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 يـالكتايب األمازيغالتفسري : مقارنة بني التفسري الشفاهي و وان املداخلةـعن
 . –قراءة يف الضوابط واإلشكاليات واملقرتحات  -

 د: هشام شوقي .
 أستاذ جبامعة األمري عبد القادر قسنطينة

 مقدمة: 
، والصالة والسالم على  ٢٢الروم:  چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  احلمد هلل القائل   

 َعَلى َأْسَودَ  َولَ  َأْسَودَ  َعَلى أَلْْحَرَ  َولَ  َعَرِبِى  َعَلى يِى لَِعَجم َولَ  يِى أَْعَجمِ  َعَلى لَِعَرِبِى  َفْضلَ  لَ  أَلَ  الذي قال  نبينا حممد 
 ، مث أما بعد:         1ِِبلت اْقَوى ِإلا  َأْْحَرَ 
ميع بتبليغه جل ف هللا تعاىل نبيه ة عربية خالصة، مث كلِ فإن القرآن الكرمي أنزله هللا تعاىل بلسان عرب مبني على أمِ    

كما كانت أرسل الرسل والكتب للملوك وأكثرهم غري عرب،  ف بواجب التبليغ؛ هم، فقام النيب هم وأعجميِِ الناس عربيِِ 
أيمر بعض أصحابه الذين يعرفون "لغة الكتاب" برتمجتها للعربية، كما أمر بعض أصحابه الرسائل بغري العربية، وكان  هأتتي

 . 2أمر زيد بن اثبت بتعلم "السراينية"  حيث ؛نةبتعلم لغة معيِ 
عت رقعة الدولة اإلسالمية، وكثر املسلمون مع اختالف ألسنتهم واعتقاداهتم دخل الناس يف دين هللا أفواجا وتوسِ ف   

جديدة لتعليمهم الدين وشرح معاين القرآن الكرمي هلم، فظهرت ما  اتى األمر الذي أِدى إىل البحث عن آليا  وعاداهتم،
 يعرف اليوم برتمجة معاين القرآن الكرمي .

ل لغات العامل مجيعها، إىل أن وصل إىل اللغة األمازيغية يف شال إفريقيا، فاجتهد هذا األمر الذي تطِور وانتشر حىت شََ    
ة، وذلك عن طريق الدروس السمعية وفق ما يعرف أهل هذه اللغة يف تقريب معاين القرآن الكرمي للناطقني ِبألمازيغيِ 

وفق ما يعرف ِبلتفسري  ِبللغة األمازيغِية للقرآن الكرمي تفسري كاملِبلتفسري الشفاهي، مث أراد املرتمجون األمازيغ كتابة 
 يف املغرب واجلزائر .خاصة  مكتوبة ، فظهرت عِدة ترمجاتالكتاب

والتفسري الكتاب، ولكِل التفسري الشفاهي مها:  للقرآن الكرمي كان على طريقتني أن التفسري األمازيغيعلم مما سبق ن   
هذه املداخلة أن أسلط الضوء على هذه من خالل لذلك أردت ، واحدة من هاتني الطريقتني خصوصيتها وإشكالهتا

وما الفرق وما الفائدة منهما؟ ؟ ِبلتفسري الشفاهي والكتابجابة عن األسئلة اآلتية: ما املقصود من خالل اإل املسألة
واحد منهما ؟ وما هي احللول واآلفاق اليت تساهم يف الستفادة من التفسري  بينهما ؟ وما هي املشكالت اليت تعرتي كلِ 

 ، فأقول وِبهلل التوفيق:ن خالل هذه املداخلةجابة عنها مهذه األسئلة سأحاول اإل األمازيغي عموما؟ كل  
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 : ، وبيان الفائدة منهمااألمازيغي املبحث األول: تعريف التفسري الشفاهي والتفسري الكتايب
 ما:هب تعريفال: أوال   
 ف التفسري أِول:  ن من معرفة معىن كِل من التفسري الشفاهي والكتاب، نعرِ وحىت نتمكا    

 : اللغة يف التفسري
م
 . 1ونصر كضربى . والفعل: فسر   طا غَ من الفسر وهو: التبيني واإليضاح للشيء والكشف عن امل

 املنزلم  هللا كتاب  فهم به يعرف علم :التفسريتعريف الزركشي حيث قال:"  له عدة تعريفات من أوضحهاويف االصطالح: 
 البيان وعلمِ  والتصريف والنحو اللغة علم من ذلك واستمدادم  ،مهكَ وحِ  أحكامه واستخراجم  معانيه وبيانم   حممد هنبيِ  على

 . 2"واملنسوخ والناسخ النزول أسباب ملعرفة وحيتاجم  ،والقراءات الفقه وأصول
 ا أو شفاهيا فإن هذا التعريف يشمل كالِ من النوعني:أما من حيث كونه كتابيِ  هذا تعريف التفسري عموما؛   
بعض اآلايت للصحابة أو تفسري  كتفسري النيب فإن كان البيان ملعاين كالم هللا ابلّلسان فهو التفسري الشفاهي:    

وتفسري املكي  ،الصحابة أو تفسري كثري من التابعني وهكذا إىل القرن الرابع عشر مثل: تفسري ابن ِبديس يف اجلزائر
، فإذا كان هذا البيان ها تدخل ضمن التفسري الشفاهيالناصري يف املغرب، وغريها من التفاسري القدمية واحلديثة فهذه كلِ 

 .  اللساين ِبللغة األمازيغية فهو التفسري الشفاهي األمازيغي
 أبو أمالهامثل الصحيفة اليت  ،ري كتابِ ، فهو تفسوأما إن كان البيان ملعاين كالم هللا مدّوان يف صحيفة أو كتاب   

، فإذا كتب ومثل تفسري الطربي، وتفسري ابن عطية، وغريها من التفاسري املكتوبة قدميا وحديثا ،منبه بن مهام على  هريرة
 .، كتفسري الشيخ: سي حاج حمند حمند طيب فهو التفسري الكتاب األمازيغي هذا التفسري وفق اللغة األمازيغية

 : الفائدة منهما:اثنيا
إن احلديث عن فوائد التفسري الشفاهي والكتاب األمازيغي، جيِران إىل احلديث عن فوائد ترمجة معاين القرآن إذ هي    

 ها:من أمهِِ  كثرية    الغرض منهما، ومن املعلوم أن للرتمجة فوائدم 
ل هلذا الدين وهو والدستور األوِ  تقدمي اإلسالم بصورة صحيحة، وذلك من خالل تعريف الناس ِبملصدر األصليِ  – 1

، فإن كثريا ممن دخلوا لإلسالم من غري  ٩اإلسراء:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ القرآن الكرمي الذي قال هللا فيه 
فة همة ِبخلراكالت    ؛ها من  اخلرافات واألكاذيبها صحيح وأكثرم عن هذا القرآن، بعضم  إليهم أخبار   لم نقَ العرب يسمعون وتم 
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وا تلك مه ليصِححم ي، لذا كان من الواجب أن تمبنِي هلؤلء هداايت القرآن وأحكامه وتعاليف أخباره والتناقض يف أحكامه
  برتمجة معانيه إىل اللغة اليت يفهموهنا .فة حول القرآن فيزيد تعظيمهم له، ول يتأِتى ذلك إلاملزيا  املفاهيمَ 

الِرِد على عشرات الرتمجات املَشِوِهة للقرآن الكرمي واليت كتبها؛ إما املستشرقون بغرض تشويه القرآن، وإما املستغربون  – 2
معانيه ول ِبللغة اليت  ةم ، وإما بعض من ليس له علم ل ِبللغة العربية اليت نزل هبا القرآن املرتمجلغرببسبب أتثِرهم ِبلفكر ا

 . 1هة ملعاين القرآنمشوِِ ترمجات ب على تلك معاين القرآن إليها، فرتتا  جمم رتَ ت م 
ة ل يسقط إل بقيام الساعة، ألن النيب على هذه األما  الرتمجة تدخل يف ِبب الدعوة إىل هللا واليت هي واجب كفائي   – 3
  ۀ  ہ  ہ            چ ر بتبليغ هذا القرآن للجميع كما قال تعاىلمِ هم، وأم م و عجمِ عرهبِ  ةل برسالة اإلسالم إىل الناس كافا رسِ أم

، وقد يعجز األعجمِي عن تعلم اللغة العربية لفهم القرآن، ولو تمرَِك األمر كذلك حلدث  ٢٨سبأ:  چہ  ہ    ھ  ھ  
من ل يعرف العربية  دة، فيلجأ كل  معاين القرآن للغات متعدِِ  ةترمج هلذا اإلشكال ل  احلتقصري يف تبليغ الدعوة، لذلك كان 

 ايته .اوهد غة اليت يتقنها فيفهم مقاصدهإىل قراءة معاين القرآن ِبلل  
 كتابى   يصبح ِبلنسبة لألعاجم جمِردم  ترمجة صحيحة وبلغات متعددة، فإن القرآن إذا مل يرتجم العلماء معاين القرآن – 4

رآن كتاب غريا كثري إذ الق  خري   ةَ تمساح بكلماته وتطرب األذن بسماع حروفه، فيفوت من ل يعرف العربيا يمترباك بورقه ويم 
 ا فهم الناس معناه وعملوا مبقتضاه .جمرى التاريخ ملا 
 : مقارنة بني التفسري الشفاهي والتفسري الكتايب األمازيغي: املبحث الثاين

 الختالف والتفاق بني طريقيت التفسري الشفاهي والكتاب، وذلك كما يلي:وسأذكر يف هذه املقارنة أوجه     
ذلك فإِنين ا، لإن أوجه الختالف بني التفسري الشفاهي والكتاب للقرآن الكرمي كثرية جد  : أوجه االختالف: أوال

 ، وهي كما يلي: مجيعها ة فقط دون استيعاببعض الفروق املهمِ  سأكتفي
 :ارخييق التّ ب  من حيث الس   - 1

وقد كان الصحابة  ، ١٩٥الشعراء:  چڻ  ۀ     ۀ    چ من املعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب، كما قال تعاىل    
ل عليهم كلمات شكِ عرِب يفهمون معاين الكالم العرِب فلم يكونوا حباجة لبيان كِل كلمات القرآن الكرمي، بل كانت تم 

 نت نقطة املنطلق للتفسري الشفاهي.هنا كا عن معانيها فيبِينها هلم مشافهة، و  يسرية فيسألون النيبِ 
فلما اِتسعت رقعة الدولة اإلسالمية ودخل يف اإلسالم غري العرب، وتوِسعت رقعة لساهنا وفكرها احتاج الصحابة أن    

ِية بني الناس، بسبب انتشار األمِ , الشفاهيروا معاين كالم هللا هلؤلء ليفهموها، فكان يغلب على هذه الفرتة التفسري يفسِ 
 . الكتابة وأدوات وسائل توافرعدم  إضافة إىل
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 وسائل روتوفِ  الكتااب عدد ةكثر فبدأ ظهور التفسري الكتاب بوضوح بسبب   جاءت مرحلة التابعني يف التفسري؛ مث   
 الصحيفةأو مرتبا على حسب سور وآي القرآن الكرمي، مثل  ِبمبوِ  يكن مل التفسري فيه هذه املرحلة لكن، الكتابة

 وفيها شيء من التفسري ., منبه بن مهام على  هريرة أبو أمالها اليت الصحيحة
 بامرتا فبدأ يظهر التفسري الكتاب  ،هللا رْحه العزيز عبد بن عمر اخلليفة عهد يفمث ظهرت مرحلة التدوين للعلوم الشرعية    

رْحه هللا، وهكذا استمرت حركة تفسري   الطربي تفسريفظهرت كثري من التفاسري الكتابية مثل , املصحف ترتيب حسب
 . 1كتاب هللا تعاىل جامعة بني الكتاب والشفاهي إىل العصر الراهن

 إىل بداية نزول الوحي .يرجع كتاب ألن اترخيه لالتفسري الشفاهي ل قم فمن خالل ما سبق يظهر لنا سبْ    
 من حيث السهولة واليسر ابلنسبة للمتلقني: - 2

إذا ما قاران بني نوعي التفسري الشفاهي والكتاب من انحية سهولة الفهم ويسره، يظهر لنا من أِول وهلة وبوضوح    
رجحان التفسري الشفاهي يف هذه املسألة، ذلك أن املفسر أثناء إلقائه لدرسه يسعى جاهدا إىل إيصال الفكرة إىل 

الفهم، وهذا ما يشِد  بم قرِِ اليت تم  مِ كَ الطرق، اترة بضرب األمثال الشائعة أو القصص، وأخرى ِبستعمال احلِ  مع بكلِ املست
والعمل مبا اقتضته آايت  التفسريانتباه املستمع فيعي ما يريد املفسر إيصاله إليه من معلومة، فيكون ذلك أدعى لقبول 

لب للتفسري الشفاهي، يدِل لذلك بعض التسميات اليت مِسى هبا أصحاب التفاسري القرآن الكرمي، فالتيسري مالزم يف الغا
 أحاديث يف التيسري" ه اليت كان يلقيها يف اإلذاعة املغربيةدروس الشفاهية دروسهم، فقد مسى املكي الناصري

 . للناس  ري تفسريهمدل على سعي أصحاهبا يف تيسما يالشيخ: بيوض مساه"يف رحاب القرآن"،  ومنها تفسري"،التفسري
يف طبقته من العلم والفهم، وقد  مْ أما يف التفسري الكتاب فقد ل يراعي املفسر جانب التيسري، بل قد يكتب ملن هم    

يكون مهِه الستدلل والربهنة على املسألة اليت يريد إيضاحها، فيستدِل ببعض القواعد أو األدلِة اليت يستعصي على 
 حيصل املراد من التفسري، وهو: إيضاح معىن القرآن وشرحه .القارئ فهَمها فال 

فأجابه الشيخ: حممد عندما طلب منه كتابة تفسريه، وهذا الفرق ذكره الشيخ: حممد عبده، للشيخ: حممد رشيد رضا،   
 يعقلون ل يعلمون من ِبلكتب مملوءة اخلشاب عمر السيد دكان فإنِ  ،العمي القلوب تفيد ل الكتب إن: " عبده بقوله

 يف عليه جروا كما  ومشرهبم، علمهم يوافق ما إىل حرفوه قبلوه وإذا يقبلونه، ول يردونه شيئا منه عقلوا وإذا منه، املراد
 . 2" تفيده وما الصحيح معناها بيان نريد اليت والسنة الكتاب نصوص

                                                                                                                                                                
البحوث العلمية واالفتاء طبع بإذن رئاسة إدارات  ، الناشر:فھد بن عبد الرحمن الرومي اتجاھات التفسير في القرن الرابع عشر،  1

محمد (، والتفسير والمفسرون، 32 - 27ص: /1)ج:  م .1986ھـ/1407، سنة: 1 ، ط:5/8/1406وتاريخ  5 /951، برقم والدعوة

 ( .97- 27ص:  /1)ج: مكتبة وھبة، القاھرة، الناشر:السيد حسين الذھبي، 
 ( .12ص:  /1)ج:  م . 1990 ، سنة:الھيئة المصرية العامة للكتاب الناشر: محمد رشيد رضا ،تفسير المنار،  2
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 ا من حيث: كونه أيسر يف الفهم إذوهذا األمر نفسه ينطبق على التفسري األمازيغي الذي يسهل فهمه إذا كان شفاهي   
 .اليت تعرتيه  ةا فإنه يصعب قراءته وفهمه لإلشكالت الكثري احلروف تسمع والكلمات تفهم، أما لو كان كتابي  

 :من حيث وسيلته - 3
ِّ منهما  فوسيلة التفسري الشفاهي هي    اللسان ووسيلة التفسري الكتاب هي البنان، هذا األمر الذي يكسب كاِل

 خصائص ل توجد يف اآلخر، وبيان ذلك:
ها يف أن التفسري الشفاهي ما دامت وسيلته اللسان، فإن املفسر جيد سعة يف احلديث بعدة ألسن ولغات يدجمها كلا    

لس تفسريه وذلك ليفهم املستمعون كالمه، كأن تكون هناك عبارة اعتاد الناس درسه إضافة إىل اللغة األم اليت عقد هبا جم
، وهذا األمر جنده مثال يف تفسري الشيخ: عبد احلميد بن ِبديس، فِهَم الناس هباعلى تكِلمها ِبلعامية أو بغري العربية فيم 
 رب اي" الناس دعاء يف تسمع ما أكثر ما :وإرشاد حتذير"مثل قوله :  ،حمذِِرا منها ةالذي كان يذكر بعض العبارات ِبلعاميا 

الذي كان  ؛. وكما هو موجود أيضا يف تفسري الشيخ بيوض 1"املالح والناس رب اي" ،"رب وانس رب اي" ،"والشيخ
يف  قولهة ليفهمه الناس، مثل ة أو ِبلعاميِ هجة املزابيِ درسه ِبللغة العربية الفصحى، لكنه أحياان يشرح بعض املعاين ِبللِ 

 . 2كالم"  هم معا كانش:" حنا ما نشغلو كمش ِبآلْخَرة، "خسروا أنفسهم" ما  تفسريه
ملن يفهم لغة املفسر، فإن كان ل  ، موجهةى ب بلغة واحدة وأحرف مشرتكةى كتَ يم فخصوصياته جتعله أما التفسري الكتاب    

 ا .هِبللغة اليت يفهم بَ تِ يفهما فيقرأ تفسريا آخر كم 
 األمازيغي تعرتيه إشكالت عديدة جند أن التفسري الكتابللقرآن الكرمي،  فسري األمازيغيإذا نظران إىل هذا الفرق يف الت   

 م درسه ِبللهجة األمازيغية اليت يفهمها املستمع. يقدِ  فيه التفسري الشفاهي إذ املفسريسلم منها 
 ـ من حيث التأثري يف اجلمهور: 4

، وهذا األمر حيتاج إىل التأثري يف نفوس ا هو: شرح معاين كالم هللاا كان أو كتابيِ ل شك أن اهلدف من التفسري شفاهيِ    
      :فإننا جند قاران التفسري الشفاهي ِبلكتاب يف هذه املسألةما قِبلموا على كتاب رهبم ويعِظموه، وإذا الناس ليم 

أتثريا يف نفوس املستمعني من الكتاب ألن الشفاهي ميتاز مبيزة لفت انتباه املستمع والتأثري يف  التفسري الشفاهي أشد  أِن    
نفسيته، ذلك أن املفسر إذا أحسن إلقاء درسه التفسريي وشعر ِبلرسالة اليت يقدمها وحاول إيصاهلا للمستمعني، ومتيز  

ا إنك جتد وقع ذلك وأثره يف نفوس املستمعني فيؤثر ذلك فيهم ممِ ه ِبلتعبري عن املعىن، فه وإشاراتم ه ِبلفصاحة وحركاتم كالمم 
 إن" انتباههم وخشوع قلوهبم فيظهر أثر ذلك الدرس على أخالقهم وتصرفاهتم، قال الشيخ: حممد عبده:  ي إىل شدِ يؤدِ 

                                                                                                                                                                
 الناشر:بن باديس ، علق عليھ وخرج آياتھ وأحاديثھ: أحمد شمس الدين،  م الحكيم الخبير، عبد الحميدفي مجالس التذكير من كال  1

 (222)ص:  م .1995ھـ/ 1416، سنة: 1 ط:لبنان،  -دار الكتب العلمية بيروت
 م، 2008ھـ/1429نادية وزناجي، وھي رسالة دكتوراه، بجامعة باتنة، سنة: د: التفسير الشفاھي وأثره في اإلصالح الحديث،   2
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 كلِ   الكالم يف وهلجته راتهوإشا وحركاته ماملتكلِ  نظر ألن املقروء؛ الكالم ريؤثِ  مما أكثر النفس يف ريؤثِ  املسموع الكالم
 منه يفهم لكالمه والقارئ املتكلم، مراد من املائة يف مثانني يفهم السامع إن...  كالمه  من مراده فهم على يساعد ذلك

 ، هذا يف التفسري الشفاهي .1" الكاتب أراد ما على املائة يف عشرين
، إذ هو مقرون مبن له ذوق أدِب ر مبا يقرأ لكِن ذلك قليل  أما التفسري الكتاب فقد يكون له أتثري يف نفس القارئ فيتأثِ    

الكالم الذي يقرؤه حبيث يكون متقنا للغة اليت كتب هبا التفسري وغري عىن غ القلب واإلحاطة مبرفيع، ويشرتط له تفرِ 
الدعوة  غرضِ  لتفسري الكتاب من الشعور ِبلرسالة فيكون له غرض من كتابته غريم ذلك، وقد ختلو نفسية املفسر يف ا

ل به مال أو غريم حيم  ة، أو كتابى يرتِقى به يف درجة علميِ  حبثى  ه نشرم وتبليغ الرسالة، كأن يكون غرضم   .   ذلك صِِ
ر فسا كتاب، أنه لو أعلن عن إقامة حماضرة يم ا يدل على أن أتثر الناس ِبلتفسري الشفاهي أقوى بكثري من أتثرهم ِبلومما     

ن عن صدور تفسري جديد أو مقال يف التفسري أو علِ لو أم  افيها كالم هللا تعاىل لرأيت إقبال واسعا من مجهور الناس، أم
 بعضهم بشكله وجتليده وأوراقه فقط . ل يهتموا به أصال، أو يهتم  ا أن غري ذلك، فإن الناس إما 

ر الناس ِبلتفسري نا جند أن الواقع يشهد بتأث  ، فإنِ يف التأثري قاران يف بني التفسري األمازيغي الشفاهي والكتابوإذا ما    
رهم ِبلكتاب بكثري، لذلك جند أن ترمجة الشيخ "سي حمند طيب" املسموعة كان هلا من أتثِ  فاهي، أشدِ األمازيغي الشِ 

منها الناس كثريا، بعكس الرتمجة املكتوبة اليت طبعها "جممع امللك فهد"، فإن كثريا  األثر البالغ يف اجملتمع القبائلي واستفاد
 ان القبائل ل يعلمون بوجودها أصال، ومن علم منهم بوجودها جتده ل يقرأ منها إل فيما ندر .من سكِ 

 ـ من حيث إاتحة السؤال: 5
م معىن على املستمع أو القارئ فيحتاج إىل السؤال عنه، يمبهَ  السؤال له دور كبري يف فهم الكالم، إذ قد ختفى عبارة أو   

حممد عبده يف معرض ترجيحه للتفسري الشفاهي على  :ؤال فَِهم الكالم وإل مل يفهمه، قال الشيخفإن وجد جمال للسِ 
 املتكلم يسأل أن من السامع نكِِ ميمَ  وأيضا ... املقروء الكالم يؤثر اممِ  أكثر النفس يف ريؤثِِ  املسموع الكالم إنالكتاب :" 

 . 2؟ " يسأل فمن مكتوِب كان  فإذا كالمه  من عليه خيفى اعمِ 
وإذا ما قاراِن بني التفسري الشفاهي والكتاب يف هذه النقطة، فإنِنا جند أن إشكالية عدم إاتحة السؤال تعرتي كاِل من    

ل شكِ ا أم أن يسأل عمِ  -يف الغالب  -للدرس  لن يستمعالنوعني، لكنها يف التفسري الشفاهي بنسبة أقل، إذ يكمن ميكن 
 س مبا يزيل عنه اإلشكال ويقرب املعىن . عليه فهمه من الكالم، فيجيبه املدرِ 

ا أمشكل يكون من الصعوبة مبكان، ففي الغالب ل تتاح الفرصة للقارئ بلقاء وأما يف التفسري الكتاب فإن السؤال عمِ    
 الوصول إليه أو غري ذلك .  رِ سْ صاحب التفسري املكتوب، لوفاته أو بمعده وعم 

                                                                                                                                                                
 ( .13ص:  /1تفسير المنار، )ج:  1
 ( .13ص:  /1)ج:تفسير المنار،   2
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 يراد من كلِّّ واحد منهما:املقصد األساس الذي  ـ من انحية 6
ا توجيه أو تعليم أو نصح أو غري ذلك من املقاصد واألغراض، لكن لو قاراِن ر غرض من تفسريه، فهو: إمِ لكل مفسِ    

 بني الغرض األساس بني نوعي التفسري الشفاهي والكتاب، لوجدان ما يلي:
فتجد املفسر يفسر اآلية مبعىن إمجايل بذكر ما لبِد  أن التفسري الشفاهي يغلب عليه اجلانب اإلصالحي الجتماعي،   

ة وبني ما يدور يف جمتمعه حماول ه للربط بني اآلايت القرآنيِ منه من سبب النزول وشرح غريب اآلية وغري ذلك، مث يتوجا 
ة ِبرزة على ح األخطاء وهكذا، وهذه مسة ويقرتح احللول ويصحِ وصف الداء والدواء، فتجده يكثر من األمثلة الواقعيِ 

التفاسري الشفاهية اليت بني أيدينا، فخذ مثال: تفسري املنار: الذي ل يكاد مير آبية إل ربطها ِبلواقع الجتماعي، وكذلك 
ابن ِبديس الذي كان يذكر املعىن اإلمجايل لآلية، مث يلتفت إىل اجملتمع وحياول إصالحه من خالل هداايت اآلية، فيضع 

 " تطبيق" أو تنزيل" أو "حتذير"  . عنواان فرعيا بقوله
ق ِبآلية وحكاية اخلالف فيها ونصرة الرأي ما يتعلا  ، من حيث ذكر كلِِ أما التفسري الكتاب فيغلب عليه اجلانب العلميِ    

لديه  ألن املفسر ،على هذا التفسري ر ورمبا يسوق األدلة الكثرية على ترجيحه، فيغلب الطابع العلمي  الذي خيتاره املفسِ 
 ة مراجعة املكتوب فيضيف انقصا أن حيذف زائدا . إمكانيِ 

م درسا يف التفسري ِبملسجد أو اإلذاعة يركز ر الذي يقدِِ نا جند املفسِِ وإذا نظران للتفسري األمازيغي يف هذه املسألة فإنِ    
جد االيت يقوم هبا أئمة جباية يف املسه أو بلدته مثل الدروس ة أو احنراف أخالقي شائع يف حيِ على إصالح ظاهرة اجتماعيِ 

ز املفِسر يف التفسري الكتاب على بيان املعىن املراد من اآلايت، دون تطبيقها على الواقع بذكر أو اإلذاعة، بينما يركِِ 
 حمند طيب . حاج حمند احنرافات اجملتمع وحماولة إصالحه من خالهلا، كما هو احلال يف تفسري الشيخ: سي

 :اليت يتواجد فيها كّل واحد منهمااألماكن من حيث    7
 فالتفسري الشفاهي جنده يف أماكن عديدة منها:   
، مثل تفسري: الشيخ: ابن ِبديس "جمالس التذكري" الذي كان يلقيه يف املسجد األخضر بقسنطينة، وتفسري املساجد -أ 

 بغرداية .الشيخ: بيوض " يف رحاب القرآن" الذي كان يلقيه يف مسجد القرارة 
ة اليت تلقى يف اإلذاعة، وذلك مثل: تفسري " التيسري يف سواء يف أحاديث الصباح أو يف الربامج الدينيِ  اإلذاعات: –ب 

 أحاديث التفسري" للشيخ: املكي الناصري، الذي كان يلقيه يف اإلذاعة املغربية .
 .  القرآن يف املسجد وي مَبث  يف التلفزة  ، الذي كان يفسرمثل: تفسري الشيخ: الشعرواي املصري التلفاز: –د 
 احلاجة إليه .و بل إن التفسري الشفاهي قد يلقى حىت يف الشارع أو يف وليمة أو غري ذلك لكثرة الدواعي    
مكتبات املساجد، أو مكتبات اجلامعات أو : تواجد فيها، مثلفإنِه خلصوصيته له أماكنه اليت يم  وأما التفسري الكتايب   

 ة، أو املكتبات العامة أو غريها من األماكن .الزوااي واملدارس القرآنيا 
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ومن خالل املقارنة بني التفسري الشفاهي والكتاب األمازيغي يف هذه املسألة؛ يظهر أن النوع األقرب جلمهور األمازيغ:    
 ناس وخاصتهم .هو التفسري الشفاهي، وذلك لتواجده يف جِل األماكن اليت يتواجد فيها عوام ال

  :ـ من حيث اجلمهور الذي يستهدفه كّل واحد منها 8
 ه ميكننا تسجيل املالحظة اآلتية:إذا ما قاران بني اجلمهور الذي يستهدفه التفسري الشفاهي والكتاب فإنا    
الرعية، النساء والرجال، كل ه جبميع أصنافه: الراعي و   : اجلمهور املستهدف هو اجملتمع األمازيغي  يف التفسري الشفاهي   

فسر يراعي حال كما أن امل،ه يلقى يف أماكن شىتا املسلم وغري املسلم، ألنِ بل وحىت الكبار، املتعلم وغري املتعلم، و الصغار 
يف ِبإلسالم ز على النصائح العامة والتعر ه يركِ ها لفئة الشباب فإنِ م تفسريا موجا ومستوى فهمهم، فإذا كان يقدِ املستمعني 

 .على العمل الصاحل ز على احلثِ وإذا كان خياطب كبار السن فإنه يركِ والرتغيب يف القرآن،
فة ويستبعد الطبقة رجة األوىل للطبقة املثقِ وِجه ِبلدِ يم  ة من اجملتمع، ألنِهفهو يستهدف فئات خاصِ  أما التفسري الكتايب،   

اس عليها، ونقص ثقافة القراءة عند الناس، د النِ وعدم تعوِ ن من قراءته بسبب صعوبة حروفه فة اليت ل تتمكِ غري املثقِ 
وحىت الطبقة املثقفة جندها ختتلف يف مستواها العلمي بني املتخِصص الذي يستوعب وغري املتخِصص الذي ل يستوعب، 

 . ولذلك على املفسر أن خيتار أسلوِب يكتب به تفسريا يفهمه مجيع الطبقة املثقفة اليت يوجه إليها تفسريه
 ـ من حيث الرتتيب والتنظيم وعدمه: 9

 إذا ما قاران بني التفسري الشفاهي والكتاب يف مسألة ترتيب الكالم من عدمه، فإننا نالحظ ما يلي:    
يئا مث يتذِكرمه بعدم ترتيب املعلومات والفوائد اليت تذكر، ألن امللقي قد ينسى ش –يف الغالب  -ميتاز التفسري الشفاهي    

ث عن مسألة فيستفيضم فيها لنتباه الناس إليه يف احلديث عنها، وقد حيدث شيء أثناء ه، وقد يتحدا ذلك فيستدركم بعد 
 ل أثناء درسه عن سؤال فيجيب عنه، وهكذا .سأَ ث عنه، وقد يم رس فيتحدا تقدميه للدا 

ملفسر قبل الكتابة يرِتب الكالم وينِظمه، أما التفسري الكتاب فيمتاز يف الغالب ِبلرتتيب والتنظيم للمعلومات، ألن ا   
 ه للناس لقراءته، فتجده مرتِبا منِظما .وعندما ينتهي منه يراجعه مث يطبعه حىت خيرجَ 

 
  :: من حيث أوجه التشابه بني التفسري الشفاهي والكتايباثنيا
إن كِل ما ذكرانه سابقا يف العالقة بني التفسري الشفاهي والكتاب والفروق بينهما، ل يعين أنه ل توجد أوجه للتشابه    

 ها ما يلي:يف التشابه بينهما أكثر من أحتصى، ولعل أمها  ة  كثري   هناك أوجه   بني النوعني، بل إنِ 
ه ه للناس ليسهل عليهم فهمم بيان معىن كالم هللا تعاىل، وشرحم  من التفسري الشفاهي والكتاب هو املقصد املشرتك   1
 للفالح يف الدنيا واآلخرة .  ، وذلكمبقتضاه العملم و 
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من العلم ِبللغة العربية و  ؛ر  اعتماد كِل من التفسري الشفاهي والكتاب على نفس اآلليات وشروط التفسري واملفسِ  2
شرتطه العلماء ملن أراد تفسري معاين كالم هللا تعاىل، ومل يفرقوا يف ذلك بني كون أسباب النزول و القراءات وغري ذلك مما ا

 . ، فإذا كان ترمجة لغري العربية اشرتط فيه معرفة اللغة املرتجم إليها معرفة اتِمةهذا التفسري شفهيا أو كتابيا
يف املساجد أو اإلذاعات أو ل التفسري الكتاب إىل شفاهي إذا قمرَِئ ة؛ فقد يتحوا   أن العالقة بينهما عالقة حتِولية تكامليِ  3

 دة منها:الشفاهي إىل كتاب، ويكون ذلك بطرق متعدِ قد يتحِول التفسري أو غريها، و  ةز التلف
 من فالشيخ يفسر والطلبة يتلقون الدروس مث يفرغوهنا بشيء شيوخهم؛ عن الطلبة بعض طرف من املباشر التحرير األوىل:

 .عبده  دروس شيخه: حممد مع رضا رشيد كما فعل حممد وقد يعرضوهنا على الشيخ ليقِومها؛والرتتيب  التلخيص
 مطبوعة كتب يف طبعها للتمحيص، مث دفاتر يف ذلك بعد استنساخها يتم أشرطة مسموعة يف الصويت التسجيل الثانية:

 . "القرآن رحاب يف" بيوض إبراهيم شيخه تفسري مع ِبحلاج الشيخ الطالب: عيسى العمل الذي قام به ذلك ومثال:
ابن  ومثاله نفسه، حيث ينتقي بعض الكالم الذي ألقاه مث ينشره يف جملة أو كتاب، املفسر من خالل جمهود الثالثة:

 ، الشهاب جملة ها يفينشرَ ل وأزماته اجملتمع قضااي من ةعالقة بقضيِ  له اممِ  الشفاهية ِبديس الذي كان ينتقي بعض الدروس
 . 1اخلبري" احلكيم كالم من التذكري جمالس "كتاب مساه: بوشال يف أْحد الفتتاحيات تلميذه: مجع تلك وفاته وبعد
لكِل من هذين النوعني خصوصِياته وممِيزاته اليت متِيزه عن  وبعد هذا املقارنة بني التفسري الشفاهي والكتاب يتبنِي لنا أنِ    

لقول وبال ترِدد أبن التفسري الشفاهي األمازيغي يف الوقت احلايل أنفع للمجتمع األمازيغي من التفسري غريه، إل أنه ميكن ا
 ة اليت سيأيت بياهنا .يِ كثري من إشكالت الرتمجة الكتابسالمته من  وذلك خلصائصه السابقة وكذا الكتاب، 

 غة األمازيغية:: ضوابط جيب مراعاهتا يف تفسري القرآن الكرمي ابللّ املبحث الثالث
إن أكرب خطورة تواجه ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل أِي لغة من لغات العامل، تكمن يف كوهنا تتعلق أبعظم كتاب     

وأصِحه على مدار التاريخ وهو القرآن الكرمي الذي هو معجز بلفظه ومعناه، ولذلك وجب على من يمقبل على هذا 
ل ترمجتم  يأيَت هبا وحيتاط من أمور فيحذر من الوقوع فيها، حىت تكونَ ا فالعمل العظيم: أن يراعي أمور   صِِ ه صحيحة وحيم

ى هلا من تلقاء منها وهو: تقريب معاين القرآن لغري العرب، وهذا العمل أمانة عظيمة ملن أسندت إليه أو تصدِ  املقصد
 لي:ما ي ب على املرتجم أن يراعيها يف تفسريهنفسه، ومن أهم الضوابط اليت جي

أن يكون املرتجم عارفا ِبللغة العربية مدركا خلصائصها وأساليبها ممارسا هلا متمِكنا منها، وذلك لتكون له القدرة  – 1
 حيَِل   هللا تعاىل حقيقة، يقول جماهد رْحه هللا: "َل  كالم  وفهم دللته، فتكون ترمجته تقِرب معاين على تذِوق النص القرآينِ 

                                                                                                                                                                
 ( .80 – 79نادية وزناجي، )ص:  د: التفسير الشفاھي وأثره في اإلصالح الحديث،  1
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. ويقول اإلمام مالك رْحه هللا : 1اْلَعَرِب" بِلمَغاتِ  َعاِلم ا يَكمنْ  ملَْ  ِإَذا اّللاِ  ِكَتابِ   يف  يَ َتَكلامَ  أَنْ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  ِِبّللاِ  ي مْؤِمنم  أِلََحدى 
رم  بَِرجملى  أموَتى "َل  " َجَعْلتمهم  ِإلا  اْلَعَربِ  بِلمَغةِ  َعاملِى  َغرْيِ  اّللاِ  كَِتابَ   ي مَفسِِ  . 2نََكال 
على علم بسبب نزول اآلية  وكل املعاين احمليطة ِبآلية، فيكونِ  متِمكنا من معرفة علوم القرآنأن يكون املرتجم  – 2

 ها مبعىن غري املعىن املراد منها .رَ والقراءات الواردة فيها واملعىن اإلمجايل هلا وغري ذلك، حىت ل حيِمل اآلية ويفسِِ 
املصطلحات اليت  حىت يدرك معاينة ولو على وجه اإلمجال، أبصول الشريعة ومبادئها العاما أن يكون املرتجم عاملا  -3

 حقيقة شرعِية . ةالفاملراد ِبملصطلح املناسب دون خمر هبا ومدلولهتا الشرعية، فتكون له القدرة للتعبري عن املعىن يفسِ 
ن له القدرة على اختيار املفردة املناسبة الدقيقة للتعبري عن ، وذلك لتكو جم متِمكنا من الِلغة األمازيغيةأن يكون املرت  - 4

 . 3 املعىن املراد دون حتريفه، ألن املعرفة الِسطحية للغة املرتجم إليها توِرث اخلطأ يف التعبري والتحريف للمعىن
راف معىن اآلية، و  - 5 بة ايكون ذلك بكتأن تستويف الرتمجة مجيع معاين األصل ومقاصده على أكمل وجه حىت ل حيم

 تفسري ملعاين القرآن ِبللغة العربية مث ترمجته، أو يرتجم املعاين مباشرة بعد فهمها فهما صحيحا .
ِيز بينها وبني الرتمجة بفاصل واضح . - 6  أن ل تكتب اآلايت القرآنِية إل ِبحلرف العرب، وميم

 بشروط، هي:   معاين القرآن ترمجةاملقتضي جواز ألزهر ومما حيسن التنبيه عليه هنا، القرار الذي أصدره علماء ا   
 . اآلية فهم استدعاه ما إلِ  العلمية واملباحث املصطلحات من أمكن ما خاليا التفسري يكون أن - 1
 رأي ول ،وبرق رعد فيها آية عند والربق للرعد العلميِ  التفسري مثال يذكر فال ؛ةالعلميِ  للنظرايت فيه ضتعرِ يم  ألِ  - 2

 العربة موضع حويوضِ  العربِ  اللفظ عليه يدلِ  مبا اآلية تفسري إمنا ،وجنوم مساء فيها آية عند والنجوم السماء يف نيالفلكيِ 
 . فيها واهلداية

 . التفسري حاشية يف اللجنة وضعته املسائل بعض حتقيق يف عالتوسِ  إىل احلاجة مست إذا - 3
 من معني مذهب ول الفقهية املذاهب من معنِي  مبذهب تتقيد فال الكرمية اآلية عليه ملا إل جنةاللِ  ختضع ألِ  - 4

 . ذلك وحنو اآلخرة وأمور املعجزات آايت أتويل يف فتتعسِ  ول ،وغريها الكالمية املذاهب
 .إليها احلاجة عند إل أخرى قراءات لتفسري يتعرض ول حفص بقراءة القرآن يفسر أن - 5
 . ببعض بعضها وروالسِ  اآلايت ربط يف فالتكلِ  جيتنب أن - 6
 . اآلية فهم على وأعان البحث بعد صحِ  ما زولالنِ  أسباب من يذكر نأ - 7

                                                                                                                                                                
 ( .292ص: /1:البرھان في علوم القرآن، للزركشي، )ج  1
 ( .292ص: /1)ج: البرھان في علوم القرآن،   2
 سنة:،1ضوابط ترجمة معاني القرآن الكريم، حكمت بن بشير بن ياسين، مراجعة: محمد بن عبد هللا الحلواني، ط:   3

 ( .17-15م . )ص: 2011ھـ/1432
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 مث، دقةب الكلمات معاين رم را حتم  مث واحد مبوضوع مرتبطة هاكلِ   كانت  إذا اآلايت أو كاملة  اآلية تذكر التفسري عند - 8
 الوضع يف اآلايت من يؤخذ وما والربط النزول سبب ويوضع ،قوية واضحة عبارة يف مسلسلة اآلايت أو اآلية معاين رتفسِ 

 . املناسب
 . اآلايت بني اجلمع تعذر عند إل النسخ إىل يصار ألِ  - 9

 املكية السورة يف وماذا ؟ةنيِ مد أم هي ةأمكيا  ؛السورة يف حبثها من اللجنة إليه تصل ما سورة كلِ   أوائل يف يوضع - 10
 .  والعكس مدنية آايت من
 وكالتشريع هللا إىل كالدعوة  فنونه من حيتويه ما كلِ   يف مسلكه وبيان ِبلقرآن التعريف يف مةمقدِ  للتفسري توضع - 11

 . 1 تفسريها يف اللجنة منهج فيها يذكر كما  ،ذلك وحنو واجلدل والقصص
 هذه هي الشروط اليت وضعها علماء األزهر كضوابط لرتمجة معاين القرآن لغري اللغة العربية .   

ماع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، حيث أصدر إليه وممِا ينبغي التنبيه   هنا أيضا؛ اجملهود العظيم الذي قام به جمم
الغرض منه ترمجته إىل لغات العامل األخرى غري اللغة العربية، وقد تفسريا خمتصرا ِبلِلغة العربِية ليكون عمدة يف اجملِمع، و 

 .تلك التجربة  بعوا يف ذلك طريقة علمِية سيأيت ذكرها يف مبحث املقرتحات ليستفاد مناتِ 
 :الكتايب(و الشفاهي للغة األمازيغية )مشكالت املشكالت واحللول يف تفسري القرآن الكرمي اب :املبحث الرابع

ث يف هذا املبحث بعد أن عرفنا الضوابط اليت جيب أن يراعيها من أراد ترمجة معاين القرآن الكرمي لِلغة لألمازيغية، أحتدِ    
هية كانت أو كتابية، مث أمْتِبعمَها بذكر بعض احللول اشف ؛عن املشكالت والعوائق اليت قد تعرتي هذه الرتمجة األمازيغية

 ا من اجتهادي اخلاص أو من الواقع العملي لبعض املرتمجني، وهي كما يلي:إمِ املقرتحة إن اهتديت إليها؛ 
رتجم يف لِلغة األمازيغِية إبشراف جمموعة من العلماء يمتخِ   متداولعدم وجود معجم رمسيِ  – 1

م
ذ كمرجع يرجع إليه امل

 ة .غة األمازيغيِ ة الرتمجة إىل اللِ ب عمليِ صعِ يم ما ؛ وهذا لبعض الكلمات ترمجته
فعله املرتجم اجلزائري الشيخ "سي حاج حمند حمند طيب" يف ترمجته للقرآن  ومن احللول املقرتحة هلذه املشكلة ما   

ِبلِلهجة القبائلية، حيث ذكر أن هذه املشكلة من أكثر الصعوِبت اليت واجهته يف ترمجته حىت أنه كان يف بعض األحيان 
ته، لذلك فقد جلأ الشيخ إىل بعض الطرق اليت قد تقِرب معىن د من صحِ يراجع النِص املرتَجم مخس عشرة مرة ليتأكِ 

 الكلمة بني اللغتني العربية واألمازيغية، ومن تلك الطرق:
 اللجوء إىل استعراض بعض األشعار ِبلقبائلية لالستعانة هبا يف معرفة بعض الكلمات . -أ 

 مازيغ، بغرض توظيفها يف الرتمجة .تصِيد بعض التعابري يف املعاملة اليومِية للسكان األ -ب 

                                                                                                                                                                
ْرقاني،، مناھل العرفان في علوم القرآن  1 ص: /2)ج: ،  3 ، ط:هؤمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا الناشر: محمد عبد العظيم الزُّ

170- 171. ) 
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 أتجيل الرتمجة إذا استعصى استحضار التعبري املناسب . وغري ذلك من الطرق . -ت 
 . 1لزال هذا اإلشكال  دَ جِ ، ولو وم املعتمد ترِتب على انعدام القاموس األمازيغيجهد  إضايفٌّ  فهذا كِله   
ة الرتمجة على املفسر  يف  ل عمليِ ة أو الكتابية، إذ وجود القاموس يسهِِ من الرتمجة الشفاهيِ  وهذا اإلشكال يعرتي كال     

 ا .كتابيِ ا أو  هيِ اشفكِل منهما، سواء كان تفسريه 
غة األمازيغِية كما هو معلوم هلا هلجات كثرية، من أشهرها يف ة نفسها، فاللِ غة األمازيغيِ اختالف اللهجات يف اللِ  – 2

زابية والشاوية والطارقية، وبني هذه اللهجات من الختالف الشيء الكثري، فإذا ما ترمجت معاين بلدان اجلزائر: القبائلية وامل
 فإن الشاوي أو املزاب ل يفهم كثريا منها .    مثال، القرآن ِبللهجة القبائلية

وهذا اإلشكال يعرتي املفِسر إذا كان ترمجته ترمجة مكتوبة ألهنا إذا طبعت يقرؤها اجلميع فيفهما أصحاب تلك اللهجة    
 . -هذا يف الغالب  –دون غريهم 

أما الرتمجة الشفاهية فإن هذه اإلشكالية تطرح فيها لكن بنسبة أقل، ألن غالب من يفسر القرآن ويرتمجه لألمازيغية    
بال عناء ول مشقة، يف حني لو  تفسريهشفاهية جتده خياطب القوم املنتمي إليهم فتجده يتقن هلجتهم فيفهمون  ترمجة

ثريا منها،  ها فإنه يفهم جزءا ويلتبس عليه جزء آخر، وقد ل يفهم كيإل املرتجمَ  اللهجةَ تمع هلذه الرتمجة من ل حيسن اس
 كس فإن بني اللهجتني اختالف يف كثري من املصطلحات . ترمجة ِبلقبائلية أو العكما لو مسع الطوارق 

 وسيأيت ذكر حِل مقرتح هلذه املشكلة واليت بعدها ألهنا فرع عنها يف آفاق الرتمجة األمازيغية .    
ع عن املشكلة السابقة، وهي: أن اللِ  – 3 ِّ هجة الواحدة قد ختتلف من منطقة إىل أخرى، مث هناك مشكلة أخرى تتفِر

للهجة القبائلية جتد اختالفا يف كثري من املصطلحات بني منطقة تيزي وزو وبعض املناطق يف جباية )كخرِاطة ا :فمثال
إىل ترمجته بلهجة املنطقة اليت ينتمي  فيضطرِ إليها،  الكرمي مثال(، فيقع املرتجم يف إشكال وهو الِلهجة يرتجم معاين القرآن

 من أهل املنطقة األخرى اليت ختتلف هلجتها عنها .يِِ للرتمجة الستيعاب الكلِِ ا يؤدي إىل عدم إليها ممِ 
من أكرب مشكالت التفسري الكتاب لألمازيغِية؛ احلرف الذي يكتب به هذا التفسري، فإنه من املعلوم أن احلرف  – 4

األصلي لكِل لغة هو األسلم يف كتابة كلماهتا، فحىِت إذا سلمنا أبن احلرف األصلي لكتابة اللغة األمازيغية، هو حروف 
ل مطروح وهو: أن هذا احلرف صار جمهول عند مجهور األمازيغ؛ فال يبقى إشكافإنِه ،  -إن صح ذلك  - 2"التيفيناغ"

في األمازيغ، وأما مجهورهم فإهِنم ل حيسنون قراءة ول كتابة حروف يتقن كتابة وقراءة حروف التيفيناغ إل القليل من مثقِ 
 التيفيناغ . 

                                                                                                                                                                
محند محند طيب، طبعھ مجمع الملك فھد لطباعة المصحف  حاج مقدمة ترجمة معاني القرآن إلى اللغة األمازيغية، للشيخ: سي  1

 م .  2013الشريف، المدينة المنورة، سنة: 
 . ي الجنوبف والطوارق في الشمال أبجدية قديمة كانت تستخدم في شمال إفريقيا للتواصل بين األمازيغ :التيفيناغ  2



13 
 

 للغة األمازيغية لتجاوز هذا اإلشكال؛ أهنم حبثوا عن احلروف األقرب لكتابة بعض املرتمجني ومن احللول اليت أوجدها   
حىت تمعلام أحرف التيفيناغ جلمهور األمازيغ، فوجدوا أن أقرب حرف لكتابة فقط، حروف الكلمات األمازيغِية ولو آني ا 

ربية أول، مث تقارب نطق احلروف بني اللغتني الكلمات األمازيغية هي احلروف العربية؛ ذلك ملعرفة مجهور األمازيغ للغة الع
اثنيا، لذلك فقد ظهرت عِدة ترمجات لِلغة األمازيغِية كتبها أصحاهبا ِبحلروف العربية، كما هو احلال عند األستاذ 

يخ: املغرب الذي ترجم معاين القرآن لألمازيغية وكتبها ِبحلروف العربية، وكذلك الش عمراين ِب احلسني جهاديالباحث: 
 سي حاج حمند حمند طيب اجلزائري يف ترمجته املشهورة واليت طبعها جمِمع امللك فهد .

احلروف الرمسِية لِلغة األمازيغِية  ، حىت يتعِلم الناسي مسألة وقت فقطحلروف العربية هوكتابة تفسري معاين القرآن ِب   
 هذه أبنحيث قال :" ِبملغرب، األمازيغية الثقافية احلركة منظري أحد أخياط إبراهيموهي "التيفيناغ"، كما ذكر ذلك 

 . 1" تيفيناغ حبروف الرتمجة حول اللتفاف أو لقبِ للتِ  بعد المؤهِ  ليس اجملتمع ألن فقط، مرحلية مسألة
، بل يبقى انتهىبِية ل يعين أن اإلشكال قد ة ِبألحرف العر أِن اللجوء إىل كتابة الرتمجة األمازيغيِ  :هناإليه وينبغي التنبيه    

 هناك إشكال قائم وهو اخلصوصية اليت تعرتي بعض الكلمات يف بعض اللهجات األمازيغية . 
 القبائلي اجلزائري تفسريهونذكر على سبيل املثال التجربة اليت قام هبا الشيخ: سي حاج حمند حمند طيب، من كتابة     

يف األحرف العربية،  نظريهاات( يف اللهجة القبائلية ل يوجد وجد إشكال يف مخسة أحرف )أصو  فقدِبألحرف العربية . 
مع أن تلك األحرف كانت يف األصل عربية لكن ملا كانت ل تناسب النربة والنظم األمازيغي، تغريت فصارت ل تنطق 

ز من الرموز، وقد ول توجد يف األحرف العربية، لذلك سعى املرتجم إىل رمسها على وفق أقرب حرف هلا مث متييزها عنه برم
من قراءهتا، وعنون لذلك بقوله " وهذا تقريب لكيفية  مقدمة ترمجته حىت يتمكن القارئ يف التفسري بني ذلك كِله يف

 النطق السليم ِبحلروف املعدلة: 
 ِقي": رزقي .ژْ ( مفخم، بني )ز،ظ(، مثل كلمة "أَرَ Z= ينطق ِبألمازيغية  )ز أو  ژ -1

 زِيْرْث: جزيرة . چْ زار": جزار، أو ثِ چ= ينطق ِبألمازيغية بني )ج و ي( ، مثل كلمة "أ چ -2

 ثب" : يكتب .گ= ينطق ِبألمازيغية بني حريف )ك،خ(، مثل كلمة "ي گ -3

 . حر": البحرپْر": الرب، ومثل "الپ َ ( مثل: كلمة "ال v= ينطق ِبألمازيغية مثل احلرف الالتيين ) پ -4

 " : ربقة . ّْ ڨأراپْ مثل حرف )ج( عند املصريني، مثل كلمة "ية = ينطق ِبألمازيغ ڨ -5

 ه ساهم يف تقريب النطق األمازيغي الصحيح هلذه احلروف . وهذا كل     

                                                                                                                                                                
األمازيغية"، كتبھ الباحث المغربي: جواد الشقوري، ونشره في:  "حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى  من مقال بعنوان  1

 . موقع: إسالم أونالين . 2005/01/31
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غة العربية على وجه العموم والقرآن الكرمي على وجه اخلصوص بكلمات متقاربة يف املعىن لكن بينها فروق متتاز اللِ    5
 أهنا الناس أكثر حيسب املعاين يف متقاربة ألفاظ ا الكالم يف أن ذلك إل احلاذق فيها، قال اخلطاب:"ها دقيقة ل ميِيز بين

 من وحنومها,  وعن ومن ... والشح والبخل,  والشكر واحلمد,  واملعرفة كالعلم  اخلطاب؛ مراد بيان إفادة يف متساوية
 خبالف اللغة أهل علماء عند ترتيبها ويف فيها واألمر,  بعد فيما تفصيله سنذكر مما والصفات واحلروف واألفعال األمساء

م  ِبلقرآن املعجزِ  فكيف، فإذا كان هذا يف اللغة العربية  1"ذلك  لألمر عةاملتنوِِ  ِبألمساء القرآن بلفظه ومعناه، فقد يعربِِ
لعدم وجود  اإلشكال يف الرتمجة؛وهنا يظهر ، وسورة آية لكلِ  اخلاصة واملقاصد السياق حسبواملعىن خمتلف  الواحد،

األلفاظ اليت تؤِدي نفس املعاين اليت وردت يف الكلمات القرآنية املتقاربة، فتجد املرتجم ل يراعي هذه الفروق الدقيقة 
، كأن يوصف القرآن وإعجازه أصالته من جانبا النص دم فقِ يم يف مجيع املواضع، ف العبارةفيعرِب عن األلفاظ املتقاربة بنفس 

 .  2بينها فروق يف املعىن  لكن وفرقان، وذكرى ونور هدىالكرمي أبنه: 
فإن بينهما عدة فروق منها: أن الرب  "،هللا" و"الربحاج حمند حمند طيب، كلمة "ومثال ذلك يف ترمجة الشيخ: سي    

تتعلق  الربوبيةِبلربوبية وأنكروا األلوهية، ومنها: أن  مشتق من الربوبية وهللا مشتق من األلوهية، ومنها: أن املشركني أقِروا
فرغم هذه ؛ كالصالة والدعاء وغريها  تتعِلق بتوحيد هللا أبفعال العباد لوهيةبتوحيد هللا يف أفعاله كاخللق والرزق وغريها، واأل

"الفروق إل أنه كان بعرب عنهما   .بلفظة "ربِِ
" ٢الفاتحة:  چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ كما يف قوله تعاىل  . 3، حيث قال :" احََنَْمْذ َربِِ

 .  4:" َربِِ اَْذنَتساا َكاْن َوْحَذْس ..."، حيث قال٢٥٥البقرة: چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ ويف قوله تعاىل 
لِلفظة  ة أو الشفاهية، إذ كِل واحدة منهما تعجز عن التعبري الِدقيقمن الرتمجة الكتابيِ  وهذا اإلشكال يعرتي كال     

 املرتجم أن جيتهد يف تقريب املعىن الصحيح قدر املستطاع . لذلك على ة اليت تَغرِي مبناها فتغريا معناها، القرآنيِ 
  مسألة املصطلحات القرآنية ودقِة معناها؛ واليت ل ميكن أن تعرِب عنها بلغة أخرى فتوفِيها حقها، مثل مصطلحات  6

 "جهنم" وغريها من املصطلحات اليت وردت يف القرآن الكرمي .    "القرآن" و "احلج" و "الزكاة" و
 : نيم اتبعوا يف ذلك طريقتواحلِل الذي قام به بعض املرتمجني حملاولة جتاوز هذه املشكلة، أهنِ    

  ترمجت يف ،"القرآنالكلمات اآلتية: " مثل ،األمازيغ ينطقها كمالكنها تكتب أو تنطق   العربِيةم  ك اللفظةم رتَ أن تم  األوىل: 
لاغْ ڨ، ب  :" اي . ِسنْي .  ٢ - ١يس:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   .  5َساْلقمرَاْن اْلَعِظيْم" ّم

                                                                                                                                                                
، سنة: 3 ، ط:دار المعارف بمصر ، الناشر:محمد خلف هللا، و محمد زغلول سالم ت: بيان إعجاز القرآن، أبو سليمان الخطابي،  1

 ( .29)ص:  م،1976
 األمازيغية"، للباحث: جواد الشقوري . "حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى  مقال بعنوان  2
 . (1ص: )ترجمة معاني القرآن باألمازيغية،  3
 . (37ص: )ترجمة معاني القرآن باألمازيغية،  4
 . (397ص: )ترجمة معاني القرآن باألمازيغية،  5
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:" احْلِيْج اَْذَلْشهموْر   ترمجت ب ١٩٧البقرة: چ  ٱ  ٻ   ٻچ  كما يف قوله تعاىل  ،"يجْ ِّ احلْ " ب ترمجت  احلج وكلمة 
 . 2. ومثل كلمة  "جهنم" ترمجت ب  "آجْنََهنااَما"  1َمْعلموِميْث" 

حمند  حاج ، جند أن الشيخ سيچٻ  ٻ  چ   والثانية: أن خيتاروا لفظة أمازيغِية يقارب معناها معىن اللفظة القرآنية، مثل
" مع ما بني لفظيت "الرحيم" واحلنني" من الفرق . طِيب، عرب عنها يف مجيع القرآن  "َذْحِننْي يَ ْتش وْر َذاحْلَاانا

 .وليس مطلق البلد مكة  ةومثل: سورة "البلد" ترمجها بقوله "مَثموْرْث " ، مع أن البلد املقصود يف السور 
، وكيفية ترمجة معانيها: سورة نو وعشر  تسع  وممِا يلحق ِبإلشكالية السابقة، مشكلة األحرف املقطعة اليت افتتحت هبا  7

 فاألحرف املقطعة اليت وردت يف القرآن الكرمي فيها خالف كبري بني العلماء .
تبعها بعبارة )هللا أعلم وهذه املشكلة جتاوزها بعض املرتمجني ِبختيار قول واحد يسري عليه يف مجيع القرآن؛ فمنهم من يم    

 /طه /راء لم ألف /ميم لم ألفيف " ، فكان يقول مثالِبعمراين احلسني جهاديغرب: مبراده(، كما كان يفعل املرتجم امل
 . 3 معناه يعلم وحده ربأي:  "يواتس سرس ماد يِسنِ  نكا  رِب ": عبارة "حم
ومنهم من خيتار قول راجحا يف بداية أول موضع وردت فيه هذه األحرف وهو: سورة البقرة، مث يثبت عليه يف مجيع    

حمند طيب، فقد اختار قول يف أول سورة البقرة، فقال: " اَْتسمْرِثنْي حاج حمند تفسريه، كما فعل املرتجم اجلزائري سي 
اَلْيْق اَْدوِيْن  –وهللا أعلم  – پْ اَْغَرْصَوا اِڨْقَْرپَ . اْلُحُروفَِڨيا َغفااْلَمْعىَن اَْسَلْحرموْف، اخَْمَالاَفْن اْلعمَلمَ  اَْذلمْقرَاْن اِمموْزِمْرنَ رَا اخلَْ

َزْل" أرجح أن هذه احلروف اليت تفتتح هبا السور اختلف العلماء يف معناها، و  : . مبعىن 4اَْمنتساا، يَ ْراَن َساحْلمرموْف اَْنَسْن اِْديَ ن ْ
أن اخللق يعرفون احلروف اليت نزل هبا القرآن، ومع ذلك فهم عاجزون ومل يستطيعوا اإلتيان  -وهللا أعلم  –األقوال فيها 

 مبثله .
عة فقط يف كِل موضع من املواضع اليت ميِر هبا يف سور القرآن الكرمي، مثل فاحتة مث اكتفى بكتابة هذه األحرف املقطِ    

 .  5صاد " مث شرع يف تفسري السورة"  –عني  –اي  –ها  –فيها، " كهيعص: كاف  سورة مرمي، اليت قال
  آايت العقيدة اليت جيب الحتياط يف ترمجتها، فإن املرتجم عليه أن حيتاط وحيرتز كِل الحرتاز يف ترمجة آايت العقيدة  8

النار ،  عذابأو  ،اجلنة وصف نعيم ليت وردت يفيوم اآلخر واألمساء اة فيما يتعلق أبمساء هللا وصفاته، وأمساء ال، خاصِ 
 به . يليق ل ما تعاىل هللا إىل ينسب أو املعىن، فحيرِ  أن ميكن مناسبة غري لفظة اختيارألن 
ها من خالل ترمجة عقيدة منحرفة حياول نشرَ  وهذا اإلشكال تتفرع عليه إشكالت أخرى كأن يكون املرتجم صاحبَ    

 ا هي املعىن املراد من اآلية .ِبطلة توافق عقيدته ويذكرها على أهنا  آايت العقيدة إىل معان
                                                                                                                                                                

 . (28ص: )ترجمة معاني القرآن باألمازيغية،  1
 . (553ص: )ترجمة معاني القرآن باألمازيغية،  2
 األمازيغية"، للباحث المغربي: جواد الشقوري . "حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى  مقال بعنوان 3
 . (2:ص)ترجمة معاني القرآن باألمازيغية،   4
 .(  269ص:  )ن باألمازيغية، ترجمة معاني القرآ  5
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ة أبن تكلِِف اهليئات الرمسية جلنة موثوقة تراقب الرتمجة قبل أن تطبع، وهذا اإلشكال ميكن جتاوزه يف الرتمجة الكتابيِ    
 وتصِحح األخطاء الواردة فيها .

رألن الكلمة إذا خرجت من يفِِ امل وبة مبكان،ة فإن األمر من الصعأما يف الرتمجة الشفاهي    فإنه ل ميكن إمساكها ،  فسِِ
 . يف تفسريها حتذير الناس وتنبيههم على اخلطإ الوارد من املرتجمأو عنها املرتجم رجوع بإل 

 : آفاق االستفادة من التفسري الشفاهي والكتايب األمازيغي:املبحث اخلامس
ما كان مرجِوا منه، من انتشاره بني األمازيغ بعدم ه مل يبلغ إن الناظر إىل واقع التفسري األمازيغي يف حياة الناس، يعلم أنِ    

لذلك وإضافة إىل بعض احللول اخلاصة اليت ذكرهتا يف مشكالت الرتمجة  وتقريبه ملعاين القرآن الكرمي وغري ذلك،
ة واليت من شأهنا أن تساهم يف الرقِي ِبلتفسري األمازيغي إىل مراتب ة من املقرتحات العامِ ، فإين دِونت هنا جمموعةاألمازيغي

   العلى، وهذه املقرتحات مشرتكة بني التفسري الشفاهي والكتاب وهي كما يلي:
القارئ، ألن اجلهود ثقة عنصر سب تة رمسِية حىت يكا عن هيئة حكوميِ كتابة تفسري ِبلِلغة األمازيغية يكون صادر    أوال:

اء بسبب فقدان عنصر الثقة يف صاحب الفرديِة مع عظم نفعها وعلِو قدرها إل أهِنا ل تلقى قبول واسعا من مجاهري القرا 
 تلك الرتمجة، ملا قد يعرتيه من ترمجة معىن لنصرة مذهبه العقدي أو أتييد رأيه السياسي أو غري ذلك . 

ن جلنة علمِية تتضِمن جمموعة من العلماء والباحثني يف ختصصات خمتلفة، فتضم ممثِلني من  ويكون دور تلك اهليئة تكوي   
هلجة من اللهجات األمازيغية املعتمدة، ويشرتط فيمن يكون عضوا يف تلك اللجنة أن يكون حميطا ِبللغة العربية  كلِ 

فقهاء  جنة أيضالِ د تفسري كالم هللا تعاىل، وتضم الواللغة األمازيغية، إضافة إىل الشروط األخرى اليت جيب توفرها فيمن أرا
 غري ذلك من التخصصات، ويكون دور هذه اللجنة كما يلي:يف وعلماء يف العقيدة و 

أتليف تفسري ملعاين القرآن الكرمي مث ترمجته لِلغة األمازيغِية، أو اختيار كتاب من كتب التفسري املختصرة ، مث ترمجته إىل    
الذي  "جممع امللك فهد"غة األمازيغية أبسوب سهل ميِسر، وهذه الطريقة الثانية أفضل، والرائد يف هذه الفكرة هو اللِ 

سعى إلصدار تفسري خمتصر ِبللغة العربية يكون عمدة يف اجملِمع، قام به جمموعة من أساتذة التفسري حتت إشراف 
العربية ، وقد كانت الطريقة  اللغة ترمجته إىل لغات أخرى غري الدكتور: عبد احملسن بن عبد هللا الرتكي، وذلك بغرض

 بعة يف حترير هذا التفسري موافقة للضوابط اآلتية:املتِ 
 . العتقاد يف الصاحل السلف مذهب َوْفق اآلايت تفسري - 1

 . غريه على ِبملأثور التفسري من صحا  ما تقدمي - 2

 . األرجح أو الصحيح القول على النقل يف القتصار - 3

 . التفسري خالل من الشريعة ومقاصد القرآنية اهلداية إبراز - 4

 . التفسري أثناء الغريبة األلفاظ معاين بيان مع سهلة، خمتصرة العبارة كون  - 5
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ر وقوف - 6  . موضعها يف تمفسار يْ كَ   ،أمخر آايت يف الواردة الزايدة وجتنب لآلية، املساوي املعىن على املفسِِ

 . الضرورة إليه دعت ما إلِ  األخبار، إىل احلاجة دون مباشرة اآلية معىن إيراد - 7

 . عاصم عن حفص رواية َوْفق التفسري كون  - 8

 . والبالغة واإلعراب، والصرف النحو ومسائل القراءات، ذكر جتنب - 9

 .1رقمها آية كلِ   تفسري بداية يف ويذكر لضرورة، إل القرآين النص ألفاظ تعاد ول ِحدة، على آية كل  تفسري - 10
التفاق على حروف يكتب هبا هذا التفسري األمازيغي وتكون هي حروف الِلغة األمازيغية، سواء أكانت حروف  اثنيا:

 التيفيناغ أو حروف اللغة العربية أو غريها، ولكن حتقيق هذا األمر من الصعوبة مبكان، وذلك ل :
 . -إل القليل منهم  –ني للقراءة أو الكتابة هبا معرفة األمازيغ احلاليِ انداثر حروف التيفيناغ وعدم   -1
ِبلنسبة لكتابة الرتمجة حبروف اللغة العربية تطرح مشكلة اختالف اللهجات يف اللغة األمازيغية، بني القبائلية واملزابية  - 2

 لذلك أييت املقرتح اآليت: هلجة ترتمجها؟ والشاوية وغريها، فإذا أرادت اللجنة أن ترتجم كلمة فبأيِ 
ة اليت ينتمي إليها، فة ِبلرتمجة ِبإلشراف على ترمجة ذلك التفسري املنتخب لِلهججنة املكلِ ل من اللِ ممثِ  تكليف كلِ    

 ة وفقة، وتفسري للقرآن الكرمي ِبللغة األمازيغيِ غة األمازيغية وفق اللهجة القبائليِ : تفسري للقرآن الكرمي ِبللِ فيكون عندان
حلق يف فهم معاين كالم حىت يكون للجميع ا هجة الشاوية،ة، وتفسري للقرآن الكرمي ِبللغة األمازيغية وفق اللِ اللهجة املزابيِ 

 . اللهجات األمازيغية كما هو الواقع اتتفق عليه أو كلمات فو حر  انعدامهذا املقرتح يصح يف حالة و  هللا،
 ينبغي تدريس مادة تفسري القرآن الكرمي ِبللغة األمازيغية يف املساجد وفق ما يعرف بنظام "الكراسي العلمية"، فإنِ  اثلثا:

ة اليت هلذه الكراسي العلمية األثر البالغ يف نفوس املستمعني، خاصة إذا أعطيت هذه الكراسي حقها من التغطية اإلعالميِ 
 تنقل هذه الدروس اليت تلقى فيها عرب اإلذاعة والتلفزة وغريها من وسائل ترغب الناس يف حضورها وتمعِرف هبا، مث

التصال عرب القنوات الرمسية، حىت ل تكون مقتصرة على احلاضرين يف املساجد فقط، وحىت يسمعما املسلمون وغريهم، 
ها لكان أحسن، إذ جيمع فيها ولو كانت هذه الكراسي العلمِية يقرأ فيها من التفسري الذي تِؤلفة اللجنة السابق ذكر 

 املتتِبع بني السماع واملتابعة من الكتاب فيحصل بذلك النفع العظيم .
تعميم أقسام العلوم اإلسالمية يف جامعات الولايت اليت يغلب على سكاهنا التحِدث ِبلِلغة األمازيغية، مثل ولية  رابعا:

عض اجلامعة مثل جامعة: ِبتنة، البويرة، غرداية، وغريها، مث برجمة جباية، تيزي وزو، خنشلة، وغريها، كما هو احلال يف ب
غة األمازيغية، وتكون خاصة ِبلطلبة القاطنني بتلك الولايت، مقاييس جديدة للدراسة تتعِلق بتفسري القرآن الكرمي ِبللِ 

، وهكذا القرآن ِبألمازيغية ، مقياس: علومِبألمازيغية مثل: مقياس: غريب القرآن ِبألمازيغية، ومقياس: أمساء السور

                                                                                                                                                                

 ( .9التفسير الميسر الصادر عن مجمع الملك فھد، )ص:   1 
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هؤلء ة، وذلك حىت يتمكن غة األمازيغية األكادمييِ ِبللِ  صون يف التفسري هلم درايةيشرف على تدريسها أساتذة متخصِِ و 
 غة األمازيغية األكادميية فيكونون دعاة ومفاتيح خري يف وليتهم  .من اللِ  املتمدرسون الطلبة
 :خامتة

تلك الفروق  أنِ هي  بني التفسري الشفاهي والكتاب يف مجيع النواحي السابقة، الرحلةا من هذه واخلالصة اليت خنرج هب   
ل تعين انتقاص أحدمها أو ترجيحه على اآلخر من كِل وجه، بل إِن لكِل من هذين النوعني خصوصِياته وممِيزاته بينهما 

 معطيات معِينة . اليت متِيزه عن غريه، وقد يمرجاحم أحدمها على اآلخر بناء على
 ، وذلك ألمور من أبرزها: لكِن األقرب لتحصيل املقصود من تفسري القرآن ِبللغة األمازيغية هو التفسري الشفاهي    
ها من اللهجات، لذلك فتأثريه يف ة أو غريَ ة أو مزابيِ   أنه أيسر للفهم إذ خياطب القوم ِبلِلهجة اليت يفهموهنا، قبائليِ  1

 يكون أبلغ من الكتاب .نفوس املستمعني 
 املعاين . من   كونه يتيح السؤال والستفسار ملن مل يفهم معىن 2
 قف واجلاهل، الصغري والكبري .  أنه يوِجه جلميع أطياف اجملتمع األمازيغي املثِ  3
 كاملساجد واإلذاعات والتلفاز وغريها .  ِيون  كونه يملقى يف جِل األماكن اليت يقصدها األمازيغ 4
 –رية جتعله أقِل إفادة من الشفاهي إِل أنه تعرتيه إشكالت كث أما التفسري الكتايب األمازيغي؛ فرغم فوائده اجلّمة   

 ل:من هذه اإلشكالت على سبيل املثاو  -خاصة يف الوقت الراهن 
هذا األمر الذي أحدث إشكال كبريا يف كتابته، بسبب تعدد اللهجات  الذي يكتب به التفسري األمازيغي؛   احلرف 1

 األمازيغية وعدم وجود احلرف املتفق عليه اجلامع بني هذه اللهجات .
وأخص ِبلذكر  –  التفسري الكتاب األمازيغي يكون موِجها للطبقة املثقفة، ولكن خصوصية سكان اجملتمع األمازيغي  2

ة املقروئِية وانتشار األمِية يف كثري من القرى يف اجلبال واملناطق الوعرة، ممِا أدى إىل قلِ  لون الس ْكىَن جتعلهم يفضِ  –القبائلي 
واملداشر القبائلية، هذا األمر الذي حيِد من استفادة هؤلء من الرتمجة املكتوبة، وقد يكون بعضهم يعرف اللهجة القبائلية 

ه أن حيسن قراءة سورة الفاحتة بم سْ ، بل حَ ِبلعربية أو غريها سريا مكتوِب للقرآن الكرمييفهم تف وأ له أن يقرأ دون غريها فأنِ 
 وقصار السور ألداء فريضة الصالة . 

ممِا يرجحه على  –يف الغالب  -فهذه اإلشكالت وغريها ل تعرتض التفسري الشفاهي األمازيغي للقرآن الكرمي    
حاج حمند حمند طيب املسموعة مثل ترمجة سي  ،لتفسري الشفاهيِب ينياألمازيغ تماماهالكتاب والواقع يؤيِد ذلك، إذ نرى 

ه كثري منهم ل يعلم بوجودفالالكتاب  تفسريه ، أمايف وسط اجملتمع القبائلي وهي متداولة بينهم بكثرة هلا صيت كبري فإن
 .   ومن علم بوجوده ل يطِلع عليه إلِ قليالأصال، 
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أن أفضل طريقة لالستفادة من املنهجني )الشفاهي والكتاب( هي كتابة تفسري مرتجم   األخري:وميكن أن يقال يف   
 ون .يِ لألمازيغية من ِقَبل هيئة رمسِية، مث يمقرأ هذا التفسري يف املساجد ويمبث  يف اإلذاعات والتلفاز ليستفيد منه األمازيغ

 :قائمة املصادر واملراجع
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