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 مداخلة بعنوان: اختالف اللهجات وأثره في ترجمة القرآن إلى اللغة األمازيغية

 ق األمير ج شكير لخضر د

 ملخص:

لقد ظهرت ترمجات عديدة للقرآن الكرمي إىل اللغة األمازيغية، وقد الحظ الباحث أن هذه الرتمجات اعتمدت 
األمازيغية هي ذلك الكل املتكامل من اللهجات املختلفة اليت فقط على اللهجة احمللية للمرتجم، يف حني أن اللغة 

 حتويها، سواء على مستوى البلدان املتواجد فيها اللغة األمازيغية أو داخل البلد الواحد.

وقد افرتضت الدراسة أن اختالف اللهجات األمازيغية له أثر بالغ يف قيمة ترمجة القرآن، وأن املرتمجني مل يتنبهوا 
ة هذه املشكلة، أو أهنم ال يتقنون إال هلجتهم احمللية الضيقة، ما أثّر على القيمة العلمية للرتمجة من إىل خطور 

 جهة، وضيَّق من نطاق انتشار الرتمجة وتوسيع املقروئية من جهة أخرى، ومن مث قّلت الفائدة من هذه الرتمجات.

 ة:ــــــــمقدم

أهم رابطة تربط أبناء الشعب الواحد برباط العبارة املشرتكة والفهم  ، وهيوعاء احلياة ووعاء الفكر إن اللغة هي
وإذا كانت هذه اللغة متفرقة بني الشعوب والقبائل بسبب اختالف األلسن، أوجد الناس طريقة  .1املشرتك

اليت  ، فكان نقل اللسان من قوم إىل قوم )أو ما نسميه اليوم الرتمجة( الوسيلةللوصول إىل التفاهم فيما بينهم
 جعلت الناس يتواصلون ويتفامهون على اختالف بينهم يف اللهجة والعبارة.

ولقد ترجم الناس من قدمي الزمان كثريا من اآلداب والعادات والتقاليد، وترمجوا كذلك نصوصا مقدسة؛ توراتية 
 يزال يرتجم إىل اليوم وإجنيلية وقرآنية. وكان للقرآن حظ من الرتمجة؛ حيث تُرجم إىل عديد من لغات العامل، وال

إىل بقية اللغات اليت مل يرتجم هلا من قبل، ومن بني هذه اللغات اليت تُرجم هلا مؤخرا )اللغة األمازيغية(. فما هي 
 اللهجة اليت تُرجم إليها القرآن إىل األمازيغية؟ وما هي أهم إشكالية يف املوضوع؟

و واضحة يف اللغات الكربى يف العامل، ومن بينها اللغة العربية؛ إن إشكالية اللغة واللهجة والعالقة بينهما تبد
فهناك فصحى قائمة بذاهتا رشحها العلماء القدامى واحملدثون، وهي لغة القرآن بشكل ال يدعو إىل االختالف، 

ظها وباقي اللغات العربية هي لغات أو هلجات لقبائل معينة، وقد حفظها اللسان العريب يف الشعر والنثر، وحف
 -وحنن بصد اللغة األمازيغية-آخرا القرآن الكرمي. فاملشكلة بالنسبة للغة العربية هينة إىل حد كبري، لكن املشكلة 

تبدو أكرب بكثري مما هو متصور. والسؤال الكبري هنا: هل هناك لغة أمازيغية فصحى، حىت تكون باقي اللغات 
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لقبائل متناثرة اقتضت اختالفات البيئة الواسعة والزمن املمتد  جمرد هلجات للغة األم؟ أم أن الكل ال يعدو هلجات
 أن ختتلف فيما بينها، فال غالب يف املعركة وال مغلوب؟

 أم أنه ميكن احلديث عن لغة أمازيغية فصحى؟ وإذا كانت موجودة فما هي هذه الفصحى؟ وإىل أي منطقة
تنتمي؟ ومن مث نطرح السؤال املتعلق بإشكالية هذه الورقة: بأية لغة )أو هلجة( ميكن ترمجة القرآن إىل األمازيغية؟ 

 ا ال تقل أمهية عن باقي اللهجات؟وما موقع اللهجات )أو اللغات( األخرى اليت يدعي أهلها أهن
 :الفرعية هلذه الورقة ومن بني املشكالت

 يف الرتمجة، مشكلة املصطلح الديين -
، ما يؤدي إىل التوقف يس هلا مقابل باألمازيغية فلزم احلذر من ذلكإمكانية حتريف بعض األلفاظ القرآنية اليت ل -
 املعىن أو إيراد اللهجات األخرى، يف
ما حيتم استدعاء املرادفات من  للفظ الواحد، وعدم وجود هذا التعدد يف اللهجة األمازيغية الواحدة. تعدد املعىن -

 األخرى، األمازيغيةاللهجات 
ز أن جيهل اللغات العربية هل ميكن أن جيهل املرتجم هلجات األمازيغية األخرى ويكون مرتمجا؟ كما ال جيو  -

 األخرى،
 املعجزة. املقارنة مع لغة القرآنحمدودية اللغة األمازيغية باملقارنة مع اللغة العربية، واألكثر من ذلك ب -

 الترجمة وشروطها:المبحث األول: 

 .2تعريف هلا هي نقل من لغة إىل لغة أخرى بدقة وأمانة الرتمجة يف أبسط: وأهميتها تعريف الترجمة -1

أو هي: حتويل نص أصلي مكتوب )ويسمى النص املصدر( من اللغة املصدر إىل نص مكتوب )النص اهلدف( 
 .3يف اللغة األخرى، فتعد الرتمجة نقال للحضارة والثقافة والفكر

  .4فهم وإفهام بأهناويعرفها حسن محزة 

الرتمجة من أهم األساليب والطرق الضرورية لالحتكاك بني الشعوب، والتعرف على ثقافاهتا  أهمية الترجمة:
وعلومها وتقنياهتا، وهي جسر تعرب من خالله حضارات الشعوب واألمم ]...[ وهي ضرورية لتقليل حجم الفجوة 

 .5بني األمم املتقدمة واألقل تقدما
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، األصليعلى احلس اإلبداعي من املرتجم، وليس جمرد نقل النص  تعترب الرتمجة فنا مستقال بذاته، العتمادهاو 
يف تقريب الثقافات واللغات، وتؤسس لتواصل األمم والشعوب، بشرط مراعاة اخلصوصية الثقافية  وتسهم الرتمجة

بعض  والرتمجة قبل أن تكون فنا من الفنون التطبيقية أو علما من العلوم فهي أيضا موهبة مثل" لكل لغة أو هلجة.
املواهب اليت ينميها اإلنسان، ويعمل على صقلها وتنميتها مع الزمن، وذلك من خالل اكتساب معرفة جديدة 

 .6ومترس ذكي بكل ما حتفل به من أسرار ومعان"

 

 

 

 شروط المترجم: -2

لرتمجة[ يف وزن علمه يف نفس يكون بيانه يف نفس الرتمجة ]أي يف علم ا أنيقول اجلاحظ: "وال بد للرتمجان من 
املعرفة ]يف املعرفة املرتمجة[، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة املنقولة واملنقول إليها، حىت يكون فيهما سواء 

 .7وغاية"

 أن الرتمجة تقوم على ثالثة أسس: Tytlerويرى تايتلر 

 وجوب جتسيد أفكار األصل، -1

 وجوب احملافظة على أسلوب األصل، -2

 .8وجوب االتسام بسهولة التعبري إلفهام األصل -3

األساسية  األمور"وال شك أن إتقان اللغة اليت يقوم املرتجم بالنقل عنها، باإلضافة إىل اللغة اليت ينقل إليها، من 
 .9يتقنها املرتجم حىت ينجح يف أداء مهمته" أناليت جيب 
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 الترجمة وخصوصية النص الديني: -3

ن خيطئ ر أجدوأشد على املرتجم والعلماء به أقل كان أ وأضيققال اجلاحظ: "وكلما كان الباب من العلم أعسر 
فيه، ولن جتد البتة مرتمجا يفي بواحد من هؤالء العلماء. وهذا قولنا يف كتب اهلندسة والتنجيم واحلساب واللحون، 

 واخلطأ. مث قال: "10ل مبا جيوز عليه مما ال جيوز"خبار عن اهلل عز وجكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإف
آدم ]...[ يف الدين أضر من اخلطأ يف الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياء ويف بعض املعيشة اليت يعيش هبا بنو 

 الذي قد ترجم ال يكمل لذلك أخطأ على قدر نقصانه عن الكمال". ذا كان املرتجموإ

الديين كبار املستشرقني؛ فهذه ماري مشل عميدة االستشراق األملاين تقول: "إن وبة ترمجة النص عوقد اعرتف بص 
حد مهما بلغ من احلذق ؛ إذ ال أاألصلتكون تقريبية ضمنية ال تضارع  أنترمجته ]أي القرآن[ ال ميكن إال 

اإلهلي إىل لغة أخرى، وإال فأين املرتجم الذي يزعم ذلك؟ إن اإليقاع  اإلعجازوالكفاءة يقدر أن يرتجم ذلك 
ناهيك عن لغة   ذلك مما حتفل به اللغة العربية،اللفظي واملوسيقى الداخلية وتعدد طبقات النرب مهسا وجهرا، وغري

 .11القرآن ونظمه املعجز، كل ذلك جيعل النقل من العربية إىل غريها عسريا"

الرتمجة اليت  -بعد-ن الرتمجة املوفقة: "إهنا الرتمجة اليت يستمتع هبا القارئ ويستفيد منها، وهي مث يضيف متحدثا ع
. وقد 12تستطيع أن جتذب القارئ غري املتخصص وحتفز الباحث املتخصص ملزيد من املعرفة والبحث عن ما يفيده

 الناحيتني: اللغة املنقول اسعة يفيتغلب على مشكالت منها: أن يكون مثقفا ثقافة و  أنعلى املرتجم  أنذكر 
   .13خرى املنقول إليهاعنها واأل

خر يف صعوبة ترمجة النصوص املقدسة: "لكن املقدس يقاوم الرتمجة، ألن الفضاء الذي حيتاجه يف آباحث ويقول 
يدفعنا ألن اللغة اهلدف غالبا ما يكون ممتلئا سلفا مبعجم متاح مسبقا ومشحون ثقافيا بإحاالت حملية، وهذا ما 

 .14نفهم ذلك السطح البيين الثقايف الذي حيتاج الرتمجة، ولكنه يتحداها يف الوقت ذاته"

 .15وكما يقول دريدا: "إن اهلل فرض الرتمجة وحيرمها يف الوقت عينه"
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 غرض الترجمة: -4

"ليس القرآن الكرمي للعرب دون هتدف ترمجة القرآن إىل اللغات األخرى إيصال رسالة القرآن إىل الناس كافة، فـ 
فسيظل القرآن كتابا مغلقا لألمم األخرى،  أخرىالناس، بل للناس كافة، فإذا مل جْتِر حماولة لرتمجته إىل لغات 

تكون أقرب ما يكون إىل النص  أنمفتوحا للعرب فقط، لذلك فإذ أيَقّنا أن القرآن هدى للناس فإن ترمجته شريطة 
. فلئن كان يتعني على قارئ القرآن أن يعرف اللغة العربية، فال مندوحة األصليالنص  العريب، ليس خروجا على

أيضا من إبالغ الرسالة القرآنية إىل غري املسلمني بالعربية. من هنا جاءت ضرورة الرتمجة، ومل تزل هذه الضرورة 
 يزيد عددهم عن سمسة باملائة من سكان قائمة؛ فالذين يلمون بالعربية إملاما يؤهلهم لقراءة القرآن يف نصه املنزل ال

 رات املتاحة لنا اليوم؟ افما العمل إزاء هذه النسبة الضعيفة من قارئي اللغة العربية، وما هي اخلي .16العامل"

يأيت اليوم الذي تعم فيه اللغة العربية  أننتوقف كلية عن ترمجة القرآن، منتظرين  أنإما خيارين: " أمام إننا اليوم
األول ، وبدهي أن االختيار األخرىنبذل قصارى ما يف طاقتنا لنقل الرسالة القرآنية إىل اللغات  أنالعلم، وإما 

، حىت نروي الظمأ الروحي جلمهور غفري كثفيُ  أنن مهما كانت صعوبته ينبغي مقبول، وان العمل يف ترمجة القرآ
لغة، كي يقرأها  1800 الذي يضم املسلمني وغري املسلمني. وقد تُرمجت التوراة واإلجنيل إىل من سكان العامل

 .17املهتمون بالدين واألمور الروحية، وليس هناك ما مينع من ترمجة القرآن إىل مثل هذا العدد من اللغات"

 وميكن إجياز أغراض ترمجة القرآن يف:

 ،الدعوة إىل اهلل وإىل دين اإلسالم -

 .تقريب اإلسالم والقرآن إىل غري الناطقني بالعربية -

 :نأصناف ترجمات القرآ -5

 .ترمجة غري املسلمني: ممن يتقنون اللغة العربية وحبثوا فيها ويف تراثها ألهداف خمتلفة -1

، ممن ، أو غري العرب من املسلمني قدميامجة املسلمني من غري العرب: وهم أولئك الذين اعتنقوا اإلسالمتر  -2
 .اللغة العربية ودرسوا الرتاث العريب واتعلم

 مني: الذين يتقنون اللغات األخرى.ترمجة العرب املسل -3

 ترجمة القرآن بين الجواز والمنع: -6
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 وأخرىأثارت قضية ترمجة القرآن إىل اللغات العاملية الكثري من اجلدل؛ فظهرت فتاوى ودراسات حترم الرتمجة 
 جتيزها.

إىل منع ترمجته ]سواء لفظا أو معىن[ فقد استندوا إىل ما يقع من أغالط؛ فقد تكون فاحشة يف  فأما من ذهب
بعض الرتمجات، ووجود هذه األغالط قد يكون السبب يف فهم القرآن على غري مراده، ومن مث يكون ضرره أكرب 

 .18من نفعه، ولذلك متنع هذه الرتمجة

الرتمجة  أنلحة، ملا تقدمه من معارف قرآنية لغري الناطقني بلغة الضاد، كما ضرورة م أهناأما الذين جييزوهنا فريون و 
جل أن يفهم املسلمون اجلدد معاين الرسالة يف العامل وتوسيع دائرهتن ومن أ اإلسالمجل نشر اليوم ضرورية من أ

 اليت تأمرهم وتنهاهم.

جملاهبة  ترجمة صحيحة ودقيقة وكاملةالذين جييزوهنا فمنهم فريد وجدي الذي نادى بضرورة ترمجة القرآن  أما
 احملرّفني.

ويف مصر انتصر األزهر لفكرة جواز ترمجة معاين القرآن إىل اللغات األجنبية،ة وتصدى هلا ثالثة من علماء األزهر، 
م )أو جملة األزهر(، والشيخ حممود شلتوت والشيخ حممد وهم: الشيخ حممد اخلضر حسني، حمرر جملة اإلسال

 مصطفى املراغي، واستندوا إىل كالم الشاطيب يف جواز ترمجة القرآن.

لكنه جييز ترمجة املعنىـ  -على غرار جل اإلسالميني–حممد رشيد رضا فكان ممن مينعون الرتمجة احلرفية  الشيخ أما
 .19ما نسميها "الرتمجة التفسريية"أو 

ب األقصى تصدى الشيخ احلجوي للقائلني بتحرمي ترمجة القرآن وإلزام تلقني اللسان العريب، ويذهب إىل يف املغر و 
إمكان ترمجة القرآن إىل خمتلف اللغات، مع كون احلصيلة من الرتمجة ال تسمى قرآنا، باإلضافة إلىل الشروط 

تتطلب تشكيا جلنة من فطاحل  -يف رأيه-قرآن من ذلك فإن ترمجة ال األكثريف املرتجم، بل  توفرهاالواجب 
 .20العلماء واملرتمجني لنقل القرآن إىل سائر اللغات

 القرآن الكريم وإشكالية الترجمة: -7

 تكتنف ترمجة القرآن إىل اللغات األخرى مشكالت منها:

                                                           
18

، 1998ينظر هذا الموقف في: عبد النبي ذاكر، قضايا ترجمة القرآن، منشورات سلسلة شراع، طنجة، المغرب،   

، 5086. سعيد محمد محمد المبارك، الجاحظ وضع شروط الترجمة في أربع صفحات، يومية الوسط البحرينية، عدد 52ص

 .06/02/2017تاريخ االطالع:   www.alwasatnewes.com، عن موقع: 2016أغسطس  10لـ 
19

القرآن بالمعنى ال تختلف عن  . وترجمة263، 262، صحفناوي بعلي، الترجمة النقدية التأويلية: ترجمة الكتب المقدسة  

 تفسير القرآن، ولذلك ُسّمي المفسر للقرآن قديما )ترجمان القرآن(، كما أطلق هذا الوصف على ابن عباس رضي هللا عنه.
20

 .263ص ،قضايا ترجمة القرآنينظر عبد النبي ذاكر،   

http://www.alwasatnewes.com/
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 ،التفسرييةبدل الرتمجة احلرفية الرتمجة  -

 ،مشكلة احلقيقة واجملاز -

ية وما يقابلها من اللغات ليست هناك مطابقة بني مدلول ألفاظ اللغة العرب؛ إذ األلفاظالداللة يف  اختالف -
 األخرى،

ختالف الضمائر الظاهرة اختالف روابط املفردات واجلمل بني اللغة العربية وغريها من اللغات، إضافة إىل ا -
 واملسترتة،

القائم بني اللغة العربية وغريها من اللغات من حيث اخلصائص اللغوية والنحوية والبالغية  االختالف -
واالصطالحية والرتكيبية، كما ال يوجد تكافؤ لأللفاظ يف اللغتني، مما ينتج عنه ضياع العديد من معاين القرآن 

 ودالالته.

 :شروط مترجم القرآن وصعوبة الترجمة -8

العادية شروط منها املعرفة التامة للغة األصل ولغة اهلدف، ويف ترمجة القرآن تشرتط  يشرتط يف ترمجة النصوص
شروط أخرى نظرا خلصوصية النص الديين عموما من جهة، وخصوصية النص القرآين وإعجازه من جهة أخرى، 

حييط بالشيء أن يفهم القرآن وحده، ألنه  -حىت ولو كان لغويا ضليعا–"ال يستطيع أي مفسر أو مرتجم فـــ 
 الكثري من اللغة العربية، وال يوجد مرتجم يستطيع أن يلم مبعىن القرآن دون أن تتوفر له املؤهالت اآلتية:

 إتقان اللغة العربية، لغة القرآن الكرمي، -

 أن يكون حجة يف األحاديث النبوية، -

 يف التوراة واإلجنيل والقرآن. أن يكون مؤرخا، له باع طويل يف معرفة تاريخ البشرية، والقصص الواردة -

ومن الضروري أن يكون على معرفة وفهم بالديانات األخرى اليت سبقت اليهودية واملسيحية واإلسالم، خاصة 
البوذية والزرادشتية، وذلك لوجود عوامل عديدة مشرتكة يف هذه الديانات، ودون توفر هذه املؤهالت ال يستطيع 

حنو يرضي اجلميع، وهلذا السبب ال بد من أن تتعاون جمموعة من العلماء، كل أي مرتجم أن يرتجم القرآن على 
. وأنا 21منهم يف ختصصات خمتلفة، بنفس الطريقة اليت يتعاونون فيها يف نشر املوسوعات يف الوقت احلاضر"

 أضيف ضرورة إنشاء جمامع لرتمجة القرآن على غرار اجملامع الفقهية احلالية.

                                                           
21

 .259، ص2016لبارودي العلمية، عمان، ط حفناوي بعلي، الترجمة النقدية التأويلية: ترجمة الكتب المقدسة، دار ا  
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باإلضافة إىل مطلب اللغة ومطلب الشرع ومطلب -وضعها بعض الباحثني ملرتجم القرآن، ومن الشروط اليت 
ما مساه بالوعي الرتمجي، "إن الوعي الرتمجي هو القدرة على متثل النص القرآين واإلحاطة به يف ذاته  -22الثقافة

، واإلحاطة بالقرآن يف ذاته وسياقه، وهو مطلب ال يتأيت إال بشرطني أساسني مها: اإلميان بإعجاز القرآن أوال
 .23وسياقه ثانيا

 أسرار"ولعل السبب يف هذا القصور ]يف الرتمجة الدقيقة للقرآن[ يرجع إىل عدم تعمق املرتجم األجنيب يف فهم 
هلا إمياءات ودالالت ال ميكن للغات ذات  -اليت هي ككل اللغات السامية-اللغة العربية؛ فطبيعة اللغة العربية 

 -ة العربية وإمياءات اللغة اهلندوأوروبية ]...[ ال ميكن للغات السامية عامة احتواء اللغ -دواهلن األصل
 .24أوروبية"

القرآن  أنعجاز الرتمجي، ويعتقد اإلومن أسباب صعوبة ترمجة القرآن الكرمي ما امساه الباحث عبد احلميد زاهيد ب
فإنه معجز كذلك يف لغة اهلدف؛ وهو ما أمساه باإلعجاز  -إىل إعجازه يف ذات اللغة األصل )العربية( باإلضافة-

 .25الوظيفة البيانية اليت تؤديها لغة التنزيل أداءفهي عاجزة عن  -مهما كانت-أن لغة اهلدف  وأكدالرتمجي. 

، واليت تؤدي إىل ضعف الرتمجة، "غياب روح الفريق؛ فإن  األخرىومن أسباب صعوبة ترمجة القرآن إىل اللغات 
 .26من الرتمجات بقلم أفراد، وهذا العمل ال بد له من هيئة تضم عددا من املتخصصني"كثريا 

أن يذكر الكلمة من  -إن مل جيد املقابل احلقيقي للفظ القرآين-ومن املمكن ملرتجم القرآن إىل اللغات األخرى 
 .28ولو يف اهلامش 27األصل دون ترمجتها، ولكنه يعلق عليها بشرح

 القرآن إلى األمازيغية؟لماذا ترجمة  -9

                                                           
22

يقول الباحث: "أما المطلب اللغوي فالمقصود به اإللمام بلغة القرآن وقواعدها وبعادات العرب في كالمها، والفروق   

لك الدقيقة بين معاني الكلمات، أما المطلب الشرعي فنعني به اإللمام بالعلوم الشرعية من تفسير وسيرة وسنة وآثار وغير ذ

كثير، أما المطلب الثقافي فالمراد به اإللمام الواسع بثقافة العرب"، عبد الحميد زاهيد، تقديم ألعمال ملتقى دولي مطبوع 

بعنوان: ترجمة البالغة القرآنية بين أسئلة الهوية وثقافة اآلخر، إعداد وتحرير: حسن َدرير وآخرْين، سلسلة الترجمة 

 ، ص ز.2012/ 1لكتب الحديث، إربد، األردن، طوالمعرفة، العدد الثاني، عالم ا
23

عبد الحميد زاهيد، تقديم ألعمال ملتقى دولي مطبوع بعنوان: ترجمة البالغة القرآنية بين أسئلة الهوية وثقافة اآلخر،   

/ 1ن، طإعداد وتحرير: حسن َدرير وآخرْين، سلسلة الترجمة والمعرفة، العدد الثاني، عالم الكتب الحديث، إربد، األرد

 ، ص ز.2012
24

 . 260ص ،ترجمة الكتب المقدسةحفناوي بعلي،   
25

في القرآن الكريم: نحو بناء نظرية بيانية لترجمة معاني القرآن الكريم، ضمن  عبد الحميد زاهيد، اإلعجاز الترجمي  

أعمال ملتقى دولي مطبوع بعنوان: ترجمة البالغة القرآنية بين أسئلة الهوية وثقافة اآلخر، إعداد وتحرير: حسن َدرير 

 .1، ص2012/ 1ردن، طوآخرْين، سلسلة الترجمة والمعرفة، العدد الثاني، عالم الكتب الحديث، إربد، األ
26

 .261، 260، صحفناوي بعلي، ترجمة الكتب المقدسة  
27

ينظر: جورج مونان، اللسانيات والترجمة، ترجمة: حسين بن زروق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط/   

 .45، ص2000
28

في عالقة اللغة األم باللغة الثانية ومشكلة التقابل بينهما: تمام حسان، "جدوى استعمال التقابل في تعليم اللغة  ينظر  

 .34 -13، ص2006/ 1ضمن: مقاالت في اللغة واألدب، الجزء األول، عالم الكتب، القاهرة، طالعربية لغير أبنائها"، 
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 ميكن حتديد هذه احلاجة يف النقاط اآلتية:

 إىل فهم القرآن على غرار باقي البشر، -من الذين ال يفهمون اللغة العربية-حاجة األمازيغ  -

 اقتداء األمازيغ بغريهم من األمم يف ترمجة القرآن، -

 بيان سعة اللغة األمازيغية الستيعاب معاين القرآن، -

 تبليغ القرآن إىل كل األمم والشعوب واأللسن. -

 
 
 

 :والفصحى والعامية المبحث الثاني: اللغة واللهجة
 مفاهيم: -1

استعمل العلماء جمموعة من املصطلحات للداللة على املفردات اللغوية اخلاصة بقبيلة معينة، وهي )لغة( و)هلجة( 
 .29و)لسان( و )حلن(

 .30: لغة: جاء يف لسان العرب: اللغة: اللسن، وهي فُعلة، من لغوُت: أي تكلمُت، واجلمع لغاتاللغة -أ
واستعمل العرب مادة )لغا( ومشتقاهتا استعماال واسعا، وحاول أصحاب املعاجم حصر هذا االتساع فقالوا: 

قوله تعاىل: "ال يؤاخذكم اهلل  أم غريه، ومنه)اللغو واللغا(: الشيء الساقط الذي ال يُعتد به، سواء كان كالما 
 .31ميانكم"باللغو يف أ

. 32لَت لصاحبك يوم اجلمعة )أنِصْت( فقد لَغْوَت"وقد ورد هذا املعىن يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "إذا قُ 
 وهي من األمساء الناقصة، فأصلها )لُْغوة(، من )َلغا(، واجلمع )لُغات(. .33ويقال: َلِغَي بالشيء يْلغي َلغا: هلج

 .34اصطالحا: قال ابن جين: "وحد اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم"
 ويالحظ يف تعريف ابن جين أمور منها:

 التأكيد على الطبيعة الصوتية للغة، -
 ذكر وظيفتها االجتماعية يف التعبري، -

                                                           
29

 .13، ص1/2014دار دجلة، المملكة األردنية الهاشمية، طراء اللغوي، أحمد هاشم السامرائي، اللهجات العربية والث  
30

 لسان العرب، مادة )لغا(.  
31

 .89، المائدة/ 255البقرة/   
32

 ، وغيرهما.581، مسلم برقم 892البخاري، برقم   
33

 لسان العرب، مادة )لغا(.  
34

 .، لسان العرب، مادة )لغا((1/33ابن جني، الخصائص، )  
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 كل قوم عن اآلخرين يف اللغة؟اختالف   -
والبن ألن العضو الفاعل فيها هو اللسان، وهذا من باب تسمية الشيء جبزء منه،  واللغة تسمى كذلك اللسان، 

  .منظور معجمه املشهور يف اللغة مساه "لسان العرب"، أي: لغة العرب
 َج: إذا أوِلَع به.من قوهلم: هَلَج زيد باألمر هَلجا، وهَلَْوَج وأهلَْ  : لغة:اللهجة -ب

، واللَهجة وفصيحها جةطرف اللسان، وجرس الكالم، ويقال: فالن أفصح اللهْ  وتطلق اللْهجة واللَهجة على
أظلت الخضراء وال أقلت ما ، ويف احلديث: "35واللهجة وهي لغته اليت ُجبل عليها فاعتادها، واللهجة اللسان

 .36"من أبي ذر أصدق لهجة الغبراء
جمموعة من القبائل جتمعها  أو"فهي عرف حملي خاص بقبيلة واحدة اللهجة يف االصطالح اللغوي احلديث: أما 

الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات مجيع هي جمموعة . أو 37بيئة اجتماعية واحدة"
مشل تضم عدة هلجات لكل منها خصائصها، ولكنها ئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأأفراد هذه البيئة، وبي

هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور  أفرادتشرتك مجيعا يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تّيسر اتصال 
 .38بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجات

 الفرق بين اللغة واللهجة: -2 
مل يفرق القدماء بني لفظة )لغة( و )هلجة(، وعدومها شيئا واحدا، وإمنا غّلبوا لغة أو هلجة قبيلة على قبيلة أخرى؛ 

؛ فقالوا: إن اللغة عامة متضمنة لعدة همابين وافرق علم اللغة احلديث )اللسانيات( على ضوءولكن احملدثني 
، فالعالقة بينها 39نة، وختتلف مها خبصائص أخرىهلجات، تشرتك هذه اللهجات مع اللغة األم خبصائص معي

 عالقة عام خباص.
بأصواهتا ومفرداهتا وتراكيبها مغايرة ال يستطيع معها أن يتفاهم زيد  اللغة هي اليت تغاير لغة أخرى أنويرى بعضهم 

بني اجلماعات وعمرو، أما إذا كانت الفروق يف األصوات واملفردات والرتكيب من النوع الذي ميكن فيه التفاهم 
 فإن هذه حُتسب هلجات، وهذا الرأي جيعل التفاهم مقياسا للفرق بني اللهجة واللغة.

اللهجة تقهقر واحنطاط عن لغة الفصحى، ولكن الدراسات  أنالفرق بني اللغة واللهجة هو  أنويرى آخرون 
احنطاطا لغويا، بل تطور وتقدم لغوي؛  أواللهجة ليست تقهقرا  أن أثبتتاللغوية اليت ُأجريت حول اللهجات 

 والدليل على ذلك كون بعض اللهجات سابقة يف الزمن للغة الفصحى.

                                                           
35

، 1987تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، جمهرة اللغة، ابن دريد، محمد بن الحسن )أبو بكر(،   

 (، لسان العرب، مادة )لهج(، تاج العروس، مادة )لهج(. 494/ 1)
36

، وصححه 4771 ، وابن أبي شيبة برقم156، وبن ماجه برقم 3801، والترمذي برقم 6519رواه أحمد في المسند برقم   

 األلباني.
37

 .56، ص.3، ص1981للفصحى واللهجات وللنثر والشعر، علم الكتب، القاهرة، ط/  محمد عيد، المستوى اللغوي  
38

 .05/02/2017، تاريخ االطالع: arbtech. Ahlamontada. Comعبد العزيز توق، اللغة واللهجة، عن:   
39

 .20، ص أحمد هاشم السامرائي، اللهجات العربية والثراء اللغوي   
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روف يف الدرس اللغوي احلديث، العرب القدامى مل يستعملوا مصطلح "اللهجة" على النحو املع أنومن املعروف 
 أواللهجة هي اللسان  أنده معامجهم من هنم مل يستعملوه قط يف كتبهم، وغاية ما ُوجد عندهم هو ما تردبل إ

 جرس الكالم، وهلجة فالن: لغته اليت ُجبل عليها، وكانوا يطلقون على اللهجة "لغة" أو "لُغّية". أوطرفه 
عدة هلجات، لكل منها ما مييزها، ومجيع  -عادة-فاللغة تشمل والعالقة بني اللغة واللهجة هي عالقة عام خباص؛ 

 جمموعة من الصفات اللغوية والعادات الكالمية اليت تؤلف لغة مستقلة عن غريها من هذه اللهجات تشرتك يف
 اللغات.

 اللغة الفصحى واللغة العامية: -3
: اللغة اليت يصطنعها الناس يف كتاباهتم األدبية والعلمية، ويف مقاالهتم وحبوثهم يف الصحف يقصد بالفصحى

 الرمسية، ويف وسائل اإلعالم والنشر.واجملالت، ويف أحاديثهم وكتاباهتم 
هو املتوقع، وال يُتوقع وتستعمل الفصحى يف الشعر على اخلصوص، "فاستخدام الفصحى يف الشعر ]العريب[ 

ن الشاعر يرسل شعره إرساال كي ترتدد أنغامه بني كل العرب، وال يقتصر أمره على قبيلة وحدها، وهذا غريه، أل
 .40جماله الفصحى العامة بينهم"

قال  أفضل اللهجات.بل ومن  األخذ من كل اللهجات،جيب عليها  ةوحىت تكون اللغة فصيحة مبا فيه الكفاي
الفراء: "كانت العرب حتضر املوسم يف كل عام، وحتج البيت يف اجلاهلية، وقريش يسمعون مجيع لغات العرب، 

غتهم من مستبشع اللغات ومستقبح فما استحسنوه من لغاهتم تكلموا به، فصاروا أفصح العرب، وَخَلْت ل
 .41األلفاظ

ومن أصول الرتجيح بني اللغات عدم التوسع يف القياس وعدم األخذ بكل ما ُيسمع، ولذلك اتفق اللغويون على 
. 42أن البصريني أصح قياسا؛ ألهنم ال يلتفتون إىل كل مسموع، وال يقيسون على الشاذ، والكوفيون أوسع رواية

 .43"ولسنا متعبدين باتباع مذهب البصريني بل نتبع الدليل"قال أبو حيان: 
، فقط تستعمل األمازيغية العامة اليت يفهمها كل األمازيغ، ال اليت يفهمها قوم منها أنوهكذا ينبغي لألمازيغية؛ 

 التفاهم واحدة ومباشرة، وهي الفصحى العامة اليت حتقق التفاهم وتبادل أداة"... وينبغي حينئذ أن تكون 
 ، وحتقق كذلك الوحدة اللغوية والفكرية املنشودة.44اآلراء"

ادة، للتعبري عن شؤوهنم املختلفة؛ "إذ : اللغة اليت يتحدث هبا الناس يف حياهتم اليومية املعتويقصد بالعامية
اجلوار، ويف إطار هذا  أوتستخدم عادة يف بيئة خاصة تضم قبيلة واحدة أو جمموعة من القبائل بينها صلة القرابة 

                                                           
40

 .57، 56محمد عيد، المستوى اللغوي، ص  
41

 .234(، تحقيق االقتراح لحمدي، ص222، 221/ 1المزهر في علوم اللغة، )السيوطي،   
42

 2010/ 4اآلداب، القاهرة، ط: االقتراح في علم أصول النحو للسيوطي، مكتبة تحقيق ،بد الفتاح حمدي خليلحمدي ع  

 .236ص
43

 (.500 -498/ 3(، البحر المحيط، )442 –438/ 5أبو حيان، شرح التسهيل، )  
44

 .236حمدي، ص  
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اجملتمع احملدد تصبح اللهجة ذات قيمة كبرية؛ إذ هي وسيلة أفراد القبيلة يف شؤون حياهتم العادية، من حيث قضاء 
 .45وتفاهم عن تلك املصاحل، كما تكون وسيلتهم يف التسلية والسمر وإلقاء النوادر والفكاهات"مصاحلهم 

 العامية:المستوى اللغوي للفصحى واللهجات  -4
املستوى اللغوي يسميه حممد عيد "النموذج اللغوي" الذي حيقق للناطقني به صالهتم االجتماعية والفكرية، وحيمل 

 .46وبنية وتراكيب وإعرابا اأصوات عليها أهلها، اخلصائص اللغوية اليت تعارف
متشعبة إىل هذا املستوى من  وتصدق هذه الصفة )الفصحى والعامية( على اللغات كلها؛ فليس يف العامل لغة غري

وجود اللغة املشرتكة أي الفصحى إىل جانب اللهجات احمللية  أنويكاد جيمع اللغويون على  العامية والفصحى.
حتتمه الفطرة البشرية؛ من ضرورة االختالف يف األلسن، وحتتمه الضرورة االجتماعية وما تقتضيه من تفاوت  أمر

ا حتتمه الضرورة البيئية واجلغرافية، اليت تقتضي تفاوت استعمال اللغة يف األمساء وحاجاته، ورمب مستوى االستعمال
واملسميات اليت ختتلف من منطقة ألخرى؛ فالبيئة الصحراوية تتوفر على عناصر بيئية )نباتية وحيوانية وجامدة( غري 

ملسميات املتوفرة فيها راء مثال باء لغة الصحموجودة يف البيئة التلية أو البحرية، والعكس صحيح. مما يقتضي ثرا
بكثرة، فنجد العرب يف البيئة الصحراوية قد مسوا اإلبل واألسد والغزال أمساء كثرية، وهكذا دواليك. وهذا كله 

والسؤال هنا: ما هي مشرتكة.  أصولاللغات على  نيقتضي اختالف اللغات بني بيئة وأخرى رغم اتفاق كثري م
 حىت يكون ما عداها هلجات؟اللغة األمازيغية الفصحى 

 ولو افرتضنا جدال وجود لغة أمازيغية فصحى، فهل هذا مربر إلقصاء وجتاهل اللهجات األخرى؟
هل الُكّتاب؟ أم جمامع اللغة؟ أم جمالس الشعب والنواب )جمالس  مث من يقرر أن هذه فصحى وهذه عامية ؟

 األمة(؟ أم اجملتمع املدين؟؟
 خطئها: أومن يحكم على صحة لغة  أومن الذي يضع قواعد اللغة  -5

حد املتخصصني يف هذا اجملال قائال: "إنه كما يقف الفرد وراء كالمه ليدافع عنه، فإن اجملتمع اللغوي يقف أجييب 
يف "اللهجات احمللية والطبقات  البيئة، وهبذا احلرص نفسه يقرر وجوب مراعاة اختالف 47أيضا وراء اللغة عموما

 .48، فلكل من النوعني نظامه وعاداته اللغوية اخلاصة"ةاالجتماعي
 أنيقول بلومفيلد: "اجلماعة اليت تستعمل نظام الكالم بطريقة موحدة تكوِّن مجاعة لغوية واحدة، ومن الواضح 

جلماعة ينبغي أ يعرب عن كل مناسبة  قيمة اللغة تعتمد على من يستعملوهنا بنفس الطريقة، وكل فرد من هذه ا
بالكالم املضبوط، وكما يقوم باالستجابة الصحيحة حني يسمع  أحد أفراد هذه اجلماعة ينطق نفس اللغة، جيب 

 .49ن يفهم أيضا ما يقوله اآلخرونبوضوح وأإذا أن يتحدث 
                                                           

45
 .57، صللفصحى واللهجات وللنثر والشعر محمد عيد، المستوى اللغوي  

46
 .3، صرشعالمستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والمحمد عيد،   

47
 Gordner, Speech and Language, pp. 170, 171. 

  .14، 13صالمستوى اللغوي، عن محمد عيد، 
48

 المرجع نفسه.  
49

 Bloomfield, Language, p. 29. 
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ازيغية مجاعة خمتلفة أشد هذه اجلماعة اليت تستعمل لغة واحدة بالنسبة لألم أنويبدو من كالم بلومفيلد 
من هذا املنظور - األمازيغيةاالختالف، لظروف تارخيية وأخرى قطرية )اختالف األلسن(، ولذلك فإن قيمة 

تعتمد على من يستعملوهنا بالطريقة نفسها، وهم قليلون نظرا لشدة االختالفات بني القبائل  -االجتماعي
يكون حمصورا يف نطاق اللهجة احمللية الضيقة، ومن مث  -ومفيلدعلى حد تعبري بل-، والتحدث بوضوح األمازيغية

فال يفقهه إال أهلوه املقربون. وبالنسبة لرتمجة القرآن إىل األمازيغية تصبح الرتمجة  يفقد املتكلم سعة انتشار كالمه
 مقصورة على اللهجة احمللية الضيقة للمرتجم وتفقد اجلمهور األمازيغي العريض.

 بين اللغات )اللهجات(:المفاضلة  -6
مل تتفق نظرة احملدثني مع نظرة القدماء إىل لغات القبائل من حيث اجلودة والرداءة، وال اتفقت نظرة القدماء فيما 

فقد سوى بعضهم بني مجيع اللغات ونظروا إليها نظرة متساوية منهم ابن جين القائل يف حجية كل بينهم؛ 
ها حجة؛ أال ترى أن لغة احلجازيني يف إعمال "ما"، ولغة التميميني يف كل  -على اختالفها-اللغات: "اللغات 

. وإذا كان هناك تفاضل بني اللغات 50تركه، كل منهما يقبله القياس، فليس لك أن ترد إحدى اللغتني بصاحبتها"
د إحدى يقول ابن جين: "إذا تساوت اللغتان فلك أن تستعمل إحداها، وليس لك أن تر  مقررة مضبوطة.فبقواعد 

]...[ فإذا َقلَّ إحدامها رواية وكثرت األخرى نأخذ  51اللغتني بصاحبتها، ألهنا ليست أحق بذلك من رسيلتها
بأوسعها رواية، فإذا كان األمر يف اللغة املعمول عليها هكذا. وعلى هذا فيجب أن يقّل استعماهلا وأن يتخري ما 

مل يكن خمطئا لكالم العرب، ولكن كان خمطئا ألجود هو أقوى وأشيع منها، إال أن إنسانا لو استعملها 
 .52اللغتني"

ونقل السيوطي هذا املعىن نفسه يف "االقرتاح" مبا يكاد يتفق يف األلفاظ، وأضاف بعض عبارات تفيد التفريع على 
غري  التقرير العام السابق، مثل: "كل ما كان لغة قبيلة قيس عليه"، و"الناطق على لسان لغة من اللغات مصيب

خمطئ". وهذا ال يعين عدم املفاضلة بني اللغات أو اللهجات يف الدرس اللغوي القدمي، وإمنا املقصود اعتبار هذه 
اللغات كلها أوجها من أوجه الكالم، والناطق ببعضها ال يُعد خمطئا، وكيف خيطئ وقد نطق كمل ُعلِّم من قبُل، 

 .53واالختالف من سنن هذا الوجود
، فنالت حظا وافرا من 54نظرة تقديس لنزول القرآن هبا ىالفصح ربيةللغة العا القدامى من نظر إىلوهناك من 

دراساهتم قّلما حظيت به لغات القبائل، مما أدى إىل تضييق دائرة قبول اللغة؛ فحصروها يف القبائل اليت رأوا أهنا 

                                                                                                                                                                                     
 .22، 21عن محمد عيد، المستوى اللغوي، ص

50
أصول قتراح في علم (، عن حمدي عبد الفتاح حمدي خليل في تحقيقه لـ: اال1/257(، المزهر، )2/10الخصائص، )  

 .73، صالنحو للسيوطي
51

 الرسيل: الموافق.   
52

 (.11، 2/10الخصائص، )  
53

 (.22فال تعالى: "ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين"، )الروم/  
54

 (.343/ 1(، مادة )عرب(، المحتسب، )367/ 2تهذيب اللغة، )  
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لدقة يف الدراسة أن ُعدَّْت لغة قريش أصل . وحاصل هذه ا55فصيحة، ورفضوا األخذ من غريها ملتاسمتها األعاجم
 .57، ألهنا "ختتار أفضل لغات العرب، حىت صارت أفضل لغاهتا لغة هلا، فنزل القرآن هبا"56العربية الفصحى

 أهلالوبر( على لغة احلاضرة )لغة  أهلهذه بضع أركان املفاضلة بني اللغات، ومنها أيضا تفضيل لغة البادية )لغة 
ما عرض للغات احلاضرة  59الوبر أهل، كما يؤخذ على 58املدر أهلعن  األخذاملدر(، قال ابن جين: "علة امتناع 

وأهل املدر من االختالل والفساد، ولو ُعلم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم مل يعرض للغتهم شيء من 
املدر  أهلالوبر ما شاع يف لغة  أهل الوبر، وكذلك لو فشا يف أهلالفساد لوجب األخذ عنهم، كما يؤخذ على 

 . 60من اخللل والفساد لوجب رفض لغتها"
وهؤالء اكتشفوا لكن يف الدرس اللغوي املعاصر ال يفرق العلماء بني اللغة واللهجة، وال بني اللهجات فيما بينها. 

هبا القدماء،  يأتاء مل ، فراحوا يبحثون عن مصادرها يف الشواهد ، فوقفوا على أشيالقبائلدراسة لغات  أمهية
 .61فكانت للمحدثني جهود واضحة يف هذا املضمار

": "ولكل لغة هلجاهتا، وليس لواحدة منها السيادة على De Saussureيقول اللغوي السويسري دوسوسري "
 . 62األخريات، وهي يف العادة متفرقة خمتلفة"

 .63يف منزلة واحدة" -من الناحية التارخيية-يقول سابري: "من رأي علماء اللغة أن كل اللغات واللهجات و 
 .64أما آخرون فإهنم يفاضلون بني الفصحى والعامية، وجيعلون الفصحى أعلى مرتبة من العامية

ن كان هناك مفاضلة بني اللغات بني الفصيح وغريه، فيجب أن يكون مؤسسا على قواعد معتربة يف التفاضل، وإ
غري املختلطة بغريها من اللغات؛ فكلما وجدنا لفظا أصليا غري خمتلط  األصلية اللغةومن بني هذه األسس اعتبار 

                                                           
55

/ 1، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )147، 146ائل التي يؤخذ منها: الفارابي، الحروف، صينظر في تحديد القب  

 . 279، 276(، جواد علي، لهجة القرآن الكريم، ص212، 211
56

 .40العربية ولهجاتها، ص  
57

 (.367/ 2تهذيب اللغة، مادة )عرب(، )  
58

 نيانها غالبا من ذلك.المدر: قطع الطين، والمراد: أهل القرى والحواضر، ألن ب  
59

 الوبر للبعير كالصوف للغنم، والمراد: األعراب الذين يعيشون في الصحاري، ألنهم يتخذون خيامهم من ذلك.  
60

 .74، صقتراح في علم أصول النحو للسيوطيحمدي عبد الفتاح حمدي خليل في تحقيقه لـ: اال  
61

 .20، 19، صاللغويأحمد هاشم السامرائي، اللهجات العربية والثراء   
62

 De Saussure, Coures General de Linguistique, p. 195. 
63

 Sapir, Edward, Selected Writing of Edward Sapir, p. 87. 

يقول محمد عيد: "مما يُدرس في اللغة قضية )اللغة بين التوقيف والعرف(، والمقصود بالتوقيف وجود سلطة خارجة عن 

أو التخطئة، سواء أكانت هذه السلطة هي القواعد النحوية أم جهة االختصاص اللغوي، حيث يتخذ  اللغة من حقها التصويب

 أحدهما أو كالهما حكما من حقه أن يأمر بالصواب وينهى عن الخطأ في استعمال اللغة.

التي تستعملها، والذي  بين الجماعة ما ثبت واستقروفي مقابل ذلك يوجد العرف اللغوي الذي قوامه نظام اللغة المعينة على 

، والتي يحرص أفرادها على مراعاة عرفها اختيارا سلطة الجماعة كلهاهي  -لكنها موجودة-يحميه سلطة غير منظورة 

ال يقوم على أساس أفضلية عمل على عمل أو حديث على حديث، بل  -كما يقول يسبرسن-دون تحكم، ألن العرف اللغوي 

عادة، وفي األمور المعروضة في مناهج البحث في العلم أن من صفات الظواهر هو مجرد قبول لما تجري عليه ال

التي تحمي بها هذا القبول االختياري من األفراد لعرف الجماعة"، المستوى اللغوي،  contraintاالجتماعية صفة القهر 

 .23، 22ص
64

 .204، ص1983/ 8لرسالة، طينظر هذا الموقف في: محمد محمد حسين، حصوننا مهددة من داخلها، مؤسسة ا  
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بغريه اعتربناه فصيحا ذا قيمة عالية، ولو فعلنا مثل هذا لوجدنا يف كل لغة وهلجة فصيحا أصليا وهجينا خمتلطا، 
 حصر. وأد ع ه. ويف األمازيغية من أمثال هذا ما ال يقف عنداعتماد األصيل وترك املختلط والصواب

 مجاالت الفصحى والعامية: -7
 جيب التفريق بني اعتبارين يف النظر إىل مستويات اللغة:

اعتبار كل منهما مستوى خاصا، له جمالت استعماله اليت يتفرد هبا، واعتبار كل هلجة من هلجات القبائل : األول
 وعن اللغة الفصحى من ناحية أخرى. مستوى خاصا متميزا عن مستوى غريها من اللهجات األخرى من ناحية،

الثاين: اعتبار الفصحى هي اللهجات نفسها ]كل اللهجات وليس هلجة معينة دون األخريات[، وهبذا االعتبار 
مثال يف لغة قيس ومتيم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيني. فنطق هذه  اتتمثل الفصحى ]العربية[ قدمي
 .65رس مجيعا الستنباط القواعد منهاالقبائل يعترب وحدة واحدة ُتدْ 

  املختلفة األمازيغيةوعل االعتبار الثاين ميكن القول باملثل بالنسبة لألمازيغية، أن فصحاها هي جمموع اللهجات 
والشلحية والرتقية  وامليزانيةكلها، وهبذا االعتبار تكون الفصحى األمازيغية هي هلجة القبائل والشنوية والشاوية 

مجيعا الستنباط القواعد  ُتْدرسواملناطق املختلفة مجيعا يعترب وحدة واحد،  القبائلقها، فنطق هذه مبختلف مناط
، ويتحدث هبا يف واألدباءيكتب الشعراء  أنمنها. وهبذه الفصحى الشاملة لكل اللهجات على اختالفها جيب 

، ومن اآلداب والفنون األخرىهبا  ُترتَجم مجيعا، وتكون هي اللغة اليت ، وهي لغة الكتابةالرمسيات ووسائل اإلعالم
باب أوىل أن يرتجم هبا القرآن، ذي الرسالة السماوية العاملية اخلالدة لكل البشر يف كل زمان ومكان، وهكذا 

غوي لباألمازيغية، بعيدا عن النظرة احمللية الضيقة، اليت ال تؤدي إال إىل املزيد من التشرذم والتفتت ال ميكن االرتقاء
  الفكري بني أبناء اللغة الواحدة.مث
 مسألة التفاهم المتبادل بين اللهجات األمازيغية: -8

قلة التفاهم  أوإذا كانت هناك نقطة ضعف حساسة يف قضية اللغة األمازيغية جتاه اآلخر فهي مسألة صعوبة 
يف البلد الواحد، بل وحىت يف  أووالدول  األقاليمباألمازيغية بني الناطقني بلهجاهتا املختلفة، سواء على مستوى 

العروبيون والفرنكفونيون  األمازيغية وأعداءوقد لعب خصوم املنطقة الواحدة بني خمتلف القرى واملداشر، "
جمرد اسم جامع للهجات متشرذمة  األمازيغية)ومازالوا( طويال على هذه النقطة، وجعلوها مرتكزا العتبارهم 

 .66ى التقسيم والبلقنة والتشويش على )الوحدة الوطنية("ميؤوس منها، ال تفيد يف شيء سو 
مازيغية بعضهم بعضا؛ ة متمثلة يف عدم فهم الناطقني لأليوميا حبالة اجتماعي باألمازيغيةويصطدم األمازيغي الناطق 

مازيغ إىل استعمال اللغة األُيضطر املتكلمون  -ناهيك عن اختالف البلدان–فحىت يف إطار البلد الواحد 
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 .58محمد عيد، المستوى اللغوي، ص  
66

، تاريخ االطالع: 2009، جوان Tawiza. X10.mxمبارك بلقاسم، مسألة التفاهم بين اللهجات األمازيغية، عن:   

10/02/2017. 
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وال  وال الشاوي مع امليزايب،الوسيطة، وهي الدارجة العربية؛ ففي اجلزائر مثال، ال يتفاهم القبائلي مع الشنوي، 
 !!الشلحي مع الرتقي، فتجدهم يستنجدون باللغة الوسيطة )العربية الدارجة( إلنقاذ املوقف

 هم اللغوي األمازيغي:اأسباب تباعد اللهجات وعدم التف -9
ة يف كثري من احلاالت وتنائي اجلغرافيا والتضاريس )خاصة يف الزمن املاضي أين قلة املواصالت( بعد املساف -1

جعل التواصل ضعيفا بني املناطق، ما جعل هناك انفصاال لغويا وبعدا "ديالكتولوجيا"، ويزداد هذا التباعد كلما 
لغة الواحدة، فعدم التواصل اللغوي زاد الطني بعد الزمن، ألن اللغة ختضع لسنة التحويل والتغيري والتبديل داخل ال

 ة.بلّ 
حماولة كل قبيلة وكل منطقة االكتفاء بذاهتا واالنزواء بنفسها بالتكلم بلغتها خاصة وفقط، وعيب اللهجات  -2

 .67كل طرف بلهجته جعل االنفصال يسري وعدم التفاهم يزداد  كوهنا أدىن من هلجتها. فتشبثُ   األخرى
" يف اللغة األمازيغية، وحاالت Dielectologyعدم اهتمام الباحثني األمازيغ املعاصرين بعلم اللهجات " -3

قليل  األقلعلى  أواالختالف بني اللهجات وقلة التواصل بينها وقوامسها املشرتكة، وبقي هذا اجملال مغلقا، 
على هلجة املنطقة اليت  -كان هناك حبثإن  -االهتمام من قبل املختصني ناهيك عن اآلخرين، واقتصر البحث 

ينتمي إليها الباحث، وانتقلت هذه العدوى إىل املرتجم الذي اكتفى بالرتمجة إىل هلجته احمللية، بل رمبا إىل هلجة 
 !! دواره ودشرته

منها على اخلصوص العربية  ا جيعلها عالة على اللغات األخرى،، مماألمازيغيةباللغة  واألديبنتاج العلمي قلة اإل -4
 .68والفرنسية

 اللهجات األمازيغية وثراء المرادف: -10
يف توصيل املعىن  -أيا كان-من أعظم مشاكل الرتمجة هي عجز املرتجم  أنجيمع دارسو الرتمجة وممارسوها على 

الدقيق ألية مفردة يف النص الذي يريد نقله إىل اللغة األخرى، وترجع هذه املشكلة إىل عدة عوامل منها: أن كل 
. ونقلها إىل اليت ختتلف يف معانيها اختالفا طفيفا عن بعضها بعضا 69لغة حتمل يف طياهتا العديد من املرادفات

ن إىل العوائق يف ترمجة القرآ ، وهذا من أكرباألصلاللغة اهلدف ينتج مشكل إجياد اللفظ املناسب للفظ 
 :سباب منهااألمازيغية، وذلك أل
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، 2002/ 1للثقافة، القاهرة، طينظر: جورج مونان، علم اللغة والترجمة، ترجمة: أحمد زكريا إبراهيم، المجلس األعلى   

 .39ص
68

حد الباحثين الجزائريين، "إن اإلنتاج العلمي واألدبي واإلعالمي بلغة أخرى غير اللغة األصلية، يحّول بالتدريج يقول أ  

ا اللغة األصلية إلى لهجة فقيرة معدومة الموارد والتجديد. وعندما تصل إلى نقطة التوقف، أي غلق قاموسها اللغوي، فإنه

تصبح مقتصرة على التعبير على الحاجات اليومية الموروثة عن األجداد، ويقبل أفرادها على مفردات من اللغة الثرية 

المسيطرة ]وهي في الجزائر العربية والفرنسية[ للتعبير عن حاجات أخرى أكثر تعقيدا، واالستجابة الثقافية لمطالب ال يلبيها 

 .16، 15خليفة، مقدمة كتاب: أهمية الترجمة وشروط إحيائها، ص قاموسهم اللغوي"، محمد العربي ولد
69

، الترجمة ينظر في مقترحات إلنشاء معجم للتراكيب المترادفة، واستحداث مصطلحات جديدة وتوحيدها: محمد الديداوي  

والتواصل: دراسات تحليلية عملية إلشكالية االصطالح ودور المترجم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 

 . 69، 68، ص2000/ 1ط
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، وهذا ليس قصورا ذاتيا هلا، بل لقصور املرتجم األمازيغيةسعة اللغة العربية للمعاين على خالف ضيق اللغة  -
(، ما األخرىمن اللهجات  املرادفاتاللغوي )خاصة  ة الضيقة دون االنفتاح على الثراءة احملليالذي يعتمد اللهج

 –الرب  –. ومثاله ترمجة كلمات )اهلل األمازيغيةجيعل املرتجم للقرآن يرتجم لعدة ألفاظ يف العربية بلفظ واحد يف 
 بلفظ أمازيغي واحد وهو )ريب(.اإلله( 

فتح على اللهجات اناعتماد املرتجم على هلجة واحدة من لغته احمللية الضيقة )األمازيغية يف موضوعنا(، ولو  -
 األخرى لوجد ألفاظا جديدة مرادفة، ولوجد معان كثرية يف اللغة اهلدف للفظ الواحد يف النص األصلي.

للغة العربية، فهو نص: "ال تنقضي عجائبه ا كثافة النص القرآين ومحله لشحنة من املعاين ال تقدر عليها حىت  -
 ، ومن العجائب: عدم انتهاء املعاين يف مقابل انتهاء األلفاظ.70"...
 
 

 بأية لغة )أو لهجة( ُترجم القرآن إلى األمازيغية؟ -11
املغربية لـ ُجهادي يف حدود اطالعي على بعض الرتمجات، ومن خالل ترمجتني أمازغيتني للقرآن، ومها الرتمجة 

وترمجة جزائرية لصاحبها: سي حاج حمند حمند طيب، مراجعة:  وهي ترمجة فردية غري رمسية،احلسني الباعمراين، 
رضا بوشامة وحممد طاهر تيقمونني، وهي ترمجة فردية، لكنها حازت على الرمسية وذلك بإجازة ومصادقة جممع 

املغربية، وال  األمازيغيةهي ترمجة إىل  املغربيةبادئ الرأي أن الرتمجة  تالحظ امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
نفسه ينسحب على الرتمجة اجلزائرية؛ وهي ترمجة  واألمريفهم منها شيئا،  اجلزائري مثال األمازيغييكاد القارئ 

أو الشلحي أو الرتقي  بلهجة حملية )منطقة تيزي وزو وضواحيها(، وال يكاد القارئ األمازيغي الشاوي أو امليزايب
 -هايلهنا تُرجم القرآن إأاليت تدعي الرتمجة -فإنه يف إطار اللهجة القبائلية  ؛من ذلك األكثرفهم شيء منها، بل 

 الكثري منها. )من مناطق بعيدة عن تيزي وزو( يفهمون ال يكاد القبائل اآلخرون
 هم القراء الذين تستهدفهم؟والسؤال الذي يُطرح هنا هو: إىل من توجه هذه الرتمجة؟ ومن 

إذا كان اهلدف من الرتمجة عموما هو إيصال النص األصلي للقارئ من اللغات األخرى، والغاية من ذلك إيصال 
الرسالة اليت يتضمنها النص األصلي، وإذا كان اهلدف من ترمجة القرآن إىل لغات العامل هو إيصال رسالة القرآن 

ما اهلدف إذا من ترمجة القرآن إىل هلجات حملية ضيقة، ال يكاد يفهمها العامل، فناس كافة يف مجيع أرجاء إىل ال
 أقرب الناس إليها؟

 .71إن نسبة األمازيغ املسلمني الذين ال يفهمون اللغة العربية قليلة جدا
                                                           

70
علي بن أبي طاب قال: أما إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "أال إنها ستكون فتنة، فقلت: ما  عن  

المخرج منها يا رسول هللا؟ قال: "كتاب هللا؛ فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، 

هدى في غيره أضله هللا، وهو حبل هللا المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط من تركه من جبار قصمه هللا، ومن ابتغى ال

المستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال يخلَق على كثرة الرد، وال تنقضي 

عجبا يهدي إلى الرشد"، من قال به صدق، ومن عمل  عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: "إنا سمعنا قرآنا

 ، وغيره.2967به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم"، الترمذي برقم 
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 :72وهذا الشكل يبني نسب توزع اللهجات األمازيغية املختلفة يف املغرب العريب
 

 

 

                     �              

       

         

              

                 

       

       

         

        

           

          

 
 

وإذا أنقصنا األعداد الكبرية من هؤالء من الذين ال يفهمون اللهجة احمللية الضيقة املرتجم هبا القرآن، فماذا يبقى 
 !! إن هؤالء كانوا يبدون قليلني، لكنهم اليوم أقل من القليل من األمازيغ الذين تعنيهم ترمجة القرآن إىل األمازيغية؟

وجهة -تحقق، ولكي يتحقق من مل ي األمازيغيةاهلدف من ترمجة القرآن إىل فإن كما ذكرنا،   األمروإذا كان 
 فإن هناك احتمالني لذلك مها: -نظري

أن يرتجم القرآن عدة ترمجات، كل ترمجة ختص منطقة معينة، حبيث يفهم القراء املستهدفون ما ترمي إليه  -1
 األمازيغيةمن الصعوبة مبكان؛ فعدد اللهجات  أمرذا الرتمجة. فتكون عدد الرتمجات بعدد اللهجات احمللية، وه

احمللية من الكثرة والتنوع واالختالف ما ال ُيستطاع اإلملام به واعتباره إال جُمّمعات للرتمجة كبرية، وهي ليست 
 متيسرة يف املدين القريب واملتوسط.

على شكل  -على األقل-تلفة، وإيرادها ن إىل األمازيغية، مع اعتبار اللهجات احمللية املخأن يرتجم القرآ -2
 .الرتمجة هامشيف  -على األقل-وُيشار إليها  -إن كانت هناك لغة أصل-مرادفات للغة األصل 
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وهذا على اعتبار تحسن المستوى التعليمي والديني لكثير من الناطقين باألمازيغية، إضافة إلى كتابة األمازيغية   

مما يعني ضمنيا  المرور على اللغة العربية لقراءة النص األمازيغي، وهذا يفترض مسبقا مستوى في  بالحروف العربية،

، من ا الذي دعا إليه بعض الكتاباللغة العربية لقارئ األمازيغية ربما يؤهله إلى قراءة القرآن بالعربية مباشرة، وهذ

 ضرورة تعرب األمازيغ، ال ترجمة القرآن إلى األمازيغية.
72

 ع سابق.وقبادل بين اللهجات األمازيغية، ممبارك بلقاسم، مسألة التفاهم المت   
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وبغري هاذين االحتمالني سوف تبقى ترمجة القرآن إىل األمازيغية حملية ضيقة، وحبيسة قبيلة من جمموع القبائل، 
ه رسالة سعت إليه واهلدف الذي رَمْت إليه وهو إيصال رسالة القرآن، ومن ومن مث تفشل الرتمجة يف الغاية اليت

 اإلسالم إىل الناس كافة.
 
 

 خاتمــــــــــة:
 من خالل هذه الورقة املقتضبة تبني يل بضع النقاط منها:

جعل هذه  ة، ولعل اهلليعة النص القرآين العصي عن الرتمجبصعوبة ترمجة القرآن إىل اللغات األخرى؛ وذلك لط -
 كتمل إعجاز القرآن يف كل النواحي، ومنها اإلعجاز الرتمجي،الصعوبة لي

صعوبة ترمجة القرآن إىل اللغات األخرى، أفرز عدة أخطاء يف عدة ترمجات حىت إىل اللغات العاملية احلية، مما  -
ده اهلل سبحانه، وعدم حتريف يؤكد على ضرورة إعادة النظر يف كثري من هذه الرتمجات، حفاظا على املعىن الذي أرا

 الكلم عن مواضعه،
"وكثرية هي مناذج اإلخالل باملعىن يف ترمجات املرتمجني، بعض تبني من خالل بعض الرتمجات ضعف مستوى  -

القرآن، وتتعلق بالرتاكيب واملعجم والداللة والصوت ]...[ وميدان نقد ترمجات معاين القرآن بصفة خاصة مازال 
ا: قلة التمكن من اللغة العربية املنزل هبا هة أسباب، أمهدوهذا راجع لع. 73للباحثني العرب واملسلمني"جماال بكرا 

ن ال تقف على آالقرآن؛ فكثريا من الرتمجات تلتزم املعىن املتبادر إىل الذهن أول مرة، يف حني جند مقاصد القر 
وكذا عدم التمكن من الوقوف على  .لشرعية اخلاصة، ومنها املعاين ااألخرىاملعىن األول، بل تذهب إىل املعاين 

-أسرار القرآن ومقاصده يف احلال واملآل، جعل كثريا من الرتمجات حبيسة املعاين اللغوية، يف حني يقصد القرآن 
 إىل أهداف ومقاصد تتجاوز اللغة والزمان واملكان. -باإلضافة إىل تلك املعاين

 
 

 توصيات البحث:
 يف آخر هذه الورقة أن نوصي باآليت: حيسن

ضرورة توفر مرتجم القرآن إىل األمازيغية على املعرفة التامة للغتني العربية واألمازيغية على حد سواء، واملقصود  -
 معرفة العربية بلغاهتا وعلومها املختلفة، واألمازيغية بلهجاهتا املختلفة.
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، 258، ص2016حفناوي بعلي، الترجمة النقدية التأويلية: ترجمة الكتب المقدسة، دار البارودي العلمية، عمان، ط   

259. 
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وامش، تتعلق بذكر أسباب النزول )ألن جل الفهم يأيت من تعزيز الرتمجة بإيضاحات وبيانات تضاف باهل -
اآلراء اليت وافق عليها  معرفتها(، وكذا توضيح الناسخ واملنسوخ وبيان األحكام الفقهية األساسية، مع اختيار

 .والبعد عن اخلالفات املذهبية اجلمهور،
تعلق باختالف اللهجات ت -ذلك يف املنتإن مل يكن -اهلامش  يفوشروح تعزيز الرتمجة األمازيغية بإيضاحات  -

 : املرادف للفصحى.وذلك بذكر املرادف من اللهجات األخرى للغة املستعملة يف املنت حىت ال أقول األمازيغية؛
هو وضع تلك اللهجات يف املنت واختيار اللفظ األقرب إىل املعىن القرآين من جهة، واألقرب إىل  يواألفضل عند

فكثري من اللهجات املهمشة من قبل كثري من املرتمجني األمازيغ أكثر تعبريا  ؛األمازيغية األصلية من جهة أخرى
وأصالتها جهة، ويربز ثراء اللغة األمازيغية وعمقها عن املراد من اللغة احمللية للمرتجم، وهذا يدعم املراد القرآين من 

 من جهة أخرى.
ضرورة الرتمجة اجلماعية: قال اجلاحظ: "وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق والعلماء به أقل كان أشد  -

نه كلما  . ومعىن كالمه أ74على املرتجم وأجدر أن خيطئ فيه، ولن جتد البتة مرتمجا يفي بواحد من هؤالء العلماء"
فيه، كان ذلك شديدا على  كان العلم الذي يشتغل عليه املرتجم من الصعوبة مبكان، وَقلَّ من العلماء من خاض

سبيل اخلطأ منه. ولن جتد مرتمجا يفي بواحد من هؤالء العلماء، مما  أصعب عليه، وهذاوكانت الرتمجة  املرتجم،
فقة. وإذا كان هذا صحيحا بالنسبة للعلم واملعرفة املرتمجة، فإن ذلك يستلزم االستعانة بغريه للوصول إىل الرتمجة املو 

املرتجم منها واملرتجم إليها؛ فإننا جند صعوبة يف معرفة كل أسرار اللغتني، مما يستلزم االستعانة  يصح بالنسبة للغة
 بأهل الشأن من العلماء اآلخرين، وهذا ما جيرنا للتأكيد على الرتمجة اجلماعية.

ة إىل الرتمجة اجلماعية على غرار االجتهاد اجلماعي، ألن الرتمجة نوع اجتهاد. وال يقصد بالرتمجة اجلماعية والدعو 
منا يعين توفر مرتمجني من خمتلف التخصصات يف الشريعة وغريها من العلوم، وإ توفر عدد كبري من املرتمجني فقط،

ختلفة، مع إنشاء جلنة مجاعية متخصصة األمازيغية امل للهجات )وهذا هو موضوعي( توفر مرتمجني متقننيوكذا 
 ملراجعة الرتمجة قبل القذف هبا إىل املطبعة. 

اللغة من حيث  ألفاظاللغويني قد حددوا  أنإنشاء معاجم للرتاكيب املرتادفة يف اللغة األمازيغية. مع العلم  -
 : 75أنواعداللتها بثالثة 

 على معىن واحد، اللفظ الواحديدل  أناللغة؛ وذلك  أكثرالتباين: وهو  -أ
 من معىن، أكثريدل اللفظ الواحد على  أناملشرتك اللفظي: وهو  -ب
 يدل أكثر من لفظ على معىن واحد. أناملرتادف: وهو  -ج
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، واحلرية يف االختيار واالنتقاء، والقدرة األساليبوفائدة الرتادف الوفاء حباجة البلغاء يف تنوع العبارات وتلوين 
 .76على التوسع يف طرق الفصاحة وأساليب البيان

هذا بالنسبة للعربية، أما بالنسبة لألمازيغية فاهلدف الرئيس من الرتادف هو تغطية عجز اللهجة الواحدة عن الوفاء 
ما تغطيه هلجة أخرى، ويكون ذلك باالنفتاح على  ةالعربية، فما عجزت عنه هلجة حمليمبتطلبات الرتمجة من 

 اللهجات األمازيغية األخرى، ففيها من الثراء اللغوي الكثري والكثري. 
انصهرت هلجاهتا ]العربية[ وتوحدت فيه؛ ففيه " انصهار اللهجاتاالستفادة مما هو موجود يف القرآن الكرمي من  -

، وإن كان العلماء ال جيعلوهنا قراءة متعبد هبا، ولكن يستفاد 78بل ووجدت قراءات شاذة فيه .77يف لسان مبني"
 ء الرتمجة إىل اللغة األمازيغية.منها األخذ باللهجات الضعيفة أو اليت تبدو شاذة إلثرا
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