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 بعــض خصائــص اللغـة اآلمازيغيـــة

  لألستاذ محمد الصالح ونيسي

  

  :الخطوط العريضة 
  

  ديمومة اللغة األمازيغية و استمراريتها  .1

  قدرتها على استيعاب و امتصاص األلفاظ األجنبية  .2

  Dérivation   قدرتها على اإلشتقاق  .3

  Compositionقدرتها على التركيب و النحت    .4

 دفات في اللغة األمازيغية غزارة المترا .5

 قدرتها على التنوع الفونولوجي .6

   

  : ديمومة اللغة اآلمازيغية و استمرارها - 1

لقد عاصرت اللغة اآلمازيغية منذ بداياتها كثيرا من اللغات في الشرق و الغرب مثل اللغة المصرية  

  .القديمة و الالتينية مثال 

ة و مدنية راقية و كتبت بها المجلدات و نقشت على الحجر ورغم أن هاتين اللغتين شيدتا حضارة زاهر

في المعابد و المساكن و القصور و القبور ، إال أنهما اندثرتا و اضمحلتا إلى األبد، و قبرت معهما 

و على النقيض من ذلك ، فإن اللغة اآلمازيغية التي لم تكتب يوما ، و لم تدون على . كنوز من المعرفة

 ، إال في القليل النادر ،استطاعت الصمود و البقاء حية ترزق في أفواه عشرات حجر أو في مجلدات

. إنها حقا لمعجزة ، هذه المعجزة وحدها كفيلة بدفعنا إلى العناية و اإلهتمام بها. المالين من أبنائها

بذلوها فبالرغم من محاربة كل المستعمرين الذين دخلوا شمال إفريقيا لها و المجهودات الكبيرة التي 

  .إال أنهم فشلوا جميعا في القضاء عليها    الستئصالها 

  :  أما الخاصية الثانية – 2

 تتوفر على قدرة عجيبة في استيعاب و امتصاص الكلمات األجنبية و  فتتمثل في أن اللغة اآلمازيغية

و الجماعة "   tamdintثامدينت " العربية تصبح  "  مدينة" إخضاعها لقوالبها ، على سبيل المثال كلمة 
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 ssmantالفرنسية تصبح    semaineو كلمة         "  tablitt   "و البلدة تصبح      tajmaatتصبح 

  الخ ...   abugatoتصبح   avocatو     abidun تصبح bidonو 

 و كما اقترضت من اللغات الوافدة ، فقد .و الجميع يعلم أن اقتراض األلفاظ أمر شائع بين اللغات

تها هي أيضا بقائمة كبيرة من األلفاظ التي الزالت تستعمل إلى اليوم في شمال إفريقيا من ليبيا و أقرض

  :و أعطي مثاال لذلك بالعربية الدارجة بالكلمات اآلتية ... الجزائر و تونس و المغرب 

Alus ،Awessu ،Agdel، Lfekrun، Taghennant ،Tawsa، Twiza   ....  

  .... ،آزقي ،الهوزي ،التاقوفت  لتالمة التافغة ،المريرةالقرجومة، الهيدورة ،ا

   اإلشتقاق في اللغة اآلمازيغية – 3

 للغة اآلمازيغية مرونة تامة و قدرة كبيرة على اشتقاق األلفاظ من مصدر أصلي واستعمالها       

  :حسب مقتضيات اللغة و تراكيبها و صيغها و بنيتها النحوية و الصرفية مثال 

  السرقة =   tukerdaمصدر 

    yuker :في الماضي نقول 

  yettaker:في المضارع 

   aker:في األمر 

   makar : اسم الفاعل 

   yetwaker:و المبني للمجهول الماضي 

    yetwakar:المبني للمجهول المضارع 

   ad yetwaker:المبني للمجهول المستقبل 

   asaker:و الفعل المتعدي 

   : النحت و التركيب– 4

 من ألفاظ قديمة  عتبر اللغة اآلمازيغية لغة نحت و تركيب بامتياز ، ولها قابلية مرنةلنحت ألفاظ جديدةت

  :مثل 

  : دمج اسمين في اسم واحد –أ 

بحيث يتم إيصال اسمين ببعضهما البعض و تكوين لفظ جديد يحمل داللة جديدة يشترك فيها معاني 

  :اإلسمين مثل 

Alemsir  . alemهو الجلد و sir أي المطحنة -   - tasirt جلد المطحنة ومثل : و معناهما:  
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 Miles-funas وهي نبتة مائية تنبت في حواف الوديان و السواقي و تشبه لسان الثور وتتكون من 

  أي اللسان   iles , afunasالثور وهو: لفظين 

: و اللفظ مركب من اسمين    aghezdisعظم الجنب و ينطق للضرورة =   aghesdis: و كذلك 

ighes أي العظم و idis و يعني الجنب و ربما هو تحريف لكلمة aaeddizفتتحول إلى عظم البطن .  

  : اندماج فعلين فينتج عنهما اسم أو لفظ جديد مثل –ب 

Azerqen   وهو مرض يصيب العين و مثلهatelles و هو يتكون من فعل ezr   أي رأى و نظر و

qenانغالق الرؤية :  و معنى اللفظ  أي أغلق.  

  :  التركيب من أدوات لغوية أخرى –ج 

 بمعنى  aghellaبمعنى عليك أي تعال و   awer أي النجدة و الكلمة تركيب من tawerghella :مثل 

الجهة التي تقع وراء الربوة أو التلة أو الجبل أو حاجز آخر يفصل بين المكان و الشخص أو بين 

  .مكانين 

و تؤدي مفهوم العتمة أو الشيء غير المألوف ) aber(ك أسماء و أوصاف أخرى تبتدئ بصدارة وهنا

أي الدم المخلوط   iberdammenو   aberbacوهو طائر أسود جميل و    aberghuggal: مثل 

  .بالقيح 

  : و تعني على التوالي , in-nat , id-iden , ann-iden  ass-iden: ومثل كلمات 

  . ما قبل أمس و الليلة ما قبل البارحة و السنة الماضية و اليوم ما قبل أمساليوم األول

   

  : غزارة المترادفات في اللغة اآلمازيغية– د       

إن اللغة اآلمازيغية قد تفوق في هذا الميدان اللغات األخرى مثل العربية و الفرنسية إذا ما تم إنجاز 

واجد في المغرب األقصى و الجزائر و تونس و ليبيا و قاموس أمازيغي شامل يضم كل اللغات المت

بل إن . . agerziz, awtul, aqnun: الساحل اإلفريقي و أقدم على ذلك مثال أسماء األرانب وهي 

  :هناك ألفاظا أمازيغية ال مقابل لها في اللغة العربية مثل 

Tifednin , tifdent الرجل أصابع الرجل و يقابلها أصبع :  و يقابلها في اللغة العربية مركب اسمي

   orteils: في الفرنسة لفظ 

و اندثرت في مناطق أخرى و يتعين على الباحثين جمعها  وهناك اآلالف من األلفاظ منتشرة في منطقة

و السهر في سبيل آمازيغية واحدة يفهمها     و تدوينها في قواميس موحدة لتبادلها في مختلف المناطق 
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 tamalutالرحمة  / taffastالزرافة /  الفضة Azref:  إفريقيا و الساحل مثل سكان شبه قارة شمال

  و كثير غيرها /   amudالصاله /   

 ikerrالخروف بعد الجز    ufrik/ الخروف   Izmer: و من أسماء الخروف حسب العمر أذكر 

  الخ ...الكبش 

ين الفعل الماضي المؤنث النطق اإليجابي الخاص الذي يفرق ب:  تتمثل في خاصية أخرى– 5

tezwegh     كمثال و االسم المصدرtezwegh   و  و هذان اللفظان يحتويان نفس الحروف كتابة

  .يختلفان نطقا و هذه أمثلة عن ذلك 

Titt nnes tuta gher tezwegh   هنا نجد االسم المصدرtezwegh   عينه مالت إلى  ومعناه

  .االحمرار

 Titt nnes tezwegh - 2    احمرت عينه ، نالحظ تشابه الكتابة في اللفظ و : ومعنى الجملة

  .اختالفها في النطق 

  :و أمثلة أخرى عن ذلك 

- tesmed texxamt   : بردت الدار  

- taxxamt tudfi - t tesmed   دخل البرد الدار.  

ئم اللغة اآلمازيغية و أعتقد أن هذه اإلشكاليات بين الكتابة و النطق ال يفصل فيها إال الحرف الذي يال

  .نطقا و كتابة

ولذا أدعوا المهتمين بالشأن األمازيغي إلى توخي الحذر من السقوط في المتاهات اإليديولوجية التي 

سقطت فيها لغات أخرى مثل العربية التي قضى عليها التعريب اإليديولوجي في الجزائر وجعل منها 

  .لغة خبز ال لغة إنتاج علمي و أدبي
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