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أ
الصيغ ّ
ّ
الصرفية في العربية وترجمتها الى المازيغية
أ
دراسة وصفية في بعض ّالترجمات المازيغية للقران الكريم–

د /الجوهر مودر
جامعة مولود معمري تيزي وزو ،الجزائرeldjouher.mouder@ummto.dz ،
الستالم2021/10/17 :

القبول2022/05/21:

النشر2022/06/01 :

الملخص:
ّ
ّ
ّ
ّ
تحاول هذه الدراسة البحث في معاني الصيغ الصرفية في اللغة العربية ،وكيفية ترجمتها إلى
ّاللغة أالمازيغية من خالل ّالترجمات أالمازيغية للقران الكريمّ ،
والنظر في مدى احتفاظ
أ
وبالتالي مدى ّ
ّالنص المترجم بالمعاني ذاتهاّ .
تمكن ّاللغة المازيغية من استيعاب معاني
الصيغة ّ
العربيةّ ،ثم الوقوف على كيفية تحقيق معنى ّ
الصيغ ّ
ّ
الصرفية للغة ّ
الصرفية في ّاللغة
أ
المازيغية.
أ
الكلمات المفاتيح :صيغة ّ
صرفية ،لغة عربية ،لغة امازيغية ،القبائلية ،ترجمة القران
الكريم.

Morphological forms in Arabic and their
translation into Tamazight
A descriptive study of some translations of the Holy
Quran
Abstract: This study attempts to investigate the meaning of the
morphological forms in Arabic and their translation into Tamazight to see
 المؤلف المرسل.
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the extent to which the Quranic target text keeps the same meaning of the
source text. As a result, the extent to which the Amazigh language is able to
render the meaning of the Arabic morphological forms is explored. It also
studies the ways used to get the meaning of the morphological forms in the
Amazigh language.
Keywords: morphological forms, Arabic language, Amazigh
language, translation of the Holy Quran.
ّ
مقدمة:
ّ
الصيغ ّ
تتوخى هذه ّالدراسة الكشف عن ال ليات المعتمدة في ترجمة معاني ّ
الصرفية من
العربية إلى أالمازيغية ،ومدى صالحية هذه ّاللغة لستيعاب تلك ّ
الدللتّ ،
وبالتالي تقديم
ّ أ
المسوغات التي ّ
بعض ّ
تحدد الخصائص ّ
المعجمية المازيغية،
الصرفية لبعض الوحدات
أ
أ
أ أ
والتي من شانها ان تساعد المشتغلين في حقل ّالترجمة سواء من العربية إلى المازيغية او
العكس.
أ
ّ
ّ
ومن اجل ذلك ،سنتناول الموضوع من خالل عناصر ،نستهلها باإلشارة إلى الترجمة إلى
مدونة البحث ،ثم ّ
ً
أالمازيغية ،وتحديد ّ
الصيغة ّ
مختصرا لمفهوم ّ
ً
الصرفية ،مع
توضيحا
نقدم
بيان معانيها الوظيفية ،وفي الجزء ّالتطبيقي ّ
للصيغ ّ
نقدم أامثلة ّ
الصرفية من خالل ّالنص
أ
أ
أالصلي ّثم ّ
نتتبع مقابالتها في ّالنص المازيغي لنصل إلى معرفة اشكال هذه المقابالت،
ومدى صالحيتها ّللتعبير عن معاني ّ
الصيغ ،وننهي بخالصة ّ
تضم نتائج ّالدراسة.
أ
أ
-1الهتمام بال ّترجمة الى المازيغيةّ :إن الحديث عن ّالترجمة إلى المازيغية هو موضوع لم
أ
أ
أ ّ َ أ
َ
مازيغية رغم كونها من اقدم اللغات التي تملك اقدم
غة ال
يك تب فيه الك ثير ،ذلك ان الل
َ ّأ
ّ
خط وهو التيفناغ ويقدر عمره ب ثالثة الف سنة قبل الميالد ( 3000سنة ق م) .إل انها
أ
تستحقها ،ولم تستفد من انتشار ّ
ّ
الطباعة ،فظل
ولسباب تاريخية لم تمنح اإلمكانات التي
معظم تراثها يتناقل َ
شفويا ،ولم يشرع في تدوينه ّإل في بداية القرن الماضي ،أواك ثر من ّ
اهتم
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أ
أ
بذلك هم باحثون اجانب ،واشهر هؤلء هنري باسي  Henri Bassetو ليوبولد جوستينار
ّ أ
فإن اغلب ّالنصوص
 Justinard Leopoldوبوليت كالون  ،1Paulette Galonلذلك
أ
أالدبية المك توبة كانت بالحرف ّالالتيني .أا ّما ما َدون ّ
ٌ
نصوص
باللغة العربية فاك ثرها هي
أ
دينيةّ ،
ّ
تتمثل أا ً
ساسا في الخطب التي ُتلقى في مساجد المناطق الهلة بالمازيغ ،وقد ّتوجت
أ
هذه الجهود بظهور ترجمات لمعاني القران الكريم ،ومع ترسيم ّاللغة المازيغية ،وتدريسها
في مناطق ك ثيرة من الوطن ،وتغطيتها جميع المراحل ً
بدءا من ّ
السنة ّالثالثة من ّالتعليم
خاصة باللغة ّ
السنة ّالنهائية من ّالتعليم ّالثانوي ،مع فتح أاقسام ّ
البتدائي إلى ّ
والثقافة
أ
المازيغية في بعض جامعات الوطن ،كجامعة مولود معمري بتيزي وزو ،وجامعة عبد
ّ
السامية للغة
ّالرحمن ميرة ببجاية وجامعة الحاج لخضر بباتنة ،وكذلك إنشاء المحافظة
اللغة ّ
أالمازيغية ،ومركز البحث في ّ
والثقافة أال ّ
مازيغية ،زاد الهتمام بتدوين ّالتراث
مدونة بها ،وبرزت عدة معاجم ّ
أالمازيغي" ،وظهرت أاعمال أادبية مختلفة ّ
متنوعة ،سواء
أ
أ
الخاصة ّ
ّ
باللهجات المازيغية او (الفصيحة)" .2كما ظهرت حركة ترجمة ّالنصوص إلى ّاللغة
ّ
أالمازيغية لتلبية حاجات ّ
والمتعلمين على ّ
حد سواء.
المعلمين
ً أ
أ
أا ّما بخصوص ّ
سابقا إلى ان الهدف من ّالدراسة هو البحث في مدى
مدونة ّالدراسة ،فقد اشرنا
الصرفية ،لذلك كان معيار اختيار ّ
الصيغ ّ
تمكن ّاللغة أالمازيغية من استيعاب معاني ّ
المدونة
أ
أان تكون ّالنصوص فيها ّ
والمازيغية ،وقد ّ
توفرت لدينا ترجمات معاني
باللغتين ،العربية
القران الكريم ،وهي:
ترجمة ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب" :القران الكريم وترجمة معانيه إلى اللغةّ
أ
المازيغية (اللهجة القبائلية)" اعتمد فيها الحرف العربي ،وتولى طباعته مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف ّ
الشريف.
أ
 ّالترجمة التي قام بها ّاللساني المازيغي كمال نايت زراد ،وهي مك توبة بالحرف الالتيني،هي محاولة لم تشمل َّكل القران ،بل ترجمت معاني بعض ّ
السور فقط ،وك تبت بالحرف
ّ
الالتيني ،وقد نمثل بترجمته بما يتوافق مع دراستنا.
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أ
أ
أ
ترجمة رمضان ايت منصور واسماها "Leqwran s tmaziɣt" :هي ايضا بالحرف الالتيني.ٌ أ
ونصوص اخرى في ك تابَ ( :ث ُم ِق ْت ِا َز ِج َيق ْن َذ ْق ُذو َر ْار ِا َج َو َاو ْن) .3ال ّشيخ سي حاج محند محند
أ
طيب ،بعض تلك ّالنصوص هي مقتطفات جمعها ّ
الشيخ من ّالتراث المازيغي ،وترجمها إلى
أ
اللغة العربية ،إضافة إلى قصص من الف ليلة وليلة ،ترجمها من ّاللغة العربية إلى
أال ّ
مازيغية.
الصيغة أبا ّنها ”:القالب ّ
رفيةُ :تعرف ّ
الصيغة ّ
-2مفهوم ّ
الص ّ
الصرفي الذي ُتصاغ على قياسه
الص َ
قالب ّكل وحدة ّ
يغة ُ
الكلمات التي ترجع إلى أاصول اشتقاقية" ،4وهذا يعني أا ّن ّ
لغوية
ذات أاصل اشتقاقي .ويفصل تمام حسان في تحديد مفهوم ّ
الصيغة عند حديثه عن مباني
أ
أ
والضمير والخالفة ّ
والصفة والفعل ّ
ّالتقسيم" :وهي السم ّ
والظرف والداة ،و ...ان ما يرجع
يضمها المبنى أال كبرّ ،
يتفرع إلى مبان فرعية ّ
من هذه المباني إلى أاصول اشتقاقية ّ
وكل مبنى
ٍ
الفرعية هو قالب تصاغ الكلمات على قياسه ّ
الصيغة ّ
يسمى ّ
من هذه المباني ّ
الصرفية ،ومن
متفرعة عن المبنى أال كبر وهو السم ،وطائ فة تقع ً
الصيغ تقع مباني ّ
هنا أراينا طائ فة من ّ
فروعا
أ
الصفة ،وطائ فة ثالثة تقع ً
على المبنى أال كبر وهو ّ
فروعا على المبنى ال كبر ّالثالث وهو الفعل.
أ
ّ
وكل صيغة من هذه ّ
الصيغ الفروع ّ
تعبر عن معنى فرعي منبثق ّعما يفيده المبنى ال كبر من
أ
أ
معنى تقسيمي عام كالسمية والوصفية والفعلية .ا ّما ما ل يرجع إلى اصول اشتقاقية من مباني
أ
الضمير أواك ثر الخوالف ّ
ّالتقسيم ،وهو ّ
والداة ،فمبانيها هي صورها َّ
المجردة إذ ل
والظرف
صيغ لها" 5.وهكذا فلفظة ّ
"الصيغة" هي مصطلح يحيل إلى مفهوم خاص يقتصر على
أ
أ
الوحدات ّاللغوية ّ
متمثلة في الفعال ومشتقاتها ،ول يشمل المبنيات من السماء والحروف
أ
ول الفعال الجامدة.
أا ّما عبد الحميد هنداوي فيضيف ً
"الصيغة"" :وهو أا ّن ّ
مفهوما أاخر لمصطلح ّ
الصيغة ل ّبد
أان ّ
تدل على معنى وظيفي" 6.وقد اصطلح عليه المعنى ّ
الصيغي ،وفي هذا يقول الك فوي:
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أ
ّ
"كل لفظ َف ُله معنى َلغو ّيَ ،
وهو ما يفهم من هيئته ،اي حركاته وسكناته وترتيب حروفه،
الصوغ الذي ّ
يدل على َّالت َص ُّرف في َاله ْي َئة ل في َّ
المادة" .7وبهذا ّ
الص َيغ َة ْاس ٌم من ّ
أل ّن ّ
فإن
الصرفية ليست مجرد قوالب لعدد غير محصور من الكلمات ،بل ّإنها أا ً
الصيغ ّ
ّ
يضا اليات
تضع الحدود بين كلمات الجذر الواحد فتستقل ّكل لفظة بمعنى وظيفي خاص .وعلى سبيل
أ
المثال فصيغة فاعل ّ
تدل على معنى يختلف عن معنى صيغة مفعول او فعيل وغيرها،
تدل على "من وقع منه الفعل ً
ثبوتا"ّ ،8
فصيغة (فاعل) ّ
حدوثا ل ً
وتدل صيغة (مفعول)
أ
"على من وقع عليه الفعل ً
ثبوتا" ،9بينما ّ
حدوثا ل ً
تدل صيغة (افعل) التي مؤنثها (فعالء)
"على ثبوت نسبة الحدث الذي ّ
يتبين أا ّن هذه ّ
تتضمنه إلى موصوفها" ،10وهنا ّ
الصيغ قد
أ
معان ّ
خاصة ،ولو ا ّن الستعمال قد يكون خالف ذلك ،إذ يمكن
وضعت لتحيل إلى ٍ
أ
ُ
ّ
11
ّ
ل ّ
معان وهو ما اصطلح عليه الشتراك الصيغي  ،مثل صيغة
لصيغة الواحدة ان تحتمل عدة ٍ
أ
أ
( َفعيل) التي قد تكون للمبالغة مثل (سميع) أاو صفة ّ
مشبهة مثل (طويل او قصير) او اسم
أ
أ أ
مفعول مثل (قتيل او اسير) ،12ومثل ( ِفعال) ،التي قد تاتي صيغة للمفرد ،كك تاب،
ُ
يشترك فيها ما يشتق
وللجمع ،كجبال ،وللمصدر ،ك قتال ،13ومثل صيغة ( ُمفعل) التي
من غير ّالثالثي من المصدر الميميُ ،
واسم المفعول ،واسما ّالزمان والمكان مثل
السياق .وظاهرة الشتراك ّ
ُ(مستخرج) والتي ل يفرق بينها سوى ّ
الصيغي ك ثيرة الورود
ً
خصوصا في القران الكريم ،و ُت ّع ُّد أاحد أاسباب اختالف فهم ّالنص القراني من ّ
مفسر إلى اخر،
ّ أ ً ً أ
سببا من اسباب صعوبة ّالترجمة.
بل تعد -احيانا-
أ
ّ
وبخصوص المازيغية ،اختلفت اراء اللسانيين الذين تناولوها ّ
بالدراسة ّ
والتحليل،
أ
أ أ
ّ
مستقلة بذاتها ،ويرى اخرون ان ثمة
بحيث ذهب بعض الباحثين إلى ا ّن المازيغية لغة
أ
قرابة بين أالمازيغية ّ
واللغات الهندو اوروبية من خالل خاصية ّالتركيب المزجي ،واستعمالها
أ
السوابق ّ
ّ
واللواحق .وإن كان من الباحثين من ل ينفي خاصية اإللصاق في ّاللغة المازيغية،
الصيغة وفي ّالنغمة ّ
غير أان أالمر ليس مجرد إلصاق بسيطّ ،إنما هو تغيير في ّ
الصائ تية لسم
ً
مثال ّ
يشتق من فعل ترتكز على إلحاق بعض ّ
السوابق بالجذع الفعلي
بسيط ،فاسم الفاعل
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صلية .14ومنه ّ
الذي قد تلحقه تغيير ٌات مقارنة بصيغته أال ّ
فإن الحديث عن اإللصاق في مثل
أ
أ
بيداغوجي ،وإ ّن ّكل سيرورة من تلك ّ
ّ
السيرورات تحتمل ان
هذه المثلة "ليس سوى تبسيط
ً
يرافقها تغيير داخل الجذر تخضع لها ّ
الصيغة القاعدية للفعل" ،15فنجد مثال الفعل فتح،
السابقة التي ّ
( ْس َل ْ
گ )slek ،اسم الفاعل منه َ(ا َم ْس َال ْگ ،)amaslak ،فنالحظ إضافة ّ
تدل
على اسم الفاعل وهي (ام )Am ،مع تغيير لحق الحرف ما قبل أالخير من الجذر ( ْس َل ْ
گ)
أ
أ
ً
ممدودا ،وهذا ّالتغيير يحدث ايضا عند صياغة المصدر
الذي كان بحركة قصيرة ،واصبح
أ
َ(ا ْس َال ْگ )aselak،واسم المكانّ ،
والصفة في المازيغية.
الصيغ ّ
-3نماذج من ّ
الصرفية وترجمتها الى ّاللغة العربية:
ّ
المتصرف على
-1-3صيغ اسم الفاعل :صيغ اسم الفاعل قياسية تشتق من الفعل ّالثالثي
ّ
وتشتق من غير ّالثالثي على وزن مضارعه ،بإبدال حرف المضارعة ً
ميما
وزن فاعل،
ّ أ
أ
ّ
ّ
مضمومة ،وكسر ما قبل الخر كمدحرج ،ومنطلق ،ومستخرج .اما دللته فيذكر النحاة بانه:
"ما ّدل على الحدث والحدوث وفاعله" 16ويشرح فاضل السامرائي هذا القول بمثال (قائم)،
أ أ
يقول إ ّنه :اسم فاعل ّ
يدل على القيام وهو الحدث ،وعلى الحدوث وهو ّالت ّغير ،وا ّنه ادوم
أ
أ
واثبت من قام او يقوم ولكن ليس ثبوتها مثل ثبوت (طويل) .17وقد تنازعت المدرستان
أ
البصرة والكوفة الباب الذي يندرج فيه اسم الفاعل ،إذ يرى البصريون ا ّنه اسم ،تنطبق
الجر بها ،وقبولها أالّ ،
عليه عالمات السم اللفظية والمعنوية ،من التحاق عالمات ّ
والتنوين
أ
أ
واإلسناد إليه واإلضافة ،بينما يرى الكوفيون ا ّن اسم الفاعل قسيم للفعل ،واسموه الفعل
حينا ،والماضي ً
ّالدائم أل ّن دللته تشمل الحال والستقبال ً
حينا اخرّ ،18
وتحدد هذه المعاني
ّ
من خالل ّ
والمعنوية.
السياق ،والقرائن ّاللفظية
ْ
ْ َ
َّ َّ َ ْ
﴿وإذ َق َال َر ُّب َك لل َمال ئ َكة إ ّني َج ِاعل في َال ْرض َخل َيف ًة﴾ [البقرة.]30/
قال هللا عز وجل:
جاءت ترجمة ّ
الشيخ سي حاج محند محند طيب على ّالنحو التي:
ام ْسن َّنا َپاپگگ ا ْل َم َال َي ْكَ " :ا ْق ِلي َا ًذ ْق َم ْغ ذ ْل َق َاعا َ
الخل َيفه.
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أ
أ
ا ّما ترجمة رمضان ايت منصور فجاءت كما يلي:
Min Inna Mass ik, Imalayek : nek , ad Rreɣ agensas di tmurt.
نالحظ أا ّن اسم الفاعل في الية الكريمة جاء َ
اسم نكرة عمل في مفعول بعده ،وقوبل في
أالمازيغية بعبارة فعلية ،مع تصدير الفعل بزائدة َ(ا ْذ ّ ،)Ad
للدللة على المستقبل (وهو هنا
ْ
المستقبل البسيط) ،وقد تكون َ(اث  ،)Aṭكما في الترجمة التية:
ّ َّ َ َ َ
﴿ول َت ُقول َّن ل َش ْيءٍ إ ّني َف ِاعل َذل َك َغ ًدا﴾ [الكهف.]23/
قال هللا عز وجل:
وقد ترجمها ّ
الشيخ سي حاج محند محند طيب:
ْ ْ
ُا ْر َس َّق ْار ا َو َّش َّما َ"ا ْقلي َا َز َّكا َاث َخذ َم ْغ".
أ
وترجمها رمضان ايت منصور:
Ur qqar, taɣawsa, a ṭ xedmeɣ, s tideṭ, azekka.
واسم الفاعل في اليتين يفيد المستقبل ،وهي دللة تستفاد من ّ
السياق ،يقول سيبويه:
"إذا أاردت فيه من المعنى ما أاردت فى َي َفع ُل كان ً
منو ًنا وذلك قولك :هذا ضارب ً
نكرة ّ
زيدا
ُ ُ
ّ
َ ْ ُ ً ً
ً
فعل في حين وقوعه غير
غدا .فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيدا [غدا] .فإذا حدثت عن ٍ
منقطع كان كذلك" .19وليس في أالمازيغية ما يكافئ هذا المعنى سوى أان ّ
يعبر عنه بفعل.
ْ َْ
َ
ون َّالز َك َاة َو ْال ُم ْؤم ُن َ
الص َال َة َو ْال ُم ْؤ ُت َ
﴿و ْال ُمقيم َ
أا ّما قوله تعالىَ :
ين َّ
ون ب َّاَّلل َوال َي ْوم الخر ُاولئ َك
َس ُن ْؤتيه ْم َا ْج ًرا َعظ ًيما﴾ [ ّالنساء.]162/
أ
جاءت أاسماء الفاعل في سياق ّ
يدل على الماضي المستمر ،وهي ّمتصلة ب ال الموصولة،
أ
أ
أ
وهذا ما ّ
خول لها العمل في السماء التي جاءت بعدها -وهذا على راي البصريين .ا ّما مقابالتها
أ
في المازيغية فجاءت عند ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب:
ْ َّ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َّ
ْ
وذ ا َپ َّد ْن َغ ْث َزال ْ
اس ال َخ ْر ْث َاذو َيذاگ
يثَ ،ا ُّس ُف َوغ ْن َّالزكاة ،وقذنكني يومنن اسرب اذو
ا َم َرا ْن َف ْك ّال َج ْر َذ ُم ْق َر ْان َا َط ْ
اس..
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وترجمها رمضان أايت منصور:
Wid ibedden i uweddi, wid iṭseddiqen, wid iumnen s Ṛebbi
akked wass aneggaru, widak, ad asen Nefk arraz ameqwŗaḥan
أ
أ
أاشرنا إلى أان ( أال) ّ
المتصلة بالسماء المشتقة هي موصولة،اي بمعنى الذي /الذين ،وكذلك
أ
ْ
أ
جاءت ترجمتها إلى المازيغية ،فسبقت ب اسم موصول (وذ )Wid/ثم ياتي الفعل بصيغة
الماضي:
(المقيمين)= (وذ ا ْي َف َّد ْن.)Wid ibedden،
و( ْال ُم ْؤ ُت َ
ون)= َ(ا ُّس ُف َوغ ْن.) wid iṭseddiqen،
ْ
و( ْال ُم ْؤم ُن َ
ون)= (وقذ ُي ْوم َن ْن.) wid iumnen،
أ
ّإن ترجمة اسم الفاعل في اليات الكريمة ل يمكن ان تكون سوى باستعمال اسم الموصول
الصلة ً
مع فعل ّ
حفاظا على دللة أاسماء أالفعال في هذه ّ
السياقات (الحدث +صاحب
أ
الحدث) ،وهذا بخالف ترجمة ّ
خال من الفعل كما في ترجمة الية
الصفة التي ياتي المقابل ٍ
التية.
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
أا ّما في قوله تعالىَ ﴿ :ما قطعتم من لل ّين ٍة او ت َرك ت ُموها قائ َمة َعل ٰى ا ُصول َها فبإذن َّللا َول ُيخز َي
ْال َف ِاس ِق َ
ين﴾ [سورة الحشر.]5 /
أ
فاسم الفاعل ّ
يدل على صفة ثابتة وجاء المقابل في ّالترجمتين كما ياتي:
ترجمة ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب:
َا ْگ َرا َا ْت َز َان ْت ْس ا ْث ْ
اس ،أّا َث ْان َا ْس َال َذ ْن َر ّبَ ،ا َّك ْن َاذ ُذ ْل َالف ِاس ِق ْ
تس َغ َف ْال َج ْذ َر ْ
ڇز َم ْم َن ْغ َث َّج ْام ْ
ين.

193

EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583

ُ
الملتقى ّ
الد ّ
اللساني الحديث
الفكر
ولي حول :الصرف العر ُّبي في ِ
ِّ

ص ص .210-186

أ
ترجمة رمضان ايت منصور:
Ayen tgezmem n tezdayin, akked wayen teǧǧam beddent, af iẓuṛan
nnsent, s wannuf n Ṛebbi iwaken a d Isdull iballaɤen.
أ
أ
أ
نالحظ ان ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب ابقى على كلمة (الفاسقين) ،وترجمها ايت
منصور ب ( ،)iballaɤenوجاء المقابالن اسمي فاعل ّ
للدللة على صفة ثابتة ،ولم يتم
ترجمتها بصيغة فعلية في كال ّالن ّصين.
أا ّما قوله ّعز ّ
وجل ُ ﴿:ا َولئ َك َّالذ َين َص َد ُقوا َو ُا َولئ َك ُه ُم ْال ُم َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة ،]177/فقد جاء
أ
أ
"اسم الفاعل ّ
للدللة على ّالثبوت ،والسم اثبت من الفعل" 20قال الصابوني "واتى بخبر
ون) ّ
ليدل على ّالثبوت أوا ّنه ليس ّ
الثانية في جملة اسمية ( َو ُا َول ِئ َك ُه ُم ْال ُم َّت ُق َ
متجد ًدا بل صار
كالس ّ
ّ
جية لهم".21
وقد ترجم ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب هذه الية:
َا ْذو َذ ْگ ا َذ ّات َذ ْ
تسَ ،ا ْذو ْذ ا َڨ َّ
تسا ُڨ َذ ْن(َ ،ر ّب).
أ
وجاءت عند ايت منصور:
D wigi i illan di tideṭ, d wigi iţḥezziben.
أ
أ
أ
أ
ونالحظ ا ّن ّالترجمتين حاولتا مسايرة ّالتركيب الصلي ،غير ان الفعل (صدق) في المازيغية
ً
فعالّ ،مما ّ
يتطلب البحث عن عبارة ّ
تؤدي نفس المعنى ،فجاءت عند ّ
الشيخ
ل يستعمل
أ
ّ
َ
َ
َ
ّ
طيب َ(ا ْذوذ ْگ اذاتذ ْ
تس) وهو تركيب لو اعيدت ترجمته إلى اللغة العربية لجاء( :هؤلء ذوو
أ
أ
صدق) ،ا َما ترجمة ايت منصور ( )D wigi i illan di tideṭفتكون (هؤلء كانوا في صدق).
تسا ُڨ َذ ْنّ )iţḥezziben،
فاسم الفاعل( ْال ُم َّت ُق َ
ون) ترجم إلى (ا َڨ َّ
ليدل على الستمرارية في
الزمن
أ أ
ّ
وحسب اعتقادنا كان من الممكن مقابلتها باسم لإلبقاء على دللة الثبوت ،وذلك بان ياتي
أ
المقابل على نحو( :ا ْم َح ْز َپا ْن )Im ḥezzben ،اي باعتماد خاصية تشكيل اسم الفاعل في
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أ
المازيغية من خالل زوائد في بداية الجذر ،22يقول موسى إمرازن" :نستطيع تشكيل اسم
ً
انطالقا من اسم الفعل الذي نخضعه لتحويل طفيف على مستوى ّ
الصامت ّالثاني
الفاعل
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
23
الذي يصبح مشددا ،وبالتالي ل يوجد فرق بين هذين المشتقين إل في شدة هذا ّ
الصامت" .
أ أ
ويمكن توضيح المر بالمثلة التية:
أ
"ا ْم "؛مثلَ :ا َم ْزذاغ (الساكن). َ"ا َما"؛ مثل :أا َا َماگار ّ(السارق)،
َ
 "ئمي ٰ"؛ مثل :ئم ْيخف ْيو (بالغ) ،وئميسگل ُ(مصلح)
ّ أ
(الحي) ،واموسناو (العالم).
 َ"امو"؛ مثلَ :امودرأ
أ
أ
أ
وقد تنقلب الميم نونا إن جاء بعدها ميم او فاء ،او لم؛ مثل :انمڤار (الحاصد) .انلماذ
(الطالب).
ّ
َ
ّ
ّ
-2-3صيغة فعال :صيغة فعال من صيغ المبالغة القياسية التي تدل على اسم الفاعل
أ
ّ
24
خاص لما
ويطلق عليها "المبالغة من اسم الفاعل"  ،لذلك افردها الدارسون في ٍ
باب ٍ
ّ
تتضمنه من دللت إضافية هي الك ثرة والمبالغة في ّاتصاف الفاعل بالفعل ،قال ابن جني
أ
في ك تاب الخصائص ،باب قوة ّاللفظ لقوة المعنى" :فإذا ارادوا المبالغة في ذلك قالوا:
ّ
وضاءّ ،
وجمال" .25ومن أالمثلة التي وردت بهذه ّ
الصيغة في القران الكريم قوله في سورة
﴿وه َو َ
البروجُ :
الغ ُف ُور َ
الع ْرش َ
الو ُد ُودُ ،ذو َ
الم ِج ُيدَ ،ف ّعال ِلما ُي ِر ُيد﴾ [البروج،]16-15-14/
ِ
"وإنما َ
غاية َ
قال ّالزمخشري (ت538 :ه)َّ :
قيلَ :ف ّع ٌال أل َّن ما ُير ُيد َوي ْف َع ُل في َ
الك ْث َرة " ،26كما
تستعمل هذه الصيغة للدللة على صاحب حرفة أاو صناعة ،فيقال ّنجارّ ،
وبناءّ ،
وصباغ،
شيء من هذه أالشياء ً
صنعة َوم ً
ّنحاس  ...قال ابن يعيش« :وإن كان ٌ
عاشا ُيداومها ُ
صاحبها؛
والتمر(َ :ل ّب ٌان)َ ،
ُنسب على َ(ف ّعال) ،فيقال لمن يبيع ّاللبن ّ
و(ت ّم ٌار) ،ولمن يرمي َّ
بالن ْبل:
ٍ
أ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ(ن ّب ٌال)» 27 .وهذه الصيغة تفيد التجديد لن صاحب الصنعة مداوم على صنعته مالزم لها.
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جاء في في سورة البروج قوله ّعز ّ
وجلَ :
﴿ف ّعال لما ُير ُيد﴾ [البروجّ .]16/
وتكررت في سورة
ْ
َّ
هودَ ﴿ :خالد َين ف َيها َما َد َامت َّ
الس َم َاو ُات َو َال ْر ُض إل َما َش َاء َر ُّب َك ۚ إ َّن َر َّب َك َف َّعال ل َما ُير ُيد﴾
[هود.]107/
ّأ
َ
وقد ُف ّسر ورود (ف ّعال) على صيغة المبالغة" :إلفادة معنيين :المعنى الول :ك ثرة الفعل،
وال ّثاني :عظم الفعل ،فصيغة المبالغة تستعمل ألحد هذين المعنيين؛ ّإما لك ثرة ّ
الشيء
ّ
وإما لعظمه" ،28وقد اجتمع المعنيان في هاتين اليتين الكريمتين .فكيف جاء مقابل لفظة
أ
" ّفعال" في المازيغية؟
ترجم ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب الية أالولى" :ا َخ َّد ُم ُي ْ
وك ا َي ْن ِا ْپ َغى" ،وترجم الية
ّالثانيةَ " :پا ِپڴ ِا َخ َّد ُم ا َي ْن ِا ْپ َغى" ،فنجده قد ّعبر عن معنى صيغة َف ّعال بصيغة الفعل
أ
المضارع " ِا َخ َّد ْم" ،وهو نفس المقابل الذي وضعه رمضان ايت منصور .Ixeddem
َّللا ُّالر ُس َل َف َي ُق ُول َم َاذا ُاج ْب ُت ْم َق ُال ْوا َل ع ْل َم َل َنا إ َّن َك َا َ
أا ّما قوله تعالىَ ﴿ :ي ْو َم َي ْج َم ُع َّ ُ
نت َع َّال ُم
َّ
ْال ُغ ُيوب﴾ [المائدةّ ،]109:
فإن الشيخ سي حاج قد استعار اللفظة بصيغتها العربية " َعال ْم
أ
ُ
الغ ُي ْ
وب" بينما ترجمها رمضان ايت منصور بعبارة فعلية " s tideţ, i Issnen
أ
أ
 ،"tibadniyinاو نقول  ،Bab n tbaḍniyinوهي اك ثر ّدقة.
أّ
َ َ ُ ْ ُ َّ َ َّ َ
ين﴾ [القلم ]10/فقد ترجمها الشيخ سي حاج
اما الية الكريمة﴿ :ول ت ِطع كل حال ٍف م ِه ٍ
َّ
ْ ْ َ ْن ْ َ
ين ل ْق َد ْر َو ْرث ْسعي" فنجده يقابل كلمة ( َحال ٍف) بجملة
كما يليُ " :ا َرتس ُظ َوع وي ِاتسڱ ثر ِل ِيم
من فعل ( ِا ْ
تسڱ ْث َر ْن) للدللة على معنى الصيغة التي تفيد الك ثرة ،واستعمل الفعل بلفظه
ً
العربي (ك ّثر) مع تصريفه وفق قواعد اللغة أالمازيغية (وكلمة ( ِليم ْ
ين) التي جاءت مفعول به
ِ
َّ
أ
وتقابل المصدر (حلف) اي يستعمل لفظتين ّللتعبير عن كلمة (حالف) ،دللة الصيغة
المعبر عنها بالفعل ودللة الجذر (ليمين) ،وهذه ّالترجمة ّ
تعد من ّالدرجة الثانية.
أ
ولإلشارة ،فصيغة ( َف َّعال) تستخدم في المازيغية للدللة على المبالغة في الشيء ،وتصاغ
من خالل تغيير بسيط في صيغة المصدر ،والذي يتشكل بدوره من الفعل مضاف إليه زائدة
كما هو ّ
موضح في الجدول التي.29
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Verbe
Nom d’action
Nom d’agent
Xdem
Axdam/lxedma
َا َخ َّدام Axeddam
ْ
Jbed
ajbad
ajebbad
َا َج ّباذ
Cḍaḥ
)acḍaḥ(ccḍaḥ
َا َش َّطاح acceṭṭaḥ
َا َل َّع ْ
lεeb
alεeb
aleεεab
اب
أ
أ
ويشير ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب إلى ا ّن استعمال صيغة المبالغة في المازيغية
يپّ .كذابَ :ي ُّ
محدودّ ،
وللتعبير عن معنى المبالغة "تعوض بالجملة .مثل :كاذبَ :ي ْسگ ّد ْ
تش ْور
تشور َذ ْال َح َّانا  .aḥninش ّريرَ :ي ُّ
َا ْذ َل ْك َذ ْپ .أاي مليء بالكذب  .akaddabرحيمَ :ي ُّ
تش ْور َذ َّش ْر.
يتش ْور َذ ُّز ْ
فخورُّ :
وخ".30
الصيغة اسم ّ
-3-3صيغة فعيل :يطلق على هذه ّ
الصفة ّ
المشبهة ،وتصاغ من ّالثالثي المجرد
معنى واحد ،بل ّ
ّ
للدللة على صفة ثابتة ،وصيغة (فعيل) ل تثبت على ً
تدل على معان
ٍ
أ
ّ
والمفسرين في اشتقاقها في جميع اشكالها ،فقد ترد:
عديدة ،لذلك فقد نالت اهتمام العلماء
أ
ً
مصدرا للدللة على الصوات ،مثل :زفير ،شهيق.
َ
َ
ُ
 اسم فاعل من (فعل) ،مثل :ظريف وبخيل. وقد ترد (فعيل) بمعنى فاعل لتفيد المبالغة ،فقد وردت معدولة عن (فاعل) ،مثل:أ
أ
رحيم ،عليم ،بصير .او من (مفعل) ،مثل :نذير ،واليم .ومن ُ(مفاعل) ،مثل :حفيظ،
جليس.
أ
 كما ترد (فعيل) بمعنى (مفعول) ،مثل :قتيل وجريح .يقول ابن هشام" :واقيم فعيلأ أ
مقام مفعول ل ّنه ابلغ منه".31
أ
أ
أ
ومن خصائص صيغة فعيل ،ا ّنها قد تاتي خالية من هاء ّالتانيث إذا جاءت بمعنى مفعول،
الهاء في ٌ
يقول ابن أالنباري" :وإذا كان (فعيل) بمعنى مفعول لم ُ
يدخل ُ
مؤنثة؛ ك قولك:
عين ٌ
مخضوبةٌ ،
ٌ
ٌ
خضيبٌ ،
دهين .معناهٌ :
ولحية ٌ
ٌ
ٌ
ولحية
مكحولة ،وك ٌف
عين
كحيل ،وك ٌّف
ٌ
عل وبين ما الف ُ
فرقا بين ماله الف ُ
فصر َف عن مفعول إلى َ(فعيل) ُفالزم ّالتذكيرً ،
مدهونةُ ،
عل
ٍ

197

EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583

ُ
الملتقى ّ
الد ّ
اللساني الحديث
الفكر
ولي حول :الصرف العر ُّبي في ِ
ِّ

ص ص .210-186

خاصا با ّ
ٌ
واقع عليه" .32كما تحذف هاء ّالت أانيث من فعيل إن كان الوصف ً
لمؤنث ول يشترك
صفي بمعنى ك ثيرة ّاللبن .أاو كان ّالت أانيث أتا ً
فيه المذكر ،مثل :ناقة ّ
نيثا غير حقيقي.
أ
لكن هناك حالت ل ّبد من إثبات هاء ّالتانيث فيها ،ول يجوز حذفها ،وهذه الحالت هي:
(كل ما يصلح ّ
تمحضت لالسمية ،مثلّ :الذبيحة ّ
 إذا ّللذبح).
 أاو جاءت ًنعتا للفاعل ،مثل :فتاة ظريفة.
أ
أ
 او حذف المنعوت ،مثلّ :مررت بامراة قتيل ،فإذا حذف المنعوت ،نقول :مررتبقتيلة.33
كما أتاتي صيغة فعيل في حالة اإلفراد لتنوب عن ّالتثنية والجمع .وقد ّ
فسر ّالنحاة ذلك بكون
"(فعيل) على وزن المصدر ك (صهيل) ،والمصدر يخبر به عن المفرد ّ
والمثنى والجمع،
أ
فاعطي حكم ما هو على زنته".34
أ
أ
امثلة من ورود صيغة (فعيل) في القران الكريم ،وكيفية ترجمتها الى المازيغية:
قال هللا َّعز وجل:
ْ
ْ
َ ﴿-1ف َل َّما َا ْن َج َاء ال َبش ُير َال َق ُاه َع َلى َو ْجهه َف ْارَت َّد َب ِص ًيرا﴾ [.يوسف.]96/
ترجمة ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب:
ًي َغ َال ْد َا ْمزي ْ
گ ِا َژ ْر.
أ
ترجمة رمضان ايت منصور:

Llint ed wallen is
صير بما َت ْع َم َ
﴿َّللا َب ٌ
ُ َّ -2
لون﴾[ .البقرة.]96/
ترجمة ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب:
َ ْ
َر ّب َي ْژ َر گا َخذ ّم ْن.
أ
ترجمة رمضان ايت منصور:

Ṛebbi Iṭwali ayen xeddmen
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﴿-3إ َّل َم ْن َظ َل َم ُث َّم َب َّد َل ُح ْس ًنا َب ْع َد ُسوءٍ َفإ ّني َغ ُف ٌور َر ِحيم ّ
﴾[النمل.]11/
ترجمة ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب:
اس َا ْت ْس ُ
َن ّكني َات َس ّم َح ْغ أّا َط ْ
حونوغ َغ ّف ْن ّي ْش ّظ ْن
أ
ترجمة رمضان ايت منصور:

Nek, s tideṭ, ṭ semmiheɣ Thunuɣ
جاءت ترجمة صيغة (فعيل) في الية أالولى بمعنى (اسم فاعل) ،الذي ُّ
يشتق من َ(ف ُع َل)،
بينما في اليتين ّالثانية ّ
والثالثة فهو معدول عن (فاعل) ،ويفيد المبالغة ،وفي الحالت
ً
ً أ أ
أ
أ
ّالثالث ترجمت ّ
سابقا إلى ان المازيغية قليال
الصيغة إلى المازيغية بمقابل فعلي ،وقد اشرنا
ّ أ أ
اسمية ،وان ال ك ثر هو استعمال عبارة فعلية.
ما تعبر عن المبالغة بصيغة
أا ّما في قوله ّعز ّ
وجل:
َْ
﴿وال َم َال ئ َك ُة َب ْع َد َذل َك َظ ِهير﴾[ .التحريم.]4/
-4
ّ
ترجمة الشيخ سي حاج محند محند طيب:
ُا َل َذ ْال َم َال َي َك ْ
اث َب ْع َد َّك ّني ِذ ْم َع ْاو َن ْن
أ
ترجمة رمضان ايت منصور:
u lmalayek ad fkent afud
ً أ
بالفراد ولم يقل (ظهراء) بالجمع ألن ً
(ظهيرا) على فعيل ،وفعيل يكون
جاءت "(ظهيرا)
ّ أ
ّ
ً
35
ّ
للواحد والجمع"  ،بل إنه ايضا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ،وعليه جاء قوله تعالى:
أ
﴿إ َّن َر ْح َم َت ََّّللا َقريب ّم َن ْال ُم ْحسن َ
ين﴾ [العراف.]56 /
ِ
أ
ّ
ّ
ونالحظ في ترجمة اليتين مراعاة التطابق وفق مقتضى اللغة المترجم إليها ،ففي الولى
هناك مراعاة من حيث العدد فجاء ّ
الطرفان بصيغة الجمعْ ( :ال َم َال َي َك ْ
اثِ /ذ ْم َع ْاو َن ْن)
و( ،)lmalayek / fkent afudكما نجد في ترجمة الية ّالثانية مراعاة الجنس ،فجاء ّ
الطرفان
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مؤنثين .ومن جهة أاخرى ّ
اسمين ّ
غالبا ما ّ
فإنه ً
يقدم المترجمان نفس طرق ّالترجمة .ومع
ً ّ أ
ّ أ
بالنص الصلي ومعجمه ،بينما يعتمد الثاني طريقة ّالتوليد.
فإن ال ّول مرتبط جدا
ذلك،
-4-3صيغة ّ
المثنى:
يطلق مصطلح ّ
المثنى في علم ّ
الصرف على "ما ّدل على اثنين بزيادة في اخره ،صالح
أ
ّللتجريد عنها ،وعطفه مثله عليهّ ،
بال لف ،وينصب ويجر بالياء "ّ .36
وتعد ّالتثنية
فإنه يرفع
تميز ّاللغة العربية عن ك ثير من ّاللغات ،يقول إبراهيم السامرائيّ :
أابرز ظاهرة ّ
"إن المثنى
ّ
مادة لغوية اختصت بها العربية ولزمتها في الفصيحة من أاقدم العصور ّ
حتى الن" ، 37وهذه
أ
الس ّ
السامي ،فالعدد في ّاللغات ّ
ال ّظاهرة احتفظت بها من أاصلها ّ
امية على ثالثة انواع :مفرد
ومثنى وجمع ،لكن بعضها بقي منها اثار يسيرة ،كما في ّ
العبرية التي تستخدم ّالتثنية ّللتعبير
عن المزدوج من أاعضاء اليدين مثل (يداين  ،عيناين اذنيان )  ،38بينما فقدت لغات أاخرى
صيغة المثنى ،وبعضها الخر يستعملها على نطاق محدود كما في ّاللغة العبرية ،فهي
ً ّ أ
غالبا إل لالسماء التي توجد
تستعمل عالمة ّللتثنية تضاف إلى نهاية السم ،ول يصاغ منه
في ّ
الطبيعة مزدوجة ّ
(ثنائية) مثل :يدان ،عينان ،شفتان .كما توجد صيغة المثنى في بعض
الكلمات أالخرى مثل :سنتان ،يومان ،39وكذلك في " أادوات ّ
الصناعة المثناة،مثلyim :
ن ّ 42أ
تثنى ً
 rēhāأاي رحى" ،40أا ّما الصفات فال ّ
،فإن المازيغية
مطلقا ،41وحسب موسى إمراز
هي أا ً
يضا من ّاللغات التي لم تحتفظ بصيغة ّ
المثنى ،إذ َّ
يعبر عنها بكيفيتين:
أ
اول :باستعمال كلمتين تسبقان المعدود ،وهما:
ناث للمؤنث ،يقابلهما ّ
وس ْ
 -1العدد س ْ
ين للمذكرْ ،
باللغة العربية اثنان /اثنين ،واثنتان/
اثنتين دون تمييز الحركة اإلعرابية.
 -2بكلمة َ"ث ُاي َوقا بمعنى َز ْوج ،فيقال:
ُثاي َوقا َق ْز َق َار ْنَ :زوج من َّالثور.
أ
ثيوقا ْت َم ْن ُگوش ْ
ين :زوج من القراط.
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أ
يالحظ من أالمثلة أان المعدود يكون ً
دائما بصيغة الجمع ،ذلك ان مفهوم الجمع
تخصص ً
خاص ًة ّ
صيغة ّ
في ّاللغات التي ل ّ
للمثنى هو ما زاد عن الواحد ،وليس هناك وسيلة
ّ
للدللة على المثنى سوى بإضافة العدد ّالدال على اثنين قبل المعدود ،فيقال:
J’ai lu deux livres
I read tow books
ɣriɤ sin idlisen
أا ّما في العربية فال تسبق الكلمة (اثنان) المعدود لوجود صيغة ّ
المثنى ،لذلك ل ّ
يصح
أ
ان نقول :اثنان ك تب ،ول اثنان ك تاب.
ّ
ً
المعجمية المقترضة من العربية ،وحسب موسى إمرازن
ثانيا :من خالل الوحدات
فهذا الستعمال ّ
يعد وسيلة من وسائل استعادة صيغة المثنى ،وهي على صورتين:
ّ
الصورة أالولى :وحدات معجمية مقترضة بشكل تام من ّ
العربية ،مع تغيير طفيف في
بعض أالصوات ،وهي مفردات ذات دللة ّ
محددة ،منها:43
-1كلمات ّ
تدل على ّالزمن ،مثل:
أ
بالعربية:
بالمازيغية:
يومان
يوماين
شهران
َش ْهر َاي ْن
عامان
عماين
ً
يقال مثال:
 ّعدان عامين غاف ثفرانينّ :مر عامان على النتخابات. َس ْك َل ْغ َعام َي ْن :سافرت عامين.
 -2كلمات ّ
تدل على القياس ،مثل:
َذ ْر َ
عاي ْن :ذراعان.
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-3كلمات ّ
تدل على العدد:
َم ْر َث َاي ْن :مرتان
أ
 -4كلمات ملحقة بالمثنى ّ
وتدل على الرقام مثل:
عشرين :عشرون ،وميتين :مئتان.
ََْ َ ْ أ
الصورة ّالثانيةّ :
ّ
وتتمثل في اقتراض جزئي ،كما في كلمة (فرذاين) .فاصل الكلمة هو:
ّ
ْ
َا ْفريذ ( )avridوتعني َّمرة واحدة  +الالحقة ياء ونون = َف ْر َذ َاي ْن.
أ
أ
أ
وكما يالحظ ،فقد حذفت ال لف التي في ا ّول الكلمة ل ّنها دالة على المفرد ،مع فتح
ماشيا مع صيغة ّالتثنية في ّاللغة العربية .ومن ّالناحية ّالن ّ
الحرف أالخير قبل الياء ّت ً
حوية
ّ أ
فإن الستعمال يقتصر على الياء ّ
فاللغة المازيغية ليست لغة إعرابية.
والنون فقط،
استعمال المثنى في ّالنصوص المترجمة من العربية :لم تسر ّالترجمات على صورة
واحدة ،و ّإنما اختلفت في ّالنص الواحد باختالف قناعات المترجمين ،ومثال ذلك ترجمة
الية الكريمة:
ۡ
قوله تعالىَ ﴿ :وو َّص ۡينا اإلنسا َن بوال َد ۡيه َح َم َل ۡت ُه ُا ُّم ُه َو ۡه ًنا َعل ٰى َو ۡه ٖن َوفصا ُل ُه في َ
عام ۡين َان ا ۡش ُك ۡر
لي ولوال َد ۡي َك إ َل َّي ا ۡل َم ُ
صير﴾ [لقمان.]14 :
أ
فقد ترجمها ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب كما ياتي:
وصي ابناذم َاذيخذم َ
"الحسان" اويذ ث ْديورونُ ،ذقاسمي ثرفذ يماس ،ذ ّ
َ"ا ْن ّ
لمشقة
َ ْ ْ َ ْ َ ّ َُْ َ َ ْ ْ ْ
والدنيكُ ،ث َغال ْ
ين َغ ْر َذا ُغوري.
غر ثايظَ ،ع َام َي ْن ثسوطوظيث -شكريد اذنكني ثرنوظاسن ال
أ
أ
أ
ا ّما رمضان ايت منصور فقد ترجمها كما ياتي:
‘‘Nwessa ; amdan, ɤef imawlan is. Imma s temhan s tadist is. Tutda s, sin
iseggwasen. Snemmer iyiI, u i imawlan ik. Tuɤalin yurI’’.
كما ترجمها جهادي لحسين الباعمراني على ّالنحو التي:
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يسباحرا يمار أا ْون نس ،أاشكو تربات َيناس ّ
ّ
واخا ترشا غ كرا يگات
َ"يال ف وفگان اد
تسوضوض سين يسوگاسن ،أا ْي َوا أالغ ّي ي تالغت يمار أا ْون نكّ ،
تاسگا ،غيكلي ت ّ
هان
تاغولت داري ّغد ترا".
نجد ال ّشيخ سي حاج محند محند طيب احتفظ بكلمة "عامين" ّ
وفضلها على الكلمة
المركبة (سين اسقاسن) كونها كلمة مقترضة ،شائعة مفهومة أباصلها العربي ،44فهي ّ
تؤدي
المعنى المقصود مع القتصاد في اللفظ .بينما ترجم الخرون الكلمة إلى مقابلها باللغة
أالمازيغية ،وجاء المقابل ّ
مرك ًبا من كلمة (س ْ
ين  )Sinبمعنى العدد اثنين الذي تفيده صيغة
المثنى في اللغة أالمازيغية ،والمعدود وهي كلمة (ا ُس َ
قاس ْن )iseggwasen ،وهي جمع
َ(ا ُس َق ْ
اس)
-5-3صيغةَ :ف َع َلَ /
فاع َل:
تعتبر صيغة َ(ف َع َل) من أاك ثر صيغ أالفعال ً
ورودا في ّاللغة العربية ،وتختلف عن ّ
الصيغة
المزيدة فاعل الذي ّ
يدل على المشاركة ،وقد ورد الفعالن مجتمعين في القران العظيم كما
ون ا َّل َا ْن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
َّ َّ ُ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون﴾.
في قوله عز وجل﴿ :يخ ِادعون َّللا وال ِذين امنوا وما يخدع ِ
[البقرة.]9،
ُُ أ
ّ
ْ ُ
ُ
وف ا ْمثالها
جاء في تفسير الطبريُ " :يخاد ُع ب ُص َورة ي"(فاعل) ُوه َو ب َم ْعنى ( َيف َعل) في حر ٍ
َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ
َّ
َّللا .ول ْي َس َالق ْو ُل في َذل َك
شاذ ٍة من َمنطق العرب ،نظير قولهم :قاتلك َّللا .بمعنى :قتلك
َُ ُ ّ
َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ
َّ
ْ
ون إل م َن اث َن ْين َكسائر ما ُي ْع َر ُف من
فاعل الذي ل يك
ع ْندي كالذي قال ،بل ذلك من الت
َّللا َج َّل َث ُ
َم ْعنى ( ُيفاع ُل ُومفاعل) في ُك ّل َكالم َالع َربَ .وذل َك أا َّن ُالمناف َق ُيخاد ُع َّ َ
ناؤ ُه ب َكذبه
وَّللا خاد ُع ُه بخ ْذلنه َع ْن ُح ْسن َالبص َيرة بما فيه َن ُ
وص ُف ُهُ َّ -
بلسانه َ -على ما َق ْد َت َق َّد َم ْ
جاة َن ْفسه
في اجل َمعاده ".45
َّ
ْ
َال َخ ْد َع ْن ذ َر ّب َإذو َذ ّڱني ُي ْوم َن ْن؛ ا َخ ْد َع ْن ذ َم َان ْن َس ْن ُن ْثني ُا ْر َد ْبوين َا ْس ُل ْخ َپ ْار.
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La xedɛan Ŗebbi, akked wid iumnen. Ur xedɛan, siwa iman nnsen, ur
faqen46.
َّ
يالحظ أا ّن َ
مقابل ْي ُ(يخادعون) في ّالترجمتين ّمتفقانَ ( :ال َخ ْد َع ْن ،)La xedɛan ،وجاءا
ّ
ً
بصيغة المضارع ً
مضافا في صدره ّ
السابقة ( َا َّل  ،)Laوقد تكون ر ًاء بدل من الالم في بعض
ٌ
مستعمل في ّاللهجة القبائلية ،فنقولLa krezn iterrasen ( :
ّاللهجات َ(ا َر ،)ara ،وكالهما
أ
 ،)akalأاو ( ،)ara krezn iterrasen akalوهذه ّاللواحق (ّ )ala, ara, la
تدل على ا ّن الفعل
في حالة الوقوع الن .وقد أياتي الفعل دون هذه ّ
السابقة مثل)krezn iterrasen akal(47 :
ً
أ
أ
وعندئذ يكون دال على الحال او الستمرارية في الحدث .ا َما النون في نهاية الفعل فت ّدل على
الغائبين.
ومنه فإ ّن المقابل ل ّ
يتوفر على ما يوحي بمعنى المشاركة ،وبحسب محمد شفيق ّ
فإن
ومثل لذلك ب َ :ن ْم ْ
تعبر عن صيغتي مفاعلة ،وتفاعل بصيغة واحدة مشتركةّ ،
أالمازيغية ّ
واث
ماس َك)" ،48ولو طبقنا هذه القاعدة في هذا ّ
(ماس َكَ ،ت َ
(ضارب ،تضارب)َ ،ن ْم َي َم ْاز َ
السياق
أ
سياتي المقابل(ْ :م َي ْخ َذ َاع ْن) لكن هل سيستقيم المعنى؟
الصيغة ّالثانية ،فقد اختلفت ّ
أا ّما ّ
الترجمتان على هذا ّالنحو:
ون) وهو ُ(ا ْر )ur ،الذي ّ
ا ّلترجمة أالولى لم أتات بما يقابل (ما) ّالنافية َ(ما َي ْخ َد ُع َيتصدر
أ
أ
الفعل ،49ا ّما في ّالترجمة ّالثانية فقد اتى بها.
ْ
ورود الالحقة (ا )i ،التي تفيد المضارع (ا َخ ْد َع ْن) في ترجمة ال ّشيخ سي حاج محند محندأ
طيب ،ولم ترد في ترجمة ايت منصور ،وجاء الفعل بصيغة الماضي ،وهذا مخالف لما
اقتضاه معنى الية الكريمة.
أ
خاتمة :من خالل هذه ّالدراسة ،نستنتج ما ياتي:
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ّ أ
أ
يعوض (ال الموصولة)،
 ي ّعبر عن اسم الفاعل في المازيغية بالسم الموصول الذيأ
وفعل ّ
الصلة الذي قد يكون في ال ّزمن الماضي ،او في المستقبل ،ولم نجد من خالل
ّالنماذج المدروسة ورود اسم الفاعل بال ّصيغة السمية ،التي ّ
تتشكل من زائدة تضاف إلى
المصدر ّ
للدللة على ّالثبوت.
فيعبر عنها في أالمازيغية بفعل ّ
بخصوص صيغة المبالغة ّفعالّ ،يدل على الك ثرة
الصيغة المراد ّالتعبير عن معناه .ول يختلف أالمر ّ
مصدر لفظة ّ
والمبالغة يسبق َ
بالنسبة
لصيغة فعيل ّالدالة على ّ
المشبهة ،إذ وجدنا أا ّنها ّ
الصفة ّ
يعبر عنها بكيفيتينّ :إما بفعل في
للدللة على ّالنوع ّ
(مذكر أاو ّ
الحاضر المستمر ،أاو بصيغة اسمية ُتسبق ب زائدة ّ
مؤنث)،
أ
والعدد (مفرد او جمع).
ل تسير ّالترجمات على ّخطة ثابتة في اختيار المقابالت المالئمة لمعاني ّ
الصيغ
ّ أ
الصرفية ،وهذا ألسباب ّ
ّ
واللغة المازيغية،
تتلق باختالف الفائت ّالنحوية بين ّاللغة العربية
أ
الصرفية ً
لصيغة ّ
إذ ّإن ل ّ
تعددا دل ًليا حسب ّ
السياق ،وحسب الحوال التي تكون عليها من
أ
ّ ُ أ ّ ُ أ
نكير ،او اإلعمال او اإلهمال ،وهذا بخالف ّاللغة الهدف التي ل تكافؤها
حيث التعريف او الت
في هذه الخصائص.
ّ
 ّإن اختالف ّاللهجات وغياب نموذج معياري يحتكم إليه المترجم يجعل النص المترجمّ
متعد ًدا ليس من مترجم إلى اخر فحسب ،بل عند نفس المترجم ،فقد يعمد إلى مقابل في
أ
سياق ،وإلى مقابل مختلف في سياق اخر رغم ّاتحاد ّالدللة.
ّ
ّالتوصيات المقترحةً :
المتوصل إليها ،فإ ّننا نقترح:
بناء على ّالنتائج
أ
أ
أ
 الشتغال على ّعدة نصوص مترجمة من العربية إلى المازيغية ،او من المازيغية إلىالصرفية فيهاّ ،ثم حصر ما يمكن ّعده ع َ
الصيغ ّ
وتتبع كيفية ترجمة ّ
العربيةّ ،
وائق سواء ما
أ
أ
ّ
تعلق منها باختالف الخصائص ّاللغوية بين المازيغية والعربية ،او اختالف ا ّللهجات
أ
المازيغية ،والبحث عن حلول لها بوسائل علمية.

205

EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583

ُ
الملتقى ّ
الد ّ
اللساني الحديث
الفكر
ولي حول :الصرف العر ُّبي في ِ
ِّ

ص ص .210-186

وبناء عليه يمكن لل ّ
 حصر جميع المقابالت الموجودة والممكنةً ،متخصصين في ّاللغة
العربية وفي اللغة أالمازيغية ّ
وبمعية الفقهاء الوصول إلى اقتراح نماذج حسب ما تقتضيه
دللة ّ
السياق المراد التعبير عنها في النص القراني.
ّ
أ
تتولى مراجعة ّكل ّالنصوص ّ
الشرعية المترجمة إلى
كما نقترح في الخير ضرورة إنشاء هيئةأالمازيغية ،والعمل على تقاربها حتى ل تبدو مختلفةّ ،
ولعل ال ّشيخ سي حاج محند محند
أ
أ
طيب على صواب في ّ
والساليب ال ّ
عربية
الضابط الذي سار عليه ،وهو اإلبقاء على ال لفاظ
تمتد بنيتها ّاللغوية ّ
التي ّ
والدللية إلى جميع لغات ّ
الشعوب اإلسالمية ،ولو حدث فيها تغيير
أ
بسيط ،وبالخصوص حين يستعصي استيعاب المعنى على ّاللغة المترجم إليها ،او غياب
أ
بالسلوب القراني أاصوب مط ًلبا ً
حفاظا على ال ّشحنة ّالدللية ّللنص
المكافئ .فيكون الحتفاظ
أ
أ
أ
ّ
القراني الذي ينبغي ان يعامل بحذر بالغ ،بخالف النواع الخرى من النصوص.
-7قائمة المراجع:
-

أ
أ
أ
ّ
والمؤنث ،تح :محمد عبد الخالق عضيمة ،وزارة الوقاف  -المجلس العلى للشؤون
النباري ،المذكر
اإلسالمية لجنة إحياء التراث.1999 ،
أاحمد المراغي وسالم محمد ،تهذيب التوضيح ،المك تبة التجارية الكبرى ،ط .9مصر ،دت.
أ
أ
أاحمد عصيد ،رهانات الدب المازيغي ،تاريخ ّالنشر :أاول نوفمبر  ،2021الموقع :
 ،https://akalpress.com/7541-litterature-amazighe/تاريخ الطالع.2021/11/13 :
أابو البقاء الك فوي ،الكليات ،مؤسسة الرسالة ،ط ،2بيروت.1998 ،
ابن ّ
جني ،الخصائص،تح :محمد علي ّالنجار ،الهيئة العامة للك تاب،ط ،4مصر.
أ
ّ
جالل الدين ّ
السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في النحو ،تح :احمد شمس الدين ،دار إحياء
ّالتراث ،بيروت ،ط ،1لبنان.1998 ،
تمام حسان ،اللغة العربية مبناها ومعناها ،عالم الك تب ،ط ،5مصر.2006 ،
تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار اليبضاء ،المغرب.1986 ،
ابن الحاجب ،الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخط ،تح :صالح عبد العظيم الشاعر،
مك تبة الداب ،مصر.2010 ،
أ
أ
خالد الزهري ،شرح التصريح على التوضيح او التصريح بمضمون التوضيح في النحو ،دار الك تب العلمية،
بيروت ،ط ،1لبنان.2000 ،
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العتقاد،

خالد بن عبد هللا بن محمد المصلح ،شرح
 https://app.turath.io/book/7713?page=118تاريخ ّ
الطالع.2021/09/26 :
الزمخشري ،الكشاف عن حقائق /غوامض التنزيل ،دار الك تاب العربي – بيروت ،دت.
سمير نمر موقده ،ا سم الفاعل في القران الكريم -دراسة صرفية نحوية دللية في ضوء المنهج الوصفي-
رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين2004 ،م.
أ
أ
سي حاج م .محند طيب(َ ،ث ُمق ْت إ َزج َيق ْن َذ ْق ُذ َور ْار إ َج َو َاو ْن) نظرة على ّالتراث المازيغي ،دار المل ،الجزائر:
.2019
سيبويه ،الك تاب ،تح :عبد السالم هارون ،مك تبة الخانجي ،ط ،3مصر.
الصابوني ،محمد عي ،صفوة التفاسير :مكة المكرمة (مك تبة جدة)1976 ،م.
أ
أ
أ
صالح ايت عيسو ،الشتقاق في اللغة المازيغية الجزء ال ّول ،مقال إلك تروني ،تم الطالع عليه يوم13 :
سبتمبر  ،2021الموقع: https://civilisationamazigh.blogspot.com/2014/09
صالح الدين الزعبالوي ،دراسات في النحو ،موقع اتحاد ك تاب العرب ،نسخة إلك ترونية ،ص . 245
https://app.turath.io/book/2120?page=244
عبد الحميد هنداوي ،اإلعجاز الصرفي في القران الكريم دراسة نظرية تطبيقية التوظيف البالغي لصيغة
الكلمة ،المك تبة العصرية ،ط ،1بيروت لبنان.2008 ،
أ
عبد هللا الزهري ،شرح التصريح على التوضيح ،تح ،محمد باسل عيون السود ،دار الك تب العلمية ،ط،1
بيروت.2000 ،
عبد المجيد بن محمد بن علي الغيلي ،المعاني الصرفية ومبانيها ،رحى الحرف.
عوني عبد الرؤوف ،قواعد اللغة العبرية ،الهيئة ّ
العامة للك تب ،مصر.1971 ،
أ
أ
فاضل السامرائي ،معاني البنية في العربية ،دار عمار ،الردن.2007 ،
أ
فاضل صالح السامرائي،لمسات بيانية في نصوص من ّالتنزيل ،دار عمار ،ط ،3الردن.2003 ،
أ
أ
فاطمة بوخريص أواخرون ،نحو المازيغية ،تر :نورة الزرق ورشيد لعبدلوي ،منشورات المعهد الملكي
أ
ّللثقافة المازيغية ،الرباط.2013 ،
أ
محمد شفيق ،اللغة المازيغية ،بنيتها اللسانية ،منشورات الفنك ،المغرب.2000 ،
محمود الحسن ،صيغ المشتقات بين الوضع والستعمال ،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد ،82
ج.1
أ
ّ
ابن هشام ،الجامع الصغير في النحو ،تح :احمد محمود الهرميل ،مك تبة الخانجي ،مصر.1980 ،
ابن هشام ،شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،تح :محي الدين عبد الحميد ،دار الطالئع.
ابن يعيش ،شرح المفصل للزمخشري ،تح :إميل بديع يعقوب ،دار الك تب العلمية ،بيروت-لبنان .2001
- Moussa IMARAZENE, Manuel de syntaxe berbère, HCA, Algérie, 2007.
- Ramdane Aït Mansour, Leqewran s tmazight, Édition Zyriab, Algerie, 2006.
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-8الهوامش والحالت:
أ
أ
أ
أ
 1ينظر :احمد عصيد ،رهانات الدب المازيغي ،تاريخ ّالنشر :اول نوفمبر  ،2021الموقع:
 ،/https://akalpress.com/7541-litterature-amazigheتاريخ الطالع.2021/11/13 :
أ
أ
أ
 2صالح ايت عيسو ،الشتقاق في اللغة المازيغية الجزء ال ّول ،مقال إلك تروني ،تم الطالع عليه يوم 13 :سبتمبر
 ،2021الموقعhttps://civilisationamazigh.blogspot.com/2014/09 :
أ
أ
 3سي حاج محند طيب(َ :ث ُمق ْت إ َزج َيق ْن َذ ْق ُذ َور ْار إ َج َو َاو ْن) نظرة على ّالتراث المازيغي ،دار المل ،الجزائر.2019 :
 4تمام حسان ،اللغة العربية مبناها ومعناها ،عالم الك تب ،ط ،5مصر ،2006 ،ص .136
 5المرجع نفسه ،ص .136
 المشتقات قسمان :المشتقات الوصفية ويقصد بها تلك التي ّ
تدل على ذات موصوفة بحدث ،وتصلح لالستعمال
ّأ
وتضم :اسمي الفاعل والمفعولّ ،
في باب ّ
الصفاتّ ،
والصفة ُ المشبهة ،واسم ّالتفضيل .اما المشتقات غير
أ
ّ
الوصفية فهي اسماء اشت قت من المصادر ،ولكنها لم تستعمل صفة في الكالم ،فهي تدل على ذوات تدرك
بالحواسّ ،
وتضم اسمي ّالزمان والمكان ،واسم ال لة.
 6اإلعجاز الصرفي في القران الكريم دراسة نظرية تطبيقية التوظيف البالغي لصيغة الكلمة ،المك تبة العصرية،
ط ،1بيروت لبنان ،2008 ،ص .26
 7أابو البقاء الك فوي ،الكليات ،مؤسسة الرسالة ،ط ،2بيروت ،1998 ،ص .994
 8ابن هشام ،شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،تح :محي الدين عبد الحميد ،دار الطالئع ،ص .385
 9ابن الحاجب ،الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخط ،تح :صالح عبد العظيم الشاعر،
مك تبة الداب ،مصر ،2010 ،ج ،2ص .203
 10ابن هشام ،الجامع ّ
الصغير في النحو ،تح :أاحمد محمود الهرميل ،مك تبة الخانجي ،مصر 1980 ،ص .159
 11ينظر :محمود الحسن ،صيغ المشتقات بين الوضع والستعمال ،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد
 ،82ج ،1ص .109
أ
 12ينظر :فاضل صالح السامرائي ،لمسات بيانية في نصوص من ّالتنزيل ،دار عمار ،ط ،3الردن ،2003 ،ص
.558
 13تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار اليبضاء ،المغرب ،1986 ،ص .174
أ
أ
14ينظر :فاطمة بوخريص أواخرون ،نحو المازيغية ،تر :نورة الزرق ورشيد لعبدلوي ،منشورات المعهد الملكي
أ
ّللثقافة المازيغية ،الرباط ،2013 ،ص .63
15ينظر :المرجع نفسه ،ص .63
الصيغ شاذة عن القياس ،منهاُ :م ْس َهب من َاسهبُ ،وم ْح ّص ٌن من َاحصنُ ،وم ْف َلج من َا َ
 وردت بعض ّ
فلج .كما
ّ
أ
أ
أ
ّ
ّ
_اخضر) ،وماحل
شذ مجيئه من أافعل على فاعل ،في عاشب من اعشب ،وفتى يافع من ايفع ،وارس من اورس

208

EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583

ُ
الملتقى ّ
الد ّ
اللساني الحديث
الفكر
ولي حول :الصرف العر ُّبي في ِ
ِّ

ص ص .210-186

أ
أ
أ
من امحل البلد إذا اجذب .ينظر :احمد المراغي وسالم محمد ،تهذيب التوضيح ،المك تبة التجارية الكبرى ،ط.9
مصر ،دت ،ج ،2ص .87
أ
16عبد هللا الزهري ،شرح التصريح على التوضيح ،تح ،محمد باسل عيون السود ،دار الك تب العلمية ،ط،1
بيروت ،2000 ،ج ،2ص.11
أ
أ
 17فاضل السامرائي ،معاني البنية في العربية ،دار عمار ،الردن ،2007 ،ص.41
 18صالح الدين الزعبالوي ،دراسات في النحو ،موقع اتحاد ك تاب العرب ،نسخة إلك ترونية ،ص .245
https://app.turath.io/book/2120?page=244
 19سيبويه ،الك تاب ،تح :عبد السالم هارون ،مك تبة الخانجي ،ط ،3مصر ،ج ،1ص .164
 20سمير نمر موقده ،ا سم الفاعل في القران الكريم -دراسة صرفية نحوية دللية في ضوء المنهج الوصفي -رسالة
ماجستير في اللغة العربية وادابها ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين2004 ،م ،ص .141
 21الصابوني ،محمد عي ،صفوة التفاسير :مكة المكرمة (مك تبة جدة)1976 ،م ،ج ،1ص.119
أ
أ
أ
 22ينظر :فاطمة بوخريص واخرون ،نحو المازيغية .ومحمد شفيق ،اللغة المازيغية ،بنيتها اللسانية ،منشورات
الفنك ،المغرب.2000 ،
23
Moussa IMARAZENE, Manuel de syntaxe berbère, HCA, Algérie, 2007, P44.
ّ أ
ونصه الصلي:
"On peut former ces noms d’agent sur la base du nom d’action auquel on fait subir une légère
transformation au niveau de la seconde consonne qui devient tendue. Ainsi, il n’y a de
différence entre ces deux dérivés que dans la tension de cette consonne".
 24عبد المجيد بن محمد بن علي الغيلي ،المعاني الصرفية ومبانيها ،رحى الحرف ،ص .43
 25ابن ّ
جني ،الخصائص،تح :محمد علي ّالنجار ،الهيئة العامة للك تاب،ط ،4مصر ،ج ،3ص.269
 26الزمخشري ،الكشاف عن حقائق /غوامض التنزيل ،دار الك تاب العربي – بيروت ،دت ،ج ،4ص .833
 27ابن يعيش ،شرح المفصل للزمخشري ،تح :إميل بديع يعقوب ،دار الك تب العلمية ،بيروت-لبنان ،2001
ج ،3ص.481
 28خالد بن عبد هللا بن محمد المصلح ،شرح لمعة العتقادhttps://app.turath.io/book/7713?page=118 ،
تاريخ ّ
الطالع.2021/09/26 :
29
Moussa IMARAZENE, Manuel de syntaxe berbère, HCA, Algérie, 2007, P44.
أ
أ
 30سي حاج محند طيب(َ :ث ُمق ْت إ َزج َيق ْن َذ ْق ُذ َور ْار إ َج َو َاو ْن) نظرة على ّالتراث المازيغي ،دار المل ،الجزائر:
 ،2019ص .8
شذور
الذهب في معرفة كالم العرب ،تح :محي الدين عبد الحميد ،دار الطالئع ،ص.137
 31ابن هشام ،شرح
أ
ز أ
أ
ّ
والمؤنث ،تح :محمد عبد الخالق عضيمة ،و ارة الوقاف  -المجلس العلى للشؤون
 32ابن النباري ،المذكر
اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث ،1999 ،ج ،2ص .15
 33المصدر نفسه ،ج ،2ص .15
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ص ص .210-186

أ
أ
 34خالد الزهري ،شرح التصريح على التوضيح او التصريح بمضمون التوضيح في النحو ،دار الك تب العلمية،
بيروت ،ط ،1لبنان ،2000 ،ج ،1ص .137
أ
35ابن النباري ،لبيان في غريب إعراب القران الكاتب ،تح :عبد الرحمن بن محمد طه ،واخرون ،الهيئة المصرية
العامة للك تاب ،مصر ،1980 ،ج ،2ص .447
أ
 36جالل الدين ّ
السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في ّالنحو ،تح :احمد شمس الدين ،دار إحياء
ّالتراث ،بيروت ،ط ،1لبنان ،1998 ،ج ،1ص.135
 37إبراهيم السامرائي ،فقه اللغة المقارن ،دار العلم الماليين .ط ،2بيروت-لبنان ،1983 ،ص.80
أ
أ
 38ينظر :امين عبيد جيحان الدليمي" ،خصائص اللغات السامية  /السامية الم" ،شبكة جامعة بابل ،تاريخ
النشر ،217/04/10 :تاريخ الطالع ،2021/08/17 :الموقع:
https://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=64625
 39ينظر :عوني عبد الرؤوف ،قواعد اللغة العبرية ،الهيئة ّ
العامة للك تب ،مصر ،1971 ،ص .153
 40يحي عبابنةّ ،النحو العربي المقارن في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمة ،دار الك تاب الثقافي
أ
إربد ،الردن ،2019 :ص.72 :
 41عوني عبد الرؤوف ،قواعد اللغة العبرية ،ص .153
ً
42
حوار معه بجامعة مولود معمري بتيزي وزو ،ردا على استفساراتي في ما ورد في ك تابه:
في ٍ
Moussa IMARAZENE, Manuel de syntaxe berbére, HCA, algerie, 2007
ّ
المتعلم المغربي ،تاريخ النشر ،2019/11/05 :تاريخ الطالع:
 43حسناء قاديمي ،المثنى في استعمال
 ،2021/08/15الموقعhttps://www.new-educ.com/
أ
 44ينظر :القران الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة المازيغية (اللهجة القبائلية) ،مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف ّ
الشريف ،المملكة العربية السعودية ،خطة العمل ّ
المتبعة في ّالترجمة.
أ
ّ 45
الطبري ،جامع البيان عن تاويل اي القران ،تح :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،دار هجر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن ،ط  ،1السعودية ،2001 ،ج  ،1ص .282
46
Ramdane Aït Mansour, Leqewran s tmazight, Édition Zyriab, Algerie, 2006
47
Moussa IMARAZENE, Manuel de syntaxe berbére, HCA, algerie, 2007, P78.
أ
 48محمد شفيقّ ،اللغة المازيغية بنيتها ّاللسانية ،منشورات الفنك ،ط ،1المغرب ،2000 ،ص .27
49
Moussa IMARAZENE, Manuel de syntaxe berbére, P72.
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