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جواد الزروقي ،أطروحة الدكتوراه في اآلداب  ،تحت عنوان' :المرأة والشعر األمازيغي
بمنطقة األطلس المتوسط جمع ودراسة' ،والمسجل بوحدة المرأة والكتابة بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بمكناس ،نوقشت بتاريخ  ،2014-11-11الكلمات المفاتيح :المرأة  -الشعر
األمازيغي  -منطقة األطلس المتوسط )تنويعة تمازيغت(.
حاول ھذا العمل إبراز خصوصية المرأة في اإلبداع الشعري ،ومدى تعبيرھا عن أشياء
لم يتطرق إليھا الرجل ،افتراضا بأن للنساء تركيبة فكرية وعقلية ونفسية تختلف عن الرجال،
مما يجعل أعمالھن ذات مالمح خاصة وفارقة ،تعبر عن خلجات المرأة وأدق أحاسيسھا،
واقترابھا من الھم اإلنساني ،ونبض الحياة الذي تعبر عنه .كما قدم صورة عامة عن حجم
مساھمة المرأة األدبية ،ألنھا -كما يبدو -تعيش ظروفا خاصة تنعكس على رؤيتھا وتصورھا
لألشياء والعالم .وبھذا فاھتمام الباحث انصب على المنتج اإلبداعي الشعري الذي تبدو فيه
المرأة كذات فاعلة ومنتجة ،في حين ،تم الكف عن االھتمام بالزوايا التي تحضر فيھا المرأة
كمادة لالستھالك ،والتي يستمد منھا الرجل المبدع موضوع إنتاجه الفني أي) :األشعار التي
تغنى فيھا الرجل األمازيغي بالمرأة( ،ألن إبداع المرأة نفسھا ھو القمين بتسليط الضوء على
الذاكرة اإلبداعية للمرأة كذات منتجة ،وخصوصا "بمنطقة األطلس المتوسط" ،والتي تمثل
البيئة الجغرافية التي اختارھا كمجال للبحث ،حيث تعتبر فيھا األمازيغية لغة الحياة اليومية،
وخصوصا تنويعة "تمازيغت" اللھجة السائدة بوسط المغرب.
وھكذا فموضوع ھذا البحث يتكون من قسمين :أولھما نظري ،وثانيھما ھو الديوان .ففيما
يتعلق بالقسم األول النظري والتحليلي من األطروحة ،فيتضمن ثالثة أبواب ،الباب األول،
والغرض من المواد الواردة فيه ھو الحديث عن المرأة في التراث الشعري األمازيغي ،وما
يميز إبداعھا بمنطقة األطلس المتوسط ،وھو في الواقع بمثابة مدخل عام يسلط الضوء على
موضوع البحث ويجليه ،ويعرض أھم التطورات التي شھدھا الشعر األمازيغي ،ويركز
االھتمام على خصوصية اإلبداع النسائي األمازيغي من خالل إنتاجات المرأة .ورصد مدى
التفوق الذي عرفته إبداعاتھا ،واللمسات الفنية التي خلفتھا في أنماط شعرية مختلفة ،وذلك
لتحديد حجم امتالكھا لرؤية فنية وتصور ناضج للممارسة الشعرية.
ويھدف الباحث من خالل فصول الباب الثاني إلى الكشف عن المقومات التعبيرية
والجمالية التي ترقى بالشعر النسائي األمازيغي إلى حرم اللغة الشعرية ،من خالل الحديث
عن مميزات القاموس الشعري ،واألساليب الفنية ،والمحسنات اللفظية ،والصور الشعرية،
فضال عن الفاعلية اإليقاعية والتشكيل الموسيقي في ھذه التجربة .ويتساءل في كل ذلك :ھل
عبرت الشاعرة عن أصالة التجربة الشخصية لديھا ،ووصمتھا بطابعھا الخاص؟ أم أنھا
خضعت للتراث الشعري األمازيغي ،ولم تقدر على الفكاك منه واإلفالت من سطوته،
وبالتالي خضوعھا لسيطرته واستعباده.
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واستغرق الباب الثالث أھم التيمات الداللية التي تختزل رؤية الشاعرة للعالم ،ومنظورھا
الخاص للوجود اإلبداعي .وھكذا تم تسليط الضوء على مواضيع الغزل والھجرة والغربة،
والحكمة ،والھوية ،وتقاليد األعراس والمناسبات .كل ھذا في محاولة للتعرف على نظرة
الشاعرة للحياة والكون والكائنات ،وإظھار عبقريتھا وإبداعھا ،ومجاالت حكمتھا ورؤيتھا
النافذة ،وتفسيرھا لجوانب وجدانية وجمالية في الحياة ،من خالل صياغة لحظات خصبة
عايشتھا الشاعرة انطالقا من موال عفوي ،أو أغنية عمل حماسية ،إلى نشيد حماسي ملتھب،
وقطعة غرامية عذبة ،ومناجاة دينية رقيقة ،وقصائد قصصية ملحمية.
وتشكل عملية الجمع الجزء الھام من إشكالية ھذا البحث ،أي صناعة الديوان ،وقد
تأسست على خطوات منھجية ،تتلخص في عملية الجمع والتدوين والتصنيف .كما تحدد
طبيعة أساسية لھذا الشعر ،قيد الدراسة ،وھي الشفاھية .وقد جاء الديوان ليحتضن جزءا من
ھذا التراث ،ويعرف به ويفسح المجال لمناقشته ،ويعيد االعتبار له ،عبر تدوينه وإعادة
قراءته قراءة نقدية .كما يؤدي وظيفة مزدوجة ،تكمن األولى في توثيق الشعر األمازيغي
الشفھي وتدوينه ،حيث تم جمع متن شعري غني ذي موضوعات مختلفة ،وقد تمت ترجمته
بشكل يحاول قدر اإلمكان الحفاظ على مضمونه وبعض سماته الفنية وخصائصه الجمالية.
وتتمثل الوظيفة الثانية في مقاربة ھذا المتن الشعري الثري باستخدام مناھج نقدية حديثة،
تستحضر األطراف التي تشارك في عملية اإلبداع ،ويقصد بھا الباحث الشاعرة والنص
والمتلقي.

118

