d tisarfin mani ittpiyaden rmakur munent gi ijj n uraq ipäa
s dat n wemRabeä.
«كانت الساكنة تجتمع داخل قرى أطلق عليها فيما بعد «الدشر» وهو تجمع سكني ينبني على أنظمة
 لعبت هذه التجمعات دورا هاما في الحفاظ على.ذات نظام تقليدي ترتكز على الروابط العائلية والقبلية
 وقد كانت ندرة األر والمياه. وكذا ضمان التدبير الجيد للموارد الطبيعية التي تتوفر عليها،أمن القبيلة
 كلها عوامل دعت إلى التجمع السكني وأرغمت السكان على العيش،والتجاذب العرقي وعدم توفر األمن
».مجتمعين
 السنة، العدد الخامس، مجلة تيدغين لألبحاث األمازيغية والتنمية.» «السكن والدورالتقليدية في الريف األوسط:سناء الساطبي
.006 : ص،0206 ،الرابعة

6- Tazeddivt imragåajen/immewäan:
Tazeddivt a tban d aked umuti issen unamun arifi awarni wufuv n upewwas
d tadaft n rmexzen var ibilajen s iserdas nnes d wadaf n tmenyat id wwin
irifiyyen zi tmura n baëëa, ucan/ukan imezdav s teflast d ucuci x trelli n tneccit
d tmeddant idewlen d axaëëeã di tudart.
 ويتجلى ذلك،«إال أن بنية السكن قد عرفت تغيرا ملحوظا خالل النصف األول من القرن العشرين
 داخل البنية الحالية «للمداشر» تنتظم. وبالتالي انتشار المنازل بشكل متفرق،في ضعف النظام القبلي
 التي تتباعد نسبيا فيما بينها حسب موقع وطبيعة،المساكن بصفة عامة عل ى شكل نوى مشكلة األحياء
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األر  ،يشكل فيها المسجد عنصرا مركزيا ،ويلعب دورا مهما ،ففضال عن كونه مكانا للعبادة تعقد
الساكنة فيه أيضا لقاءات "الجماعة" ،ويوجد بجواره «المسيد» وهي مدرسة قرآنية تقليدية يحفظ فيها
األطفال القرآن وقواعد الكتابة والتي التزال قائمة في معظم المداشر .ونجد غالبا داخل «المداشر» بقع
صغيرة تستغل للزراعات السقوية ،صوصا تلك الموجودة داخل نفس المدشر ،في حين نجد خارج
الدارات السكنية أراضي شاسعة مخصصة للزراعات البورية (الحبوب والخضروات) ،وتحف
بالمساكن األشجار وخصوصا المثمرة وكذا بساتين الخضروات وحظائر المواشي .كما نجد أيضا أمكنة
لتخزين الحبوب والتبن.
سناء الساطبي« :السكن والدورالتقليدية في الريف األوسط» .مجلة تيدغين لألبحاث األمازيغية والتنمية ،العدد الخامس،
السنة الرابعة ،6512 ،صص-112 :

Dcar n Azila deg isaggen
Asakud n tawlaft 2017

سكن عصري من الجيل الثالث بدوار
تاملوكيت جماعة كتامة تاريخ الصورة:
6303-30-62

Inawen n tzeddivin:
Tazddivt imunen
Tazddivt immewäan

?7- Min ɛnan isbdaden n tzeggivt tazaykut di arrif
AäRiã x tzeddivt immewäan var Iqelɛiyyen d mamek ittwafren uraq n tudrin:

«لم تكن المنازل بقلعية متالصقة بل مشتتة وموزعة في جسم الدوار «كالنجوم في السماء» (بتعبير
دافيد هارت) وسبب هذا التشتت -حسب هذا األخير -هو العنف .وغايته هو الحفاظ على األر
والتوازي بين األجزاء المكونة للدوار .والعنف حسب «هارت» كان يغذيه بالريف عموما غيرة الرجال
على نسائهم ،أي حرمة المنازل .ولكي ال تحدث الصدامات المنزلية ،بقيت المنازل متباعدة مكانيا .إذ
يالحظ أن الدوار ،ونتيجة لبنيته االجتماعية واألسرية ،ونتيجة لتباعد منازله ألسباب أمنية ،ال يمكنه أن
يبقى إال قرية أو مجاال قرويا وال يمكن أن يتحول إلى مدينة.
كما أن أغلب هذه المنازل آمنا ،أي بعيدا عن الطرق المعتادة والسهول والشواطئ ومراكزالتبادل
التجاري كاألسواق مثال ...أي كان يختار لها بالضبط مواقع مرتفعة كالهضاب والجبال أو مواقع مختبئة
كالشعاب وما بين الجبال وعلى ضفاف الوديان ،أي كان يختار لها أماكن يصعب أن يصل إليها الغرباء
أو يعثروا عليها بسهولة .وعموما يالحظ أن الجبال والمرتفعات بقلعية كانت في المرحلة الماقبل حضرية
هي األماكن المختارة لبناء المساكن والدور ،وهي ظاهرة قديمة لسكان البحر األبي المتوسط .فالجبل
كان يحتوي على كثافة سكانية قوية تفوق سكان السهول بكثير .وكدليل على هذا ال يذكر «الحسن
الوزان /ليون اإلفريقي» من السكان بالنسبة للريف الشرقي في القرن السادس عشر إال السكان
المتواجدين في األماكن التالية :مليلية ،غساسة ،تازوضا ،أمجاو ،جبل كبدانةن جبل بني سعيد ،جبل
ازغنغان ،جبل بني توزين ،جبل وردان .وهي كلها أماكن وعرة ،أي؛ هضاب وقمم وجبال.
كانت المنازل بقلعية إذن يختار لها األماكن اآلمنة ،وغالبا كما كان يحرص على تباعدها في المكان
ألسباب أمنية ،وقيمية اجتماعية (كالحفاظ على الشرف :شرف المنزل والنساء ،وما يحتويه بداخله من
عناصر كما يقول كل من هارت ورايمون جاموس)» .
عبد الوهاب الحموتي« :الريفي ومجال السكنى بقلعية» (أو كيف يعيش الريفي منزله بقلعية)» .جريدة تويزا ،عدد
 ،0997 ،7ص.9 :
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Sin iäRiãen ssawalen x isbdaden n ufran n iraqen n tzeddivt di Ãanhaja
srayer :
«اختيار مناطق السكن( )...راجع لعدة اعتبارات ،منها وفرة المياه السطحية إضافة إلى مرور
أنهار حيث تيسغل (الساكنة) المساحات المحاذية للنهر في الزراعات السقوية ،وكما نجد في سفوح
الجبال مساحات شبه مستوية مما يسهل عملية البناء ،عكس قممها حيث يصعب إيجاد مساحات
مستوية .لذلك ال نجد تجمعات سكنية كبيرة في القمم باستثناء بع المنازل المتباعدة فيما بينها،
والذين يطلقون عليهم «العزابة» والمنتمون إلى الدواوير المتواجدة في السفوح حيث سكن آبائهم
وأجدادهم».
محمد بنيحيا« :السكن والتراث المعماري بصنهاحة سراير :قبيلة ايت احمد نموذجا» .مجلة تيدغين لألبحاث األمازيغية
والتنمية ،العدد الخامس ،السنة الرابعة ،6302 ،ص.88:

«توجد معظم القرى في الريف األوسط في المرتفعات وسفوح الجبال ،هذا الموقع يفسر بسببين:
األول اقتصادي ويتجلى في ترك األراضي األكثر انبساطا لألنشطة الفالحية ،والثاني امني ويتضح
ذلك من خالل البحث عن أماكن مرتفعة للمراقبة واألمن ،وهذا ما تكشف عنه بع بقايا المساكن
المهجورة التي ال تزال أنقاضها جاثمة باألقسام العليا من الجبال والتالل والدليل على ذلك أيضا
وجود حضائر من نباتات الصبار وبوسطها أو على جانبها أكوام من الحجارة الشاهدة .لقد كان
اختيار المواضع الدفاعية والمحصنة من الشروط األساسية إلقامة السكن».
سناء الساطبي« :السكن والدورالتقليدية في الريف األوسط» .مجلة تيدغين لألبحاث األمازيغية والتنمية ،العدد الخامس،
السنة الرابعة ،6302 ،صص.002-001 :

?8-Min ɛnan tt tifras n tzeddivt taqburt var irifiyiyyen

«المنازل الريفية مبنية بالطوب والحجارة .تتميز عموما باالنخفا وهي مربعة الشكل وسقفها منبسط.
سقف منزل موحند يبدو منمقان إذ الفصل هو فصل جمع المحصول الزراعي .لذا كان مغطى بالقرع
بعضه أصفر اللون والبع اآلخر بلون أكثر قتامة وحجم أكبر يكاد يشبه مخدات الجلوس الجلدية
العربية ،وتوجد كذلك أكوام كثيرة من الذرة الالمعة .غرفة الضيوف لها بابان .باب يطل على الخارج
ويسم ح بدخول وخروج الضيوف الرجال بكل حرية .أما الثاني فينفتح على ممر يفضي إلى الفناء
الداخلي وسط المنزل ،وهو الفضاء الخاص بالنساء الذي تنفتح عليه كل الغرف.
إنه فناء غير مغطى على السماء .وبما أن نوافذ الغرف صغيرة جدا ،فإن األسرة تستعمله للقيام بجل
أعمالها المنزلية إال في حالة البرد الشديد .تحيط بهذا الفناء سقيفة مشكلة من سرير من القصب المتشابك
يوضع فوق رافدات هي عبارة عن جذوع أشجار الزيتون تسند بدورها إلى أعمدة خشبية أيضا .وتوفر
هذه السقيفة غطاء يقي من المطر في فصل الشتاء وظال يحمي من أشعة الشمس الحارة صيفا .في
زاوية من الفناء إسطبل للبغلة المتواجدة في كل المنازل الريفية ،ويخصص جزء من هذا االسطبل بعد
عزله بحاجز إليواء قطيع الماعز أيضا .أما الدجاج فيقضي ليله على أي مجثم يجده في هذا الفناء.
على مسافة قصيرة من المنزل ،بنيت أفران للخبز من فخار وتبن على شكل قبة شبيهة بخلية النحل.
تتوفر كل امرأة من بين النساء المتزوجات الالئي يعشن تحت سقف واحد على فرن خاص بها ،ومجمر
(إمجمار) من طين تستعمله للبطخ ،وقالل ماء وجرار للزيت وأواني خزفية للسمن والعسل .كما تتوفر
على غرفة خاصة بها ،وربما اثنتان إذا كان المنزل كبيرا تتناول فيه وجبة العشاء برفقة الزوج واألبناء.
أما إذا حل بالبيت ضيوف غير منتظرين ،فإن الرجال يذهبون إلى الغرفة المخصصة لهم ،أي غرفة
الضيوف ،بينما تتعاون النساء إلعداد وجبة الغذاء أو العشاء حسب ما توفر من طعام ،إذ أن إكرام
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الضيف واجب وله أهمية كبرى في اإلسالم وال يمكن ألي زائر ،مهما كانت وقت زيارته ،سواء نهارا
أو ليال ،أن يغادر المنزل دون الجلوس إلى المائدة ولو لتناول شيء بسيط».
أورسوال كينغسميل هارت :وراء باب الفناء الحياة اليومية للنساء الريفيات .ترجمة عبد هللا الجرموني ،منشورات تيفراز،
رقم ،2 :ط ،0.مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،6303 ،ص.02 :

«يمتاز المسكن األمازيغي في منطقة الريف المغربي بمجموعة من السمات والمميزات التي
تخصص عمارته عن باقي المساكن األخرى .وما يالحظ في البداية على هذه المعمارية أنها ذات بنية
بسيطة خالية من التعقيد المتشعب والبناء المركب .وبالتالي ،تنعدم فيها الزخارف والفسيفساء والزليج
المعروف في العمارة العربية األصيلة ،والسيما في هندسة المنازل والمساجد والقصور .ويقصد بهذا
أن المسكن األمازيغي الريفي بسيط في بنيته الشكلية وتركيبه المعماري ،وخال من كل المقومات الفنية
والجمالية واإلستيتيقية على مستوى التشكيل والتخطيط والتعمير والتزيين الداخلي والخارجي .ويعني
هذا أيضا أن اإلنسان الريفي كان يهتم بالمضمون على حساب الشكل ،كما كان يميل إلى الزهد والتقشف
والعيش البسيط ،بدال من الميل إلى الرخاء والترف وعيش الرفاهية ،كما كان يراعي في مسكنه
خصوصية الطبيعة المحيطة به ،والتي كانت قاسية وجدباء وقفراء في الغالب األعم .وكان من جهة
أخرى يبتعد أيما ابتعاد عن كل فنون التصوير والتجسيد امتثاال للتعاليم اإلسالمية الواضحة في هذا
المجال».
جميل حمداوي« :السكن االمازيغي بمنطقة الريف المغربي» .جريدة العالم األمازيغي ،ص.9 :

« تتوفر أغلب المنازل على أكثر من غرفة ،ويصل معدل الغرف بها إلى اثنتين أو ثالث ،علما
بأن عددها مرتبط بعدد أفراد العائلة .وإذا استثنينا غرفة الضيوف ،فإن أي منزل عادي يتوفر على
المرافق التالية :زريبة مغلقة منخفضة السقف (أنغار) يأوي إليها قطيع الماعز ليال ،وتوجد فوقها منصة
يستعملها أفراد العائلة مكانا للنوم وتستعمل أيضا كمستودع لمختلف األدوات واألواني .ويوجد باإلضافة
إلى هذه الزريبة ،إسطبل للبقر والحمير والبغال (أفيثار) ،تعلوه شرفة بسيطة (أريثو) ال تخصص للنوم،
بل اليداع مختلف األواني الفخارية المستعملة لحفظ األغذية .هذا باإلضافة إلى غرفة توجد بها دائما
رحى يدوية تستعملها النساء لطحن الحبوب .ووحدها الغرف المخصصة للنوم تتوفر على مغسلة أو
ميضاءة (ثيمطهارث)  ...تقوم النساء بطالء أرضية الغرف واألجزاء السفلى من الجدران بصباغة
تميل إلى اللون البني تستخلص من أغصان البطم المحروقة الممزوجة بالصلصال والماء .ويبقى
التبيي الدوري لجدران المنزل بالجير أوالكلس من مهام النساء أيضا .وال زالت منازل الفقراء تتوفر
على مواقد للنار في كل غرافة باستثناء غرافة الضيوف ،وهي عبارة عن حفرة في األر  .أما الدخان
المنبعث منها فينفذ عبر ثقب صغير في السقف يسمى (التفريج).
يعتبر بيت الضيوف المرفق الرئيسي في المنزل ،ويستعمل خالل مختلف المناسبات االجتماعية
والستقبال الزوار في األيام العادية .إنه فضاء خاص برب األسرة وسيد المنزل ،يحتفظ به لنفسه
ولضيوفه .يتم الولوج إليه عبر باب مستقلة(تاخوخت) أصغر من الباب الرئيسية الخارجية ،وهذا
للحيلولة دون مشاهدة أحد الزوار للنساء أثناء اشتغالهن أو طهيهن للطعام في فناء الدار .إنه األنظف
من كل الغرف األخرى».
دافيد مونتكومري هارت :ايث ورياغر قبيلة من الريف المغربي دراسة إثنوغرافية وتاريخية( .جزآن) ،الجزء األول ،ترجمة
محمد أونيا عبد المجيد عزوزي وعبد الحميد الرايس ،منشورات جمعية صوت الديموقراطيين المغاربة بهوالندا ،ط،0206 ،0.
صص.27-22 :

9-Tifras timsdagin n dcar di teqbilt tarift:
«إن من بين أهم مميزات التعمير في كل مدشر من مداشر القبيلة أينما كان موقعه الجغرافي ،انقسام
المدشر إلى عدة تجمعات سكنية يكون أقلها اثنان متفاوتة المسافة فيما بينها ،حيث يكون بين كل تجمع
وآخر وجود مساحات زراعية سقوية أو مقبرة أو مرور جدول أو نهر ،وأحيانا مساحات وعرة غير
صالحة للبناء ،ويطلق على كل تجمع سكني اسم معين إما يكون له عالقة بالطبيعة كاسم الدوار بإضافة
السفلي أو العلوي ،أو يكون له عالقة بأصل السكان القاطنين في ذلك التجمع مثل «ؤنبا نعراب» و
«ؤنبا لحسن» ،أي أوالد أعراب وأوالد لحسن ،ويتميز كل تجمع بتقارب المنازل فيما بينها بشكل كبير،
وغالبا ما يكون كل منزل يتوفر على أكثر من واجهة ،كما نجد العديد من الدور يعتمد في بناء جدرانها
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على بعضها بعضان وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التماسك ومتانة الجوار ،والعالقات اإلنسانية
التي كانت تسود بين السكان ،وعن أخالقهم النبيلة وقيمهم الخالدة».
محمد بنيحيا« :السكن والتراث المعماري بصنهاحة سراير :قبيلة ايت احمد نموذجا» .مجلة تيدغين لألبحاث األمازيغية
والتنمية ،العدد الخامس ،السنة الرابعة ،0206 ،صص.99-99 :

02- Taddart d igar n temvart :
«إن مجال المرأة هو الدار ،ومجال الرجل هو المجال العام أي اجماعة والمسجد والمقهى
والسوق .إذ ينحصر نشاط المرأة في البيت والحقل المحيط به «أقوير» ،وهو حقل يحيط به الصبار
الذي يشكل جدارا /حدا عازال للدار ويحمي حرمتها ،ويمنع على األجنبي أن يتطلع إلى حريم الغير.
ولئن كانت للمرأة حق مشاركة الرجل أعباء العمل في الحقل ،فهذا ال يعني أن ممارسة هذا النشاط تمتد
إلى خارج الحقل المجاور للبيت .بل هناك حدود ال يمكن تجاوزها :حدود ال يرسمها سياج القصب
والصبار ،إنها حدود رسمها المجتمع في تحديده لوظيفة المرأة ومكانتها والمجال الذي يمكن أن تتحرك
فيه بحرية ،على أساس أن تكون بعيدة عن أنظار اآلخرين .فمجال المرأة هو البيت والحقل المحيط به،
وهو مجال مغلق يحجب عن األنظار.
تعتبر الدار عند الريفيين حرمة ،وتتخذ احتياطات كبيرة لكي ال تتعر المرأة لنوع من االغتصاب
الرمزي من طرف أنظار المارة /األجانب .إنها ال تشارك في الحياة العامة ،ويخضع تحركها في المجال
العام للسن والحالة العائلية ،فالمرأة األرملة أو المطلقة المسنة تخرج دون أن تثير األنظار .وتتمتع
المرأة باستقالليتها وتمارس السلطة على أبنائها عندما يموت زوجها ،حيث تتدارك حينذاك السنوات
التي عاشتها تحت السلطة الذكورية .فالمرأة األرملة ال تهدد عر (رعا ) 72عائلتها عندما تتجاوز
سن النشاط الجنسي.
الدار هي مجال المرأة ،والرجل الذي يمكث كثيرا في الدار يكون محتقرا ،ألن مكان الرجل هو خارج
الدار ،والرجل هو الذي يظهر أمام اآلخرين ويواجههم».
فريدة الخمليشي« :العرض والهجرة إلى الخارج في الريف األوسط (قبيلة بني ورياغل) ثوابت وتحوالت» .ضمن :منطقة الريف
حصيلة البحث العلمي عن االنسان والمجال ،كتاب جماعي ،جامعة الشريف اإلدريسي بالحسيمة ،دورة شتنبر  ،0224منشورات
وزارة الثقافة ،مطابع دار المناهل ،الرباط ،0222 ،صص.061-060:

 - 72العر  «Addur /L’honneurرعا حسب التعبير المحلي» هو مجموعة من القيم والتصورات التي صمدت في الريف قبل
ان يعرف تحوال في النظام القائم ،فهي تتحكم في التنظيم االجتماعي وتحدد وضع المرأة ووضع الرجل والعالقات بين الجنسين وبين
األجيال ،وتضفي المشروعية على العالقات االجتماعية والسلوكات الفردية ،ويرتبط العر بالعائلة الممتدة والتصورات التقليدية والتدين
وسلطة الرجل وحجب المرأة ،ويمكن التمييز بين العر الفردي الذي يرتبط بالمرأة والدار واألر والملك ،والعر الجماعي ،عر
الجماعة والقبيلة .العر هو جوهر ال يمكن إدراكه وفهمه إال من خالل عالماته الخارجية التي تتجلى في مستويين :ملكية المجاالت
المحرمة والمشاركة في مبادالت العنف .يمكن أن يفهم العر كأيديولوجية جماعة مالكة تتصارع لتعيين حدود ملكيتها وتوسيعها وحمايتها
في عالم تنافسي .إن العر هو التعبير اال جتماعي عن قيمة صاحبه سواء كان فردا أو جماعة ،إنه يحدد وضع صاحبه .فالجماعة هي
التي تحكم على الرجل كونه رجل عر أم ال حسب التزامه بمقتضيات العر .
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–وصفي ،عاطف ( )0790األنثروبولوجيا الثقافية ،دار النهضة العربية ،بيروت.
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بن احمودة محمد :االنثروبولوجيا البنيوية أو حق االختالف :من خالل أبحاث ك .ل ..ستراوس .ط ،4.م
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-
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بيرت جورج بيلتو :دراسة األنتروبولوجيا المفهوم والتاريخ .ترجمة كاظم سعد الدين ،سلسلة عالم الحكمة ،بغداد،
.4000
فيليب البورت-تولرا وجان .بيار فارنييه :إثنوجيا أنتروبولوجيا .ترجمة مصباح الصمد ،المؤسسة الجامعية
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-

-

جرمين تيليون :الحريم وابناء العم تاريخ النساء في مجتمعات المتوسط .ترجمة عزالدين الخطابي وإدريس كثير،
ط ،0.دار الساقي.4000 ،
أنصار بيير :العلوم االجتماعية المعاصرة .ترجمة نخلة فريفر ،الطبعة األولى ،نشر المركز الثقافي العربي ،بيروت
لبنان ،البيضاء ،المغرب.0994 ،
أنجلو غريلي :أسلمة وتعريب بربر شمال المغرب .ترجمة عبد العزيز شهبر ،منشورات وزارة الثقافة ،،مطبعة
دار المناهل ،الرباط.4009 ،
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 الهادي الورتي :حاضرة غساسة وأعقاب سيدي مسعود الوارث .ط ،0.منشورات منتدى التعمير والبيئةوالتنمية .4040،محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبيلة إلى الوعي بالهوية.ط ،0.مطبعة المعارف الجديدة،
الرباط ،يناير .4040
 ايكلمان ديل :االسالم في المغرب( .جزءان) ،ترجمة محمد أعفيف ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،دار توبقال للنشرالدار البيضاء ،المغرب .0989 ،الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب.0990 ،
 إلياد مرسيا :تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية( .ثالثة أجزاء) ،ترجمة عبد الهادي عباس ،ط ،0 .دار دمشق ،داردمشق . 0982 -0981
 إلياد ميرسيا :مظاهر األسطورة .ترجمة نهاد خياطة ،دار كنعان للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان.0990 ،إلياد مرسيا :المقدس والمدنس .ترجمة :عبد الهادي عباس ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 2.دمشق .2899
-

-

-

برومي عبد الوهاب والسعيدي يوسف :إقليم كرت :التاريخ والثقافة البنية اإلثنوغرافية واالنتماء للمجال ،الحواضر
التاريخية والتعمير الحديث األسطورة والتاريخ .منشورات مسلك الدراسات األمازيغية بكلية اآلداب بوجدة وجمعية
شباب ازغنغان لإلبداع الفني ،ط ،0،مكتبة الشيخ حسن ،وجدة ،الجزء األول.4009 ،
جنبوبي محمد :األولياء في المغرب ،الظاهرة بين التجليات والجذور التاريخية والسوسيوثقافية ،حياة وسير بعض
مشاهير أولياء المغرب .منشورات كنال أوجوردوي ،ط.1449 0 .
ابن الحاج السلمي جعفر :األسطورة المغربية دراسة نقدية في المفهوم والجنس .منشورات الجمعية المغربية
للدراسات األندلسية ،مطبعة الخليج العربي ،تطوان.1442 ،
الحاحي رشيد :النار واألثر بصدد الرمزي والمتخيل في الثقافة األمازيغية .منشورات المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية مركز الدراسات الفنية والتعابير األدبية واالنتاج السمعي البصري ،سلسلة الدراسات واألبحاث رقم04 :
مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط.4001 ،
حمودي عبد هللا :الضحية وأقنعتها بحث في الذبيحة والمسخرة بالمغرب .ترجمة عبد الكبير الشرقاوي ،ط ،0.دار
توبقال للنشر.4000 ،
حمودي عبد هللا :الشيخ والمريد النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة .ترجمة عبد المجيد جحفة
الطبعة الثالثة ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب.4001 ،
الخديري خديجة :التراث االثري لساحل بالد الريف ،0." .دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط.4008 ،
دوطي إدمون :السحر والدين في إفريقيا الشمالية .ترجمة فريد الزاهي ،منشورات مرسم ،مطبعة بورقراق الرباط.0229 ،
الربيعو علي تركي :العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا االسالمية .المركز الثقافي العربي ،بيروت الدار
البيضاء ،ط .2881 ،1
الزاهي نور الدين :المقدس والمجتمع .مطبعة أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،المغرب.0200 ،
الزاهي نور الدين" :المقدس والسياسة" .مجلة نوافذ ،عدد ،2 :مؤسسة المضحي ،أكتوبر .0999

الزاهي نور الدين :بركة السلطان .منشورات دفاتر وجهة نظر رقم ،04 :مطبعة النجاح الجديدة ،الدارالبيضاء
المغرب.4002 ،
زوانات زكية :ابن مشيش شيخ الشاذلي .ترجمة أحمد التوفيق ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدارالبيضاء.4001 ،
زيغور علي :العقلية الصوفية ونفسانية المتصوف .ط ،0 .دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت .0979
زيعور علي :الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم القطا الالواعي في الذات العربية .ط ،0.دار الطليعة للطباعة والنشر،

بيروت لبنان.0977 ،

-

-

-

سيرنج فيليب :الرموز في الفن – األديان – الحياة .ترجمة :عبد الهادي عباس ،ط  ،2دار دمشق – سوريا.
شغموم الميلودي :المتخيل والقدسي في التصوف االسالمي الحكاية والبركة .منشورات المجلس البلدي بمدينة مكناس ط،0.

مطبعة فضالة ،المحمدية ،المغرب.0990 ،
الطاهري أحمد :بالد الريف في أعماق التاريخ وثقافات البحر المتوسط .ط0.ن مطبعة الخليج العربي ،تطوان.0209 ،
طوتي إدوند :السحر والدين في أفريقيا الشمالية .ترجمة فريد الزاهي ،منشورات مرسم ،مطبعة بورقراق ،الرباط .0229
غريلي أنخيلو :إبقوين قبيلة من الريف المغربي .ترجمة عبد المجيد عزوزي ،ط ،0.دار أبي رقراق للطباعة والنشر.0201 ،
الفراد سعيد :ايث وريشش نموذج نشأة قبائل الريف الشرقي وتطورها وامتدادها .ط ،0.مطبعة الجسور ،وجدة .0202

قسوح اليماني :توظيف التراث الشعبي في األدب المغربي المكتوب بأمازيغية الريف.ط 0 ،شركة مطابع األنوار
المغاربية ،وجدة.0999 ،
القمري الحسين ،أقضاض محمد ،شريق عبد هللا :إاشكاليات وتجليات ثقافية في الريف .ط 0 ،مطبعة أمبلاير ،سال
المغرب.0992 ،
محمود إبراهيم :أقنعة المجتمع الدمائية .دار الحوار ،سوريا (بدون تاريخ الطبع).
منديب عبد الغني :الدين والمجتمع دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب .الطبعة األولى إفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء .4001
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-

نوس جوهن :أهم الخصائص المميزة للدين في المجتمعات البدائية .ترجمة غادة جاويش ،موسوعة تاريخ األديان ،الكتاب األول الشعوب
البدائية والعصر الحجري ،تحرير فراس السواح ،منشورات دار عالء الدين ،الطبعة الثانية ،دمشق ،سوريا.4008 ،

هارت مونكومري دايفيد :أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي دراسة إثنوغرافية وتاريخية (جزءان) .ترجمة
وتقديم وتعليق :مجمد أونيا عبد المجيد عزوزي عبد الحميد الرايس ،منشورات جمعية صوت الديموقراطيين
المغاربة في هولندا ،الطبعة األولى ،مطبعة أقواس لنشر ،هولندا .4002 ،الجزء الثاني ،طبعة .4001
الهراس المختار :القبيلة والسلطة تطور البنيات االجتماعية في شمال المغرب .منشورات المركز الوطني للتنسيق
وتخطيط البحث العلمي والتقني ،ط ،0 .مطبعة الرسالة ،الرباط( ،د .ت).
واعراب مصطفى :المعتقدات والطقوس السحرية في المغرب .الطبعة األولى ،دار الحرف للنشر والتوزيع ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.4002 ،
إدوار ويسترماك ،دراسة أنتروبولوجية ،ترجمة ،مصباح الصمد ،صالح صالح ،هدى رطل ،المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت.1442،

-

أرسوال كينغسميل هارت ،وراء باب الفناء ،الحياة اليومية للنساء الريفيات ،ترجمة عبد هللا الجرموني ،مطبعة
النجاح الجديدة.

-

بيار بورديو ،الهيمنة الذكورية ،ترجمة سلمان فعفراني ،مراجعة ماهر تريمش ،المنظمة العربية للترجمة.1448 ،
عبد الكريم برشيد ،زمن االحتفالية .إفريقيا الشرق.1422 ،

-

 -فؤاد أزروال :الضحك األمازيغي ،السخرية في الثقافة األمازيغية .الطبعة األولى ،مطبعة الجسور.1420 ،

-

كريستوف فولف :علم األناسة التاريخ والثقافة والفلسفة .نقل البروفيسور أبو يعرب المرزوقي :الدار المتوسطية
للنشر ،الطبعة األولى .1448

-

عبد الحكيم خليل سيد أحمد :دراسات في المعتقدات الشعبية .شركة األمل للطباعة والنشر.1421 ،
عبد الصمد المجوقي :المقاومة الريفية من خالل الشعر األمازيغي الريفي " دهار ءوبران" نموذجا .دار أبي رقراق
للطباعة والنشر.1420،
عبد العزيز طليح :إبقوين نبش في الذاكرة ،دراسة إثنوغرافية .مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط،1422 ،
ص.88/80:
محمد أقضا  :المرأة األمازيغية :أي دور في تربية وتكون النشء؟ منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية،
مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط.1449،
-إخالص البورقادي :مدرسة الفخار القروي النسوي بالريف ،مقارنة في المجال والزمن .دراسة إثنوأركيولوجية

وأنتروبولوجية لخاليا اإلنتاج والتعلم من نهاية القرن 19إلى يومنا .أطروحة لنيل الدكتوراه في اآلداب ،جامعة محمد
األول كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وجدة الموسم.4002/4001:
-

-

أزروال فؤال :التلقي في الفرجة الشعبية بالمغرب دراسة في األنماط واألسس .رسالة لنيل الدكتوراه في األدب
العربي الحديث ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة.4001/4002 ،
المنيعي حسن :أبحاث في المسرح المغربي .ط ،0:صوت مكناس ،مكناس.0924،
يوسفي حسن :المسرح واألنثروبولوجيا .ط ،0مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.4000 ،
لبروزيين عبيد :الفرجة المغربية بين المسرح واألشكال ما قبل المسرحية .ط ،0.سليكي اخوين ،طنجة.4001 ،
خالد أمين :المسرح ودراسات الفرجة .ط ،0.منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة ،مطبعة ألطوبريس ،طنجة،
المغرب.4000 ،
محمد التهامي العماري :مدخل لدراسة الفرجة المسرحية .ط ،0.دار اآلمان ،الرباط.4002 ،
أرحموش أحمد :القوانين العرفية األمازيغية .الجزء األول ،ط ،0.مطابع امبريال.4000 ،
هارت دافيد مونتجمري :القانون العرفي الريفي .ترجمة محمد الولي ،م م م ث أ  ،سلسلة الترجمة رقم ،1 :الرباط،
.4002الحاحي رشيد :النار واألثر :بصدد الرمزي والمتخيل في الثقافة األمازيغية .منشورات م م ث أ ،مركز د ف
ت أ ن سلسلة الدراسات واألبحاث رقم 04 :مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط.4001 ،
أوسوس محمد :دراسات في الفكر الميثي األمازيغي .م م م ث ا ،مركز الدراسات األنتروبولوجية والسوسيولوجية،
سلسلة الدراسات واألبحاث رقم ،9 :مطبعة المعارف الجديدة الرباط.4008 ،
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، مركز الدراسات األنتروبولوجية والسوسيولوجية،  م م م ث أ. كوكرا في الميتولوجيا األمازيغية:أوسوس محمد
.4008 ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط،1 :سلسلة الدراسات واألبحاث رقم
 دار التكوين للطباعة،0. ط، ترجمة عبد الكريم ناصيف. االنسان ورموزه سيكولوجية العقل الباطن:كارل غ يونغ
.4004 ، سوريا، دمشق،والنشر
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VOINOT Louis : Confréries et Zaouïas au Maroc. Oran, 1936.

-

WATERBURY John : Le Commandeur des croyants. P.U.F, Paris, 1975.

-

ZAFRANI Haïm : Kabbale vie mystique et magie. Maisonneuve et Larose, Paris
1986.

-

ZAFRANI Haïm : Deux milles ans de vie juive au Maroc : histoire et culture, religion
et magie ; Editions Eddif, Casablanca, 2000.
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Lhoussain RACHID : Tatouage de la Mémoire Représ Amazighes dans la culture
nationale. Pub :IRCAM, Centre de la traduction, Rabat, 2005.

-

3- Isedwalen s tsebbanyut :
-Emilio Blanco de Izaga :La vivienda rifena ensayo de caracteristica e interpretacion con
ilustraciones del autor(1930). Ciudades Autonomas de Ceuta y Melilla, 2000.
- Emilio Blanco Izaca, La Atlántida Rifeña, La impronta de un militar español en
Marruecos,1927_1945, Edition de Vicente Moga Romero, Gráficas Fernando Granada,
2014.

4- Isedwalen s teglinzit :
– Barnouw , V. (1972) Cultural Anthropology , Home wood Illinois, Irwen Inc

- Divid Montgomery Hart, The Aith warhaghar of the Moroccan Rif, An Ethnography

-

and History, Viking fund publications in Anthropology, number Fifty-five, Pub for the
wenner-gren, fondation for Anthropological research, inc, the university of Arizona press,
Tuscan, Arizona, USA, 1976.

5-Idellisen imegruten :
S taɛrabt :
-

-

مجموعة مؤلفين :التراث والمتاحف بالمغرب .منشورات م م ث أ  ،مركز الدراسات األنتروبولوجية
والسوسيولوجية ،سلسلة الندوات والمناظرات –رقم  ،-11مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط.7002 ،
مجموعة مؤلفين :الريف أثر التاريخ أشغال ندوة التراث الثقافي للريف :أية تحافة؟ منشورات المجلس
الوطني لحقوق االنسان ،دار النشر ملتقى الطرق بركون ،الدار البيضاء.7017 ،
مجموعة مؤلفين :موسوعة تاريخ األديان ،الكتاب األول الشعوب البدائية والعصر الحجري ،تحرير فراس
السواح ،منشورات دار عالء الدين ،الطبعة الثانية ،دمشق ،سوريا.4008 ،
مجموعة مؤلفين :الكرامات الصوفية المغربية .تأطير وتقديم حسن مسكين ،ط ،0.جذور للنشر ،الرباط .4001
مجموعة مؤلفين :مساهمات في دراسة منطقة الريف .منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،سلسلة
دراسات ،رقم ،02 :الطبعة األولى ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط.
مجموعة مؤلفين :المصطلحات األمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته .منشورات المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية ،مركز الدراسات التاريخية والبيئية مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط.4002 ،
مجموعة مؤلفين :الزوايا في المغرب( .في جزأين) ،الجزء األول ،المناهل ،عدد  80-80فبراير .4002
مجموعة مؤلفين :منطقة الريف حصيلة البحث العلمي عن االنسان والمجال .أعمال جامعة الشريف االدريسي
بالحسيمة ،دورة  41-42شتنبر  ،4002منشورات وزارة الثقافة ،مطبعة دار المناهل.4001 ،
مجموعة مؤلفين :ديناميات التحول والتنمية المستدامة في منطقة الريف .منشورات وزارة الثقافة ،أعمال جامعة
الشريف اإلدريسي ،دورة  42 – 41شتنبر  ،4001مطبعة دار المناهل ،الرباط.4001 ،
مجموعة مؤلفين :التاريخ وأدب المناقب .منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي ،رقم ،0 :مطبعة
عكاظ ،الرباط.0989 ،
مجموعة مؤلفين :العادات والتقاليد في المجتمع المغربي .مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ،سلسلة الندوات
مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط.4008 ،
مجموعة مؤلفين :التمدن والتعمير في جبال الريف بالمغرب .منشورات مجموعة البحث الجغرافي حول جبال
الريف ،سلسلة دراسات مجالية ،رقم ،0:ط ،0:مطبعة الخليج العربي ،تطوان ،المغرب0241 ،هـ .4004/
مجموعة مؤلفين :التحوالت االجتماعية والثقافية بالبوادي المغربية ،تنسيق :المختار الهراس ،إدريس بنسعيد
منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،الرباط ،ط ،0 .مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء .0241/4004
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-

مجموعة مؤلفين :األنتروبولوجيا والتاريخ حالة المغرب العربي .ترجمة عبد األحد السبتي وعبد اللطيف الفلق،
دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء.
كتاب جماعي :الفرجة والتنوع الثقافي .شركة سبريس .4008 ،ضمنه يوجد مقال " :فرجات العرس بمنطقة
الريف" ،لفؤاد أزروال.
كتاب جماعي :الفرجة بين المسرح واألنتروبولوجيا .منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان ،سلسلة أعال
الندوات ،رقم ،8:ط،0:مطبعة ألطوبريس ،طنجة ،نوفمبر .4004
كتاب جماعي :تحوالت الفرجة فرجة التحوالت .منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة ،سلسلة دراسات الفرجة
رقم،40 :ط ،0.مطبعة الطوبريس ،طنجة.4001 ،
 كتاب جماعي :القانون والمجتمع بالمغرب .منشورات م م ث ا ،مركز الدراسات األنتروبولوجية والسوسيولوجية،سلسلة الندوات والمناظرات رقم2 :ن مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط.4001 ،

6-Imenniten:
S taɛrabt :
-

عبد هللا عبد الرحمن يتيم " :الفكر األنثروبولوجي لكلود ليفي ستراوس :بين ظروف إنتاجه واشكال تلقيه" .عالم
الفكر ،المجل الخامس والعشرون ،العدد الثاني -أكتوبر /ديسمبر .0991
أحمين حسناء" :الشكل الداللي في الكرامة" .ضمن كتاب :الكرامات الصوفية المغربية( .مؤلف جماعي) تأطير
وتقديم حسن مسكين ،ط ،0.جذور للنشر ،الرباط.4001 ،
أزروال فؤاد":مزارات وأضرحة للشعر والفن في الثقافة الشعبية األمازيغية" .ضمن الرابط اإللكتروني:
.https://www.facebook.com/AladbAlamazyghy?notif_t=fbpage_fan_invite
أزروال فؤاد " :الفنون األمازيغية بالريف :األنواع وتطورها" .ضمن كتاب :مساهمات في دراسة منطقة الريف.
(مؤلف جماعي) ،منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،سلسلة دراسات ،رقم ،02 :الطبعة األولى ،مطبعة
المعارف الجديدة ،الرباط.
األزرق منعم" :في حضرة ولي تمسمان سيدي شعيب أومفتاح" .جريد تيفراز ،ع ،01 :ماي .4002
إسمهر المحفوظ" :منطقة الريف من عصور ما قبل التاريخ إلى مجيء االِسالم " .ضمن كتاب :مساهمات في
دراسة منطقة الريف (مؤلف جماعي) ،منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية سلسلة دراسات ،رقم،02 :
الطبعة األولى ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط.4000 ،
أفيالل رشيدة " :السكن كرأسمال مجالي" .مجلة البحث العلمي ،عدد مزدوج.0992 ،12 / 11 :
أقضاض محمد" :الزوايا في الريف :دور في السياق" .ضمن كتاب :الزوايا في المغرب( .كتاب جماعي في
جزأين) الجزء األول ،المناهل ،عدد  80-80فبراير .4002
أوالد عبد النبي حكيم" :الريف األرض واالنسان" .جريدة أكراو أمازيغ (جريدة أسبوعية أمازيغية مستقلة تصدر
من الرباط) ،العدد ،21 :دجنبر  ،0999ص.1 :
االلكتروني:
الرابط
على
المدونة
عن
نقال
األمازيغ".
"معتقدات
يونس:
إياد
http://aytghighuc.maktoobblog.com
أوسوس محمد" :الكسكس والبرنس كرمزين ثقافيين" .جريدة تامازيغت (جريدة مغربية تصدر من الرباط)
عدد ،01 :السنة األولى 44 ،أبريل  ،0999صفحة دراسات وأبحاث.
أوسوس محمد" :تاسليت أونزار بين الميث وطقوس االستمطار" .جريدة تامازيغت ،عدد 01 ،48 :يوليوز .0999
أونيا محمد" :التاريخ المحلي والمقدس قراءة في ميتولوجيا لال ميمونة" .جريدة الخزامى .ع ،00 :مارس .0992
باران جان" :الرمز والسحر" .ترجمة فريق (م.إ.ق) ،مجلة العرب والفكر العالمي ،عدد  ،02-01ربيع .0990
باسكون بول" :األساطير والمعتقدات المغربية" .ترجمة مصطفى المسناوي ،المجلة المغربية لالقتصاد واالجتماع
( ،)B.E.S.Mالعدد  ،011-011يناير /كانون الثاني.0981 ،
برومي عبد الوهاب" :خريطة الطرق الصوفية وسند الزوايا المنتشرة بالريف" .على الرابط اإللكتروني :
http://www.ariffino.net/?p=3165
بورغيير أندري " :األنثربولوجيا التاريخية" .ترجمة محمد حبيدة ،مجلة أمل ،العدد.0
بوغالم محمد" :في الميثولوجيا األمازيغية ،طقوس المطالبة بالمطر ،بلغنجا نموذجا" .جريدة العالم األمازيغي
(جريدة مغربية تصدر شهريا من الرباط) عدد .11 :نوفمبر .4001
الجراري عباس" :الحضور الديني في العادات والتقاليد المغربية" .ضمن كتاب :العادات والتقاليد في المجتمع
المغربي (كتاب جماعي) ،مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ،سلسلة الندوات ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط،
.4008
جريد عبد اإلله" :مقاربة في جدل القدسي واإلنسي في المرجعية التأسيسية للحركة الصوفية المغربية .مجلة
أمل ،عدد مزدوج  ،40-09السنة السابعة.4000 ،
54

-

-

الخطيبي عبد الكبير" :الجسد والصورة والدليل" .مجلة الحياة الثقافية (مجلة ثقافية تصدرها وزارة الثقافة بتونس) ،عدد ،66
.0991

-

الرايس عبد الحميد" :سوسيولوجيا األسواق النسائية بالريف" .مجلة حوليات الريف( ،كانت تصدر من الحسيمة)
العدد األول ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.0998 ،
رمضاني مصطفى" :الرقصات الشعبية في الجهة الشرقية من المغرب" .مجلة حفريات مغربية ،العدد األول ،دجنبر
 ،4000ط ،0:مطبعة دار النشر ،الجسور ،وجدة.
الزاهي نور الدين" :المقدس والسياسة" .مجلة نوافذ ،عدد ،1 :مؤسسة المضحي ،أكتوبر.0999 ،
الزاهي نور الدين" :حوار مع جريدة الشروق حول تصوف الزوايا وجاهلية السادات" .استجوبته سناء العلوي،
جريدة الشروق المغربية (أسبوعية مستقلة شاملة) ،عدد  ،10من  42مارس إلى  1أبريل .4009
الزروالي عالل" :الريف الشرقي :اإلمكانيات وسبل تصحيح بعض القطاعات المتأزمة (إقليم الناظور)" .مجلة كلية
اآلداب والعلوم االنسانية ،عدد ،2 :وجدة.0999 ،
الزروالي عالل" :الوضعية الديموغرافية بالريف الشرقي حتى منتصف القرن العشرين" .مجلة كنانيش ،العدد
الثاني سلسلة مجالت متخصصة رقم ،4 :مجموعة البحث في الديموغرافيا التاريخية ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
االنسانية بوجدة ،جامعة محمد األول رقم ،18 :صيف – خريف  ،4000ط ،0 :مطبعة  Universalisالرباط.
الزروالي عالل" :الهجرة من الريف الشرقي نحو الجزائر" .مجلة حوليات الريف ،عدد ،4 :مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء.0999 ،
السبتي عبد األحد" :مفاتيح النص المنقبي" .ضمن كتاب :التاريخ والذاكرة أوراش في تاريخ المغرب .ط ،0.المركز
الثقافي العربي ،الدار الببيضاء ،المغرب4004 ،
بن الشهبة خليل" :الزاوية بين الدين والسياسة" .جريدة مدارك (أسبوعية مغربية مستقلة) ،عدد  ،8دجنبر /4002ذو
الحجة .0248
الطاهري أحمد " :بالد الريف :المصطلح والعمران من خالل المصادر العربية " .ضمن كتاب :التمدن والتعمير
في جبال الريف بالمغرب .مؤلف جماعي ،منشورات مجموعة البحث الجغرافي حول جبال الريف ،سلسلة دراسات
مجالية رقم ،0:ط ،0:مطبعة الخليج العربي ،تطوان ،المغرب0241 ،هـ.4004 /
طليح عبد العزيز" :مقال في فصل االتصال بين مسجد "الربضا" ورابطة لال ميمونة" .جريدة تيفراز ،ع 20 :أبريل
.4009
الطيبي عبد الرحمان" :الحياة الدينية بالريف خالل القرن  09بنو ورياغل نموذجا" .مجلة أمل ،عدد  09السنة
الرابعة .0992
الطيبي عبد الرحمان" :تسرب نفوذ الزاوية الناصرية إلى الريف خالل القرن التاسع عشر" .ضمن الرباطات
والزوايا في تاريخ المغرب دراسات تاريخية مهداة لألستاذ إبراهيم بوطالب( .كتاب جماعي) ،سلسلة ندوات
ومناظرات رقم  ،19ط  ،0مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء .0992
العباسي حسن " :التحوالت الحديثة بأرياف الريف الشرقي وانعكاساتها على الموارد المائية والترابية وعلى تنظيم
المجال المحلي" .ضمن :ديناميات التحول والتنمية المستدامة في منطقة الريف .أعمال جامعة الشريف اإلدريسي
بالحسيمة ،دورة شتنبر  ،4001منشورات وزارة الثقافة ،مطبعة دار المناهل.4001،
العبدالوي محمد" :بعض مظاهر أزمة التحوالت السوسيو-ثقافية بتراب قبيلتي كتامة وبني سيداث بالريف األوسط
العالي" .ضمن :التحوالت االجتماعية والثقافية بالبوادي المغربية ،تنسيق :المختار الهراس ،إدريس بنسعيد
منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،الرباط ،ط ،0 .مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء .0241/4004
عيشان المصطفى " :مياه الري بين السلطة الدينية والسلطة السياسية أو إعداد التراب الوطني ودرس التاريخ".
مجلة أمل ،العدد  ،42السنة الثامنة.4000 ،
الغديري مصطفى ":معالم في ذاكرة قبائل بطيوة وقلعية "( .قسمان) ،القسم األول ،مجلة جمعية تاريخ المغرب
وجدة العدد األول ،السنة األولى ،يونيو ،0991 ،ص.29 :
 الغرايب محمد" :التصوف اليهودي بين العقيدة والتاريخ" .على الرابط االلكتروني:http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=529:
mohammed-laghrayeb-mystique-juive-essai&catid=51:etude-et-ess
قسوح اليماني" :من ألعاب األطفال الشعبية بقبيلة آيت ورياغل بالريف األوسط-توثيق ودراسة -إشراف األستاذ
مصطفى رمضاني ،السنة الجامعية.4001-4002 :
كربيلة عبد الخالق " :المتطبب الشعبي وعالم الجن دراسة اثنولوجية في اقليم الناظور" .ضمن كتاب سؤال
األمازيغية :البناء ،النظرية( .كتاب جماعي) ،إعداد بلقإسم الجطاري ،منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية
بوجدة ،رقم  19سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،00مطبعة جسور.
لبحار خالد " :قلعة طوريس ليست معلمة برتغالية " .أخبار الريف (جريدة أسبوعية) ،ع ،2:من  41فبراير .4000

-
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-

لمعلم عمر " :األضرحة بالريف :نموذج ضريح سيدي بوداود والشيخ علي حسون" .جريدة أصداء الريف عدد:
 00نونبر .4001
لوكيلي منتصر" :المناظر الثقافية وسبل التنمية نموذج جبل أكركور بالريف الشرقي" .مداخلة (غير منشورة) ضمن
اعمال الملتقى الرابع للذاكرة والتاريخ بالريف التراث الثقافي وسؤال التنمية" المنظم من قبل جمعية ذاكرة الريف
بالحسيمة بتاريخ 48- 42 :ماي .4000
ليفيتسكي تاديوش " :بقايا الشعائر الدينية القديمة والمعتقدات الوثنية عند أمازيغ العصر الوسيط" .على الرابط
اإللكترونيhttp://forom.roro44.com/322708.html :
النهدي الحبيب" :رمزيات الدم ،تيمات أنثروبولوجية" .مجلة كتابات معاصرة ،العدد ،21 :المجلد.4000 ،00 :
الوارث أحمد" :زاوية بوجداين التوزينية بالريف الشرقي"( .جزآن) ،الجزء الثاني ،جريدة أصوات الريف( ،جريدة
محلية تصدر من الحسيمة شهريا) العدد ،02 :من  0إلى  10يوليوز .4001
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