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صدر عن مؤسسة امللک عبد العزيز بالدار البيضاء 
األمازيغي  القاموس  عنوان  حيمل  كتاب   2014 سنة 
بن  إبراهيم  ألفه  ملخطوط  حتقيق  عن  عبارة  وهو  العريب، 

عرش  للثامن  املوافق  اهلجري  عرش  الثاين  القرن  يف  باملرتيني  املعروف  األقَّاوي  افني  اإلسَّ عيل 
الغبار  نفض  يف  الفضل  ويرجع  وزيادة.“  باحلسنى  للسعادة    ”الرسُّ عنوان  حتت  امليالدي 
عن هذا القاموس وإخراجه من سجن خزائن املخطوط إىل عموم القراء قصد االطالع عليه 
واالستفادة من مادته إىل عبد اهللا خليل الذي دخل هذه املغامرة عىل الرغم من توفره عىل نسخة 
النرش  عملية  عىل  سهرت  التي  املؤسسة  نسخة  وهي  فريدة،  أهنا  عىل  معها  تعامل  فقط  وحيدة 

والتحقيق.
صفحة،   643 يف  السميک  الغالف  ذات  األنيقة  واحللة  الكبري  احلجم  من  الكتاب  ويقع 

ويضم فضال عن الشكر واإلهداء ما يأيت: 
املخطوط  أمهية  عن  صاحبها  فيها  كشف  صفحة   17 من  وتتكون  املحقق:  مقدمة   .-
اللغة  فيها  تعرف  التي  التارخيية  املرحلة  هذه  يف  خاصة  وحتقيقه  إخراجه  ورضورة  األمازيغي 
األمازيغية هنضة ملحوظة لعل أبرز معاملها هي دسرتهتا باعتبارها لغة رسمية. وتعرض فيها 
وخصص  والعربية،  األمازيغية  باللغتني  املتعلقة  واملعجمية  اللغوية  القضايا  بعض  إىل  أيضا 
عىل  الضوء  مسلطا  ومؤلفاته،  وشيوخه  صاحبها  وحياة  باملخطوطة  للتعريف  منها  مهام  حيزا 
أفا  عن  أخذها  سوس  بمنطقة  خاصة  بخريطة  املقدمة  ذيل  ثم  وإخراجها.  حتقيقها  يف  عمله 

(1988: 72-73) وبصورة للصفحة األوىل من املخطوطة.
 للسعادة  افني األقَّاوي بـــ”الرسُ ق: وهو ما سامه إبراهيم بن أمحد اإلسَّ -. الكتاب املحقَّ
ق،  باحلسنى وزيادة،“ وعنونه عبد اهللا خليل يف متن املؤلَّف باملعجم، وهو زمنيا، حسب املحقِّ
”ثاين أهم مؤلف يف هذا الفن بعد قاموس اهلاليل الذي سبقه“ (14)، ويضم 508 صفحة موزعة 
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التأليف  دواعي  عن  فيها  كشف  فصول  ستة  صاحبها  نها  ضمَّ صفحات  مخس  من  مقدمة  عىل 
ق املعجم بصورة للصفحة األخرية من  ومنهجه، واملصادر املعتمدة ورموزها. وقد ذيل املحقِّ

املخطوطة.
الشعر،  وفهرس  األحاديث،  وفهرس  القرآنية،  اآليات  فهرس  وتشمل  الفهارس:   .-

وفهرس األمثال، وفهرس األعالم، وفهرس املصادر واملراجع. 
األصل  ذات  للكلامت  وآخر  األصلية،  األمازيغية  للكلامت  كشافا  ويضم  الكشاف:   .-

العريب.
التأليف  ضمن  تندرج  القارئ  يدي  بني  خليل  اهللا  عبد  اليوم  يضعها  التي  واملخطوطة 
املتخصصني وعىل رأسهم  يف جمال املعجم األمازيغي الذي تعود بداياته، حسب جمموعة من 
 La révélation des 1998 ،كشف الرموز) (Nico van den Boogert) نيكو ڤان دين بوخارت
دؤوبة  حركة  التارخيية  املرحلة  هذه  عرفت  حيث  امليالدي.  عرش  الثاين  القرن  إىل   (énigmes 
يف هذا الشأن توجت بمجموعة من املؤلفات حار الباحثون يف تسميتها، فأحالوا عليها حينا 
املزدوجة،“  بــ”القواميس   أخر أحيانا  ولقبوها  الرموز،“  و”كشف  األسامء،“  بــ”لوائح 

و”املعاجم“ (بوخارت 1998: 9). 
وتتسم هذه املؤلفات بطابعها الثنائي العريب األمازيغي، أو األمازيغي العريب، وال غرابة 
ا وتربى يف كنفها،  يف ذلک مادامت تتوجه إىل مستعمل مزدوج اللغة، رضع األمازيغية لغة أُمّ
القاعدة،  هذه  عن  املرتيني  قاموس  خيرج  ومل  العتيقة.  واملدارس  الكتاتيب  يف  العربية  وتعلم 
فينطلق من األمازيغية للوصول إىل العربية، وهو اختيار حمكوم باهلدف من التأليف الذي هو 
يفقهون  ال  الذين  القرآن  وحفظة  املدارس  طلبة  إىل  خالله  من  صاحبه  توجه  رصف  تعليمي 
من العربية سو قليال وذلک قصد تيسري ما يتعلمونه، ومساعدهتم من ثَم، عىل كتابة العقود 
والرسائل وغري ذلک من املهام املوكولة إىل الطالب الفقيه اإلمام (15). وحسب املحقق، فإن 
”الرس،“ معناه تلمس الطريق ليال، وهو أيضا اإلبكار يف إدراک السعادة التي لن تتأتَّى إال 

بتعلم اللغة العربية.
وجتدر اإلشارة إىل أن قاموس الرس الذي قىض املرتيي يف تأليفه زهاء ثالثني سنة يتميز 
معجميا  مدخال   4000 يقارب  ما  املحقق  حسب  يضم  إذ  معلوماته،  وموسوعية  مادته  بغزارة 
تبت باعتامد حروف املعجم وليس مواضيعه، ووزعها عىل ستة وعرشين بابا، بدأه بباب الباء  رُ

وأهناه بباب اهلاء مرورا بـاألبواب األخر التي نظمها يف البيت اآليت: 
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ضايٌ ضعغْ فقٍ كسش هويا بتٍ جحخ دال رزط كلمن صا  
وقد اختار املؤلف احلرف الثاين أساسا للرتتيب قائال: ”فاعلم أنني اخرتت احلرف الثاين 
والتأنيث،  والتذكري  واجلمع  والتثنية  اإلفراد  يف  عندهم  تتغري  ال  ألهنا  العجمية،  الكلمة  من 
بخالف احلرف األول“ (26)؛ وإذا كان االختيار مفهوما فيام يتعلق بالوحدات املعجمية التي 
األمر  يبدو  الفاء،  باب  حتت  جاءت  التي  دجاجة“  ت:  لُّسْ فُ ”تَ قبيل  من  أصيل  غري  بحرف  تبدأ 
 : دْ غري منطقي مع نظريهتا التي يعد فيها احلرف األول جذريا، كام هو احلال مثال يف املدخل ”فَ
العريب،  األصل  ذات  صحة،“   : تْ حْ ”صَّ املدخل  يف  أو  الفاء،  باب  حتت  وردت  التي  عطش“ 
والتي جاءت يف باب احلاء. وقد ترتب عن هذا اخليار أحيانا إيراد املذكر واملؤنث حتت بابني 
صورة  جاءت  حني  يف  الراء،  باب  حتت  أتت  املثال،  سبيل  عىل  عرشة“  و:  رَ ”مْ فلفظة  خمتلفني، 
يف  املوقف  بتدارک  يقوم  أن  باملحقق  حريا  وكان   امليم.  باب  حتت  عرشة“  ت:  وْ رَ ”َمْ املؤنث 
الكشافني، بدل اعتامد نفس الرتتيب الذي مل يتوان يف انتقاده مرصحا بعدم قبوله إياه خاصة يف 

الكلامت ذات األصل العريب.
مقدمته  من  حيِّزا  املحقق  خيصص  فلم  وتقطعيه،  األمازيغي  املتن  تدوين  طريقة  عن  أما 
لعرضها مكتفيا بقوله: ”ضبطنا األلفاظ األمازيغية كلام تم ضبطها يف احلاشية، وتركناها عىل ما 
هي عليه عىل الرغم من اختالفنا أحيانا معه أو اختالفها مع الشائع واملتداول مؤمنني باختالف 
إىل  سوس“  يف  األمازيغية  الظواهر  ”بعض  عن  حديثه  يف  ومشريا   ،(18) املناطق“  بني  النطق 
طريقة تدوين بعض احلروف، مثل اجليم والزاي املفخمتني والكاف املعقودة، إال أنه مل يعتمدها 
يف كتابة املتن سواء يف املعجم أو الكشافني، ففي حديثه مثال عن الزاي املفخمة يقول: ”تكتب 
عىل صورة الضاد بثالث نقط“ إال أنه كتبها يف مجيع أمثلة القاموس ضادا حتتها سطر، ويرسي 
إشارته  من  الرغم  عىل   وهذا  سطر،  حتتها  كافا  دوهنا  التي  املعقودة  الكاف  عىل  نفسه  اليشء 
إىل أهنا تصور بثالثة نقط فوق احلرف املعني. أما عن الصوائت، فلم يلمح إليها بتاتا مكتفيا 
األمثلة  ندون  أن  ارتأينا  وقد  احلروف،“  بـ”شكل  يُعرف  ما  وفق  العربية  الطريقة  عىل  بكتابتها 

اعتامدا عىل نفس الطريقة تسهيال للوصول إليها.
ألن  جدا  قليلة  فأفعاله  عليه،  األسامء  غلبة  القاموس  مداخل  طبيعة  حيث  من  ويُالحظ 
صاحبه ”اختار االسم عن الفعل يف العجمية“ (27)، فاكتفي يف حاالت عديدة بتدوين األسامء 
 : : تذوق“ دون فعله ”مْضِ ْ دون مقابالهتا الفعلية، فتجد، عىل سبيل املثال اسام من قبيل ”أَمْيضَ
: هرب.“ وعىل الرغم من تأكيد املؤلف عىل اختياره املذكر  لْ وْ : هروب“ دون ”رْ لَ رُ تذوق“ و”تَ
عن املؤنث واملفرد عن اجلمع، فإنه كثريا ما أورد الصورتني معا، فتجد صورة املؤنث غري بعيدة 

عن صورة املذكر، وقد ترد مبارشة بعدها، أو يأيت باجلمع دون املفرد أو هبام معا. 
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ضمري  إىل  مسندة  التام  صيغة  يف  وردت  فقد  املؤلَّف،  يتضمنها  التي  القليلة  األفعال  أما 
معه  جاء  متعديا  الفعل  كان  ومتى  ورسح،“  رعى   : سَ و”إكْ رجع،“   : رِّ ”يُ مثل  الغائب  املذكر 
سْ كدا:  : رفعه“ أو غري املبارش كام يف ”إِقْسَ تْ مفعوله املبارش كام يف ”يُفَ كدا: وجده،“ و”يُسَ
الكشافني  يف  أو  املعجم  يف  سواء  املضمرة،  ومفعوالهتا  األفعال  هذه  ودونت  ولسعه.“  لدغه 

باعتبارها كلمة إمالئية واحدة دون بياض يفصل بني مكوناهتا. 
األصل  ذات  الكلامت  فكشاف  القاموس،  هذا  يف  مميزة  مكانة  العريب  املعجم  احتل  وقد 
األصلية  األمازيغية  الكلامت  شمل  الذي  نظريه  يتجاوز  مل  حني  يف  مدخال،   2137 ضم  العريب 
ألفاظ  ”معرفة  يف  يكمن  ال  القاموس  هذا  وضع  من  اهلدف  مادام  ذلک  يف  غرو  وال   .1760

التي  العربية  أللفاظ  فا  ومعرّ سببا  تكون  أن  هبا  املراد  وإنام  مهام،  معرفتها  كان  وإن  العجمية، 
املعجمية  للوحدات  أعطيت  التي  الكبرية  األمهية  يفرس  ما  وهذا   ،(16) املعنى“  يف  ترادفها 
العربية، ففي الوقت الذي يكتفي فيه القاموس بإيراد املدخل األمازيغي دون إضافات لغوية 
إال يف حاالت نادرة، يسهب يف منح املعلومات الرصفية والداللية حول املقابل العريب موظفا 
ال  إنه  بل  اللغة...إلخ،  وفقه  والصحاح،  املحيط،  القاموس  مثل  العربية  القواميس  خمتلف 
إن  اللفظة  فيه  ذكرت  الذي  احلديث  فيورد  اللغوي،   املستو عند  عديدة  حاالت  يف  يتوقف 
وجد، وقد يأيت بحديثني أو أكثر، وخيوض يف النوازل، ويورد األخبار والفوائد والنوادر حتى 
قاموس  أمام  أنه  أحيانا  خيال  بل  عريب،  أمازيغي  بقاموس  يتعلق  األمر  أن  ينسى  القارئ  يكاد 
”احلسنى  أسامه  رصف  لغوي  قسم  قسمني؛  إىل  صاحبه  قسمه  اللغة،  أحادي  عريب  موسوعي 
والغرابة  العجيبة.“  فوائدها  يف  ”الزيادة  دعاه  موسوعي  وقسم  العجمة،“  من  العربية  فهم  يف 
يف هذا مادامت الغاية التي سعى إليها املرتيني من تأليف هذا املعجم هي تصحح داللة اللفظة 

العربية كام يتمثلها الطالب األمازيغي.
خزانات  من  القاموس  إخراج  يف  كبريا  جمهودا  بذل  قد  املحقق  أن  سبق  مما  ويتبن 
املخطوطات ليكون يف متناول كل مهتم، فحاول نقل متنه كام أراده له صاحبه أن يكون، تاركا 
تسلسل  تنظيم  وأعاد  اهلامش،  يف  ذلک  إىل  مشريا  هو  كام  القرآنية  اآليات  غري  يف  التصحيف 
الصفحات حسب الرتتيب األبجدي لألمازيغية مضيفا بعض عناوين األبواب التي أغفلت، 
واعتمد عدة رموز وخمترصات لتسهيل استعامل القاموس والتمييز بني خمتلف متونه، وخصص 
بإعداد  قام  كام  باألعالم،  التعريف  وإىل  والسور،  القرآنية  اآليات  رقم  إىل  لإلشارة  اهلوامش 
يف  املطلوبة  الدقة  أحيانا  عنه  غابت  وإن  األمازيغية،  يف  اللغوية  الظواهر  لبعض  نظري  فرش 
وقسمها  املعجمية  املادة  استخرج  ثم  اللغوية،  الظواهر  وتعريف  اللسانية  املصطلحات  ضبط 
فة، وشمل الثاين الكلامت ذات  ْ إىل قسمني، ضمَّ القسم األول كشافا للكلامت األمازيغية الرصِّ

األصل عريب . 



385ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas

وختاما البد من التأكيد عىل أمهية حتقيق الرتاث األمازيغي املخطوط ورفع احلجاب عنه 
املرتيني  لقاموس  بتحقيقه  خليل  اهللا  وعبد  والباحثني،  املهتمني  أيادي  متناول  يف  يكون  حتى 
يساهم يف نفض الغبار عن مادة علمية مهمة تتجاوز املجال املعجمي واللغوي الرصف لتشمل 
علمية  خدمة  يسدي  بذلک  وهو  مقدمتها،  يف  واألنثروبولوجيا  التاريخ  يأيت   أخر جماالت 
كبرية للغة والثقافة األمازيغيتني بصفة عامة، وللمعجم األمازيغي بصفة خاصة. إال أنه جيب 
األخطاء  لبعض  تداركاً  املحقق  مقدمة  مراجعة  عىل  جديدة،  طبعة  إصدار  حالة  يف  احلرص، 

املتعلقة باللسانيات األمازيغية.
نورة األزرق 

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، الرباط 


