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الدكتور ا�سحق رحماني

�أ�ستاذ م�ساعد بجامعة �شيراز

درا�سة �أ�س�س ومبادئ
�إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية
الملخ�ص:
ال يمكنن ��ا �أن نق ��ول �أن ت�أليف معجم تاريخ ��ي �أمر �سهل ،ولو تتو ّفر الميزاني ��ة المطلوبة لذلك .فقد
معجم مث ��ل �أك�سفورد وغيره من المعاجم ع�شرة عام� � ًا .ولكن نحن في هذه الفترة
ا�ستغ ��رق �إعداد ٍ
الزمنية كيف يمكننا �أن ننجز هذا العمل الكبير في زمن ق�صير مع �أن في �أمامنا �أنواع من المعوقات
منه ��ا :ق ��دم تاريخ ن�ش�أة اللغ ��ة العربية ا ّلتي يرجع �إلی زمن �سيدنا ن ��وح و الح�صول علی الم�صادر و
الوثائ ��ق العلمية ا ّلتي تثبت ذلك ،و�أي�ض� � ًا قلة المتخ�ص�صين في الدرا�س ��ات الت�أ�صيلية ا ّلتي ترتبط
ب�صناع ��ة المعجم اللغ ��وي .ولذلك يتطلب �إعداد المدون ��ة اللغوية النموذجية جه ��د ًا متوا�ص ًال من
قب ��ل المتخ�ص�صين ودعم الحكومات العربية .وتهدف هذه المقالة �إلی درا�سة المبادىء الأ�سا�سية
لو�ضع المعجم التاريخي المثالي للغة العربية ب�إذن اهلل تعالی.
الكلمات الرئي�سية :المبادئ ،الإنجاز ،المعجم ،التاريخي
المقدمة:
�إنّ اللغة هي وا�سطة لنقل الأفكار والمكت�سبات من الأ�سالف �إلى الأخالف .وهي فكر الأمة وهويتها
وترب ��ط بين �أف ��راد الأ ّمة وتع ّبر عن �أحالمهم و�آمالهم وعن �أفراحه ��م و�آالمهم ،وهي الخزينة ا ّلتي
تر�سم فيها الأمة عنا�صر ما�ضيها و ُت ّ
�سط ُر بها حوادث تاريخها و ثمرات نتاجها في العلم ،ال�سيا�سة،
فرد �إلى �آخر ومن
يتم بها انت�شار الأفكار و الم�شاعر فتنتقل من ٍ
الأدب� ،أو الفنّ وهي الوا�سطة ا ّلتي ّ
مجموع� � ٍة �إلى �أخ ��رى .فاللغة لي�ست مجموع ًة م ��ن الألفاظ و العبارات الجامدة ،ب ��ل هي �أحا�سي�س
قومي ي�ش ُّد من روابط االتحاد
وم�شاعر ونوازع كامنة ،و �أفكا ٌر وميول ٌ ح ّية مطو ّية ُ
طابع ٍّ
تقوم بمثابة ٍ
والألفة بين جميع �أفرادها ،في�ش ُع ُر ه�ؤال ِء وك�أ ّنهم �أ�سرة واحدة.
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هلل العظمى .يقول
آيات ا ِ
الب�شر ،وهي �آي ٌة من � ِ
ال�ش � َّ�ك �أنَّ ال ّلغ َة هي �أداة االت ِ
ّ�صال وال ّتفاهُ ِم بين �أبنا ِء ِ
اهلل تعالى} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
�ضمير ِه.
ﮪ ﮫ ﮬ{((( لأنّ الإن�سانَ هو المخلوق الوحيد الذي ينطقُ ويع ِّب ُر ع َّما في
ِ
تهتم بلغاتها ،فتقي ��م جامعاتها وم�ؤ�س�ساتها العلمي ��ة لخدمتها ،خا�صة
�إنّ جمي ��ع الأم ��م المتق ّدمةّ ،
تقدما
للبح ��وث والدرا�سات اللغوية .وقد حقق ��ت الدرا�سات المعجمية واللغوية الحديثة ،في الغرب ً
كبي ًرا ،باعتبارها عل ًما ترتبط بالعلوم الأخرى وتبحث عن قانون الن�شوء واالرتقاء ،وانحالل اللغات
و تاري ��خ �إيجادها .ونتيج ��ة ذلك ظهرت المعاج ��م التاريخية ،بحيث ُيعنى بدرا�س ��ة �أ�صل الكلمات
وا�شتقاقها وتطور دالالتها.
مفهوم اللغة:
لق ��د لعبت اللغ ُة دور ًا هام� � ًا في تحقيق المنزلة العلي ��ا للإن�سان بين الكائن ��ات الأخرى و�إن الرموز
اللغوي ��ة خدمت الإن�سان والوجود الإن�ساني و�أ�صبح الإن�سان مرتبط ًا ارتباط ًا وثيق ًا بها في �سير �أمور
حياته اليومية.
لق ��د ان�شغ ��ل العلمـاء قديم ًا وحديث� � ًا بالبحث عن جوهر اللغة ،وقديم ًا ع َّرف اب ��ن جني اللغة بقوله:
�إ ّنه ��ا «�أ�صوات يعبر بها ك ّل قوم عن �أغرا�ضه ��م»((( .وحديث ًا فقد ذهب �سو�سير �أن اللغة في �أ�سا�سها
مجموعة من ال�صور اللفظية ا ّلتي تخزن في �أذهان الأفراد كما ي�ستخدمونها في التفاهم واالت�صال
ال�سماع ��ي((( .وع ّرفه ��ا �أني�س فريحـة ب�أ ّنه ��ا ظاهرة �سيكولوجية اجتماعية ثقافي ��ة مكت�سبة ،ال�صفة
بيولوجية مالزمة للفرد ،تت�أ ّلف من مجموعة رموز �صوتية لغوية اكت�سبت عن طريق االختبار معاني
مقررة في الذهن .وبهذا النظام الرمزي ال�صوتي ت�ستطيع جماعة ما �أن تتفاهم وتتفاعل(((.
هناك تعريفات كثيرة �أوردها العلماء تك�شف عن ارتباط علم اللغة بعلوم عدة� ،أهمها :علم النف�س،
علم االجتماع ،علم المنطق ،علم الفل�سفة وعلم البيولوجيا ،وت�شير �إلى �أن كل عالم منهم كان ينظر
�إلى اللغة من زاوية العلم الذي يعمل في ميدانه.
وظيفة اللغة:
يرتب ��ط الرمز اللغوي ببيئة محددة يطلق عليها الجماعة اللغوية ،فعندما ي�سمع �شخ�ص لغة �أجنبية
ال يعرفه ��ا بل ي�سمعها �أ�صوات ًا غيرمتميزة ،ولي�س لها ت�صنيف وا�ضح عنده ولي�ست لها داللة رمزية،
�إن ��ه ي�سم ��ع �سل�سلة �صوتية لي�س ��ت لها وحدات متميزة ولك ��ن ابن اللغة �أو العارف به ��ا ال ي�سمع هذه
ال�سل�سلة ال�صوتية فح�سب ،بل يم ّيز بين مكوناتها ويفهم محتواها الداللي.
� -1سورة الروم ،الآية.22 :
 -2بن جني ،اخل�صائ�ص ،دار الهدى ،بريوت ،ط ،2/ج� 1/ص 32
 -3حممود �أبو زيد ،اللغة يف الثقافة واملجتمع ،دار الكتاب ،الزيتون� ،ص 82
� -4أني�س فريحة ،نظريات في اللغة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت1973 ،م� ،ص14
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واللغ ��ة كا�صطالح بعد ما خرجت �إلى �سوق الحياة العامة �أ�صبحت تعمل فيها كعن�صر من عنا�صر
التفاهم و�سبيل النجاح في التعبير عما تجي�ش في �صدور النا�س.
لي�س هناك �أحد يعتر�ض على تنوع وظائف اللغة في ال�سلوك الإن�ساني و�إن اختلف العلماء في ترتيب
ه ��ذه الوظائف ح�س ��ب �أولوياتها و�أهميته ��ا .لأن الوظيف ��ة الأ�سا�سية للغة هي االت�ص ��ال �أو النقل �أو
التعبير عن طريق الأ�صوات الكالمية و�أن ما تو�صله اللغة �أو تنقله �أو تعبر عنه هو الأفكار والمعاني
واالنفع ��االت والرغب ��ات� ،أو الفكر بوجه عام((( .وي�أتي جون في ��رث (  )John Rupert Firstالذي
يتك ��ون محي ��ط الكالم عنده من مجموع ��ة العالقات بين الأ�شخا�ص الذي ��ن يقومون بدور معين في
المجتمع ،ومن مجموعة الكلمات ا ّلتي ينطقون بها والأحداث ا ّلتي يرتبطون بها .واللغة عنده لي�ست
(((
�إ�ش ��ارات ا�صطالحية وذلك لأنّ دالالت اللغة تح ّدد من خالل اال�ستعماالت المتنوعة في المجتمع
يرى �أندرية مارتينة ( � )Andre Martinetأنّ وظيفة اللغة الأ�سا�سية هي التوا�صل في �إطار المجتمع
الذي تنتمي �إليه ،فاللغة م�ؤ�س�سة �إن�سانية يرتد كيانها �إلى المجتمع الذي يتكلمها وهي الو�سيلة ا ّلتي
تتيح للإن�سان ب�صورة �أ�سا�سية القيام بعملية التوا�صل بينه وبين �أفراد بيئته(((.
وكذل ��ك يقول جون ديوي� :إنّ اللغ ��ة ال توجد �إال عندما ي�ستمع �إليها ويتحدث بها ،فال�سامع �شريك ال
غنى عنه في هذه العملية الم�ؤلفة من المتحدث ومو�ضوع القول ومن يتحدث �إليه(((.
وم ��ن هذا العر�ض يمكن القول ب�أن معظم ه�ؤالء العلماء ق ��د �أجمعوا على �أن وظيفة اللغة الأ�سا�سية
ه ��ي التوا�صل بين �أفراد مجتمع ما و�إن كانت ه ��ذه الآراء في تطورها في فهم هذه الوظيفة تتفاوت
قلي ًال بع�ضها عن بع�ض.
فق ��د ح ��اول هاليداى (  ((() Hallidayتقدي ��م ح�صر ب�أهم وظائف اللغة ف ��ي المواقف ا ّلتي يحتاج
الفرد �إلى ا�ستعمال اللغة لالت�صال بها ،على ما يلي:
-1الوظيف ��ة النفعي ��ة ، ) Instrumental Function ( :وه ��ذه الوظيفة هي الت ��ي يطلق عليها «�أنا
�أري ��د» فاللغة ت�سمح لم�ستخدميه ��ا منذ طفولتهم المبكرة �أن ُي�شبع ��وا حاجاتهم و�أن يعبروا عن
رغباتهم.
-2الوظيف ��ة التنظيمي ��ة ،)Regulatory Function ( :وه ��ي تعرف با�سم وظيف ��ة «افعل كذا ،وال
تفع ��ل ك ��ذا» فمن خالل اللغة ي�ستطي ��ع الفرد �أن يتحكم ف ��ي �سلوك الآخري ��ن ،لتنفيذ المطالب
والنهي ،وكذا الالفتات التي نقر�ؤها ،وما تحمل من توجيهات و�إر�شادات.
 -1حممود ال�سعران ،اللغة واملجتمع ،دار املعارف ،م�صر1963 ،م� ،ص 12
 -2مي�شال زكريا ،الأل�سنية املبادىء والإعالم ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر ،بريوت  ،ط1983 ،2/م� ،ص 282
 -3مي�شال زكريا ،قراءات متهيدية  ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت ،ط1985 ،2/م� ،ص 217
 -4جون ديوي ،قامو�س جون ديوي للرتبية ،ترجمة حممد على العريان ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة1964 ،م� ،ص 178
 -5ر�شدي �أحمد طعيمة ،املدخل االت�صايل يف تعليم اللغة الأجنبية ،جامعة ال�سلطان قابو�س ،م�سقط1997 ،م� ،ص 6
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-3الوظيف ��ة التفاعلي ��ة ،)Interactional Function( :وه ��ي وظيف ��ة «�أنا و�أن ��ت» حيث ت�ستخدم
اللغ ��ة التفاعل مع الآخرين في العالم االجتماعي باعتبار �أنَّ الإن�سان كائن اجتماعي ال ي�ستطيع
الفكاك من �أ�سر جماعته ،فن�ستخدم اللغة في المنا�سبات ،واالحترام ،والت�أدب مع الآخرين.
-4الوظيف ��ة ال�شخ�صي ��ة ،)Personal Function( :بمعنى �أن الإن�سان ي�ستطيع من خالل اللغة �أن
يعبر عن م�شاعـره واتجاهاته نحو مو�ضوعات كثيرة ،وتلخ�ص في عبارة� :إنني قادم.
-5الوظيف ��ة اال�ستك�شافية :ويق�صد به ��ا ا�ستخدام اللغة من �أجل اال�ستف�س ��ار عن �أ�سباب الظواهر
والرغب ��ة ف ��ي التعلم منها ،فبعد �أن يب ��د�أ الفرد في تميز ذاته عن البيئ ��ة المحيطة به ي�ستخدم
اللغ ��ة ال�ستك�ش ��اف وفهم هذه الطبيع ��ة حتى ي�ستكمل معلوم ��ات عن هذه البيئ ��ة ،ولخ�صت في
عبارة� :أخبرني عن ال�سبب.
 6ـ الوظيف ��ة التخيلية ، )Imaginative Function ( :ويق�صد بها ا�ستخدام اللغة من �أجل التعبير
عن تخيالت وت�صورات من �إبداع الفرد ،وتتلخ�ص عند هاليداي في عبارة :دعنا نتظاهر �أو ندعي.
-7الوظيف ��ة الإخباري ��ة الإعالمية ) Informative Function ( :وبه ��ا ي�ستطيع الفرد من خالل
اللغة نقل معلومات جديدة ومتنوعة.
يت�ضح مما ذكرنا من وظائف اللغة �أنها ت�ستخدم في �أغرا�ض عديدة ت�شتمل على �أ�شكال من التفاعل
مع الآخرين.
طبيعة اللغة العربية وخ�صائ�صها :
اللغة العربية لغة تتمتع بمكانة رفيعة بين اللغـات الح ّية في الع�صر الحا�ضر ،كما كانت قديم ًا تحتل
مكانة ال�صدارة بين اللغات الم�شهورة ولهذه اللغة خ�صائ�ص تميزها ،وهي:
-1اال�شتقاقية� :إن الأ�صل الواحد في اللغة العربية تتوارد عليه مئات المعاني بدون �أن يقت�ضي ذلك
�أكث ��ر م ��ن تغيرات في حركات �أ�صواتها الأ�صلية نف�سها مع زي ��ادة بع�ض الأ�صوات عليها �أو بدون
زي ��ادة ،و�إنّ كل ذلك يجري وفق قواع ��د م�ضبوطة دقيقة نادرة ال�شذوذ .ومن الطبيعي �أن وجود
ع� � ّدة كلم ��ات ذات دالالت مختلفة ف ��ي �أ�سرة جذرية واح ��دة تلعب دور ًا �إيجابي ًا ف ��ي تعليم اللغة
العربية لغير الناطقين بها.
-2القيا�سـي ��ة :ومن �أهميتها �أن الطالب بعد فهم القاعدة ي�ستطيع �أن يقي�س على �سائرها ،مث ًال :لو
ع ��رف الطالب ب�أن ا�س ��م المفعول الثالثي على وزن مفعول فال تبق ��ى �أمامه م�شكلة في �صياغة
ا�سم المفعول ل ّأي فعل ثالثي .وهذه الخا�صية من �أهم الأ�س�س اللغوية ا ّلتي يجب �أن تراعى عند
بناء منهج اللغة العربية.
-3الخا�صي ��ة الإعرابي ��ة :الظاهرة الإعرابية ت�أت ��ي �أهميتها بحيث تفرق بي ��ن المعاني ،ويقول ابن
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فار�س اللغوي :ف�إن الإعراب فيه تميز المعاني ويوقف على �أغرا�ض المتكلمين وذلك �أن قائ ًال لو
ق ��ال :ما �أح�سن زيد .غير معرب �أي لم يوق ��ف على مراده ف�إذا قال ما �أح�سن زيد ًا �أو ما �أح�سن
زيد �أبان بالإعراب من المعنى الذي �أراده(((.
زي ٌد �أو ما �أح�سن ٍ
ال مبالغة في القول �إن اللغة العربية هي لغة الأعاجيب في و�ضعها المحكم وتن�سيقها الدقيق ،بحيث
�أنه ��ا قابل ��ة للتطور لت�ستوع ��ب النمو ال�سريع في مختلف العل ��وم والفنون ،والعال ��م ب�أ�سره �شهد �أن
م ��ا تتميز ب ��ه العربية من الحيوي ��ة ،والغنى ،والمرونة ،والق ��درة على تقبل الجدي ��د وتوليد اللفظ،
فاعترفت المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة ،ب�أنّ العربية لغة حية.
مفهوم المعجم:
المعاجم العربية كثيرة ومتنوعة ،وهي  -كذلك  -مختلفة في طريقة ترتيبها لألفاظ اللغة ،و�شرحها
لتلك الألفاظ.
وقبل ال�شروع في ذلك يح�سن الوقوف على تعريف المعجم.
�أ  -تعريف ��ه ف ��ي اللغة :قال ابن فار�س «العين والجيم والميم ثالث ��ة �أ�صول� ،أحدها يدل على �سكوت
و�صمت ،والآخر على �صالبة و�شدة ،والآخر على ٍّ
ع�ض ومذاقة.
فالأول :الرجل الذي ال يف�صح ،وهو �أعجم ،والمر�أة عجماء ب ِّينة العجمة».
وق ��ال« :ويقال :لل�صبي ما دام ال يتكل ��م وال يف�صح� :صبي �أعجم .ويقال� :صالة النهار عجماء؛ �إنما
�أراد �أنه ال يجهر بها بالقراءة ،وقولهم :العجم الذين لي�سوا من العرب؛ فهذا من القيا�س ك�أنهم لم
يفهموا عنهم �سموهم عجم ًا».
وق ��ال« :والعجماء :البهيمة ،و�سميت عجماء لأنها ال تتكلم ،وكذلك كل من لم يقدر على الكالم فهو
�أعجم ،وم�ستعجم»(((.
وهك ��ذا نجد �أن ا�ستعم ��ال العرب لهذه المادة وما ت�صرف من �ألفاظها �إنما هو للداللة على الإبهام
والخفاء.
وقد جاء على عك�س ذلك بمعنى اظهار يقول� :أعجمت الكتاب �أي :نقطته و�شكلته ،وعجمته �إعجاما:
�إذا علمت حروفه بالنقط وبينته.
وذكر �إبن جني في «الخ�صائ�ص» ،تحت عنوان باب في ال�سلب�« :أنه قالوا� :أعجمت الكتاب �إذا بينته
و�أو�ضحته؛ فهو ً � -إذا  -ل�سلب معنى اال�ستبهام ال �إثباته»(((وجاء مثله في الل�سان.
 -1ابن فار�س اللغوي ،ال�صاحبي في فقه اللغة ،تحقيق ال�سيد �أحمد �صقر ،القاهرة 1977 ،م � ،ص 160
ال�سالم محمد هَ ا ُرون ،اتحاد الكتاب العرب2002 ،م194/4،
 -2ابن فار�س ،معجم المقايي�س ،تحقيق :عبد َّ
 -3ابن جني ،اخل�صائ�ص ،م�.س� .ص 32
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ولكن هذه المعاني ال تتفق مع معنى (المعجم) الذي نحن ب�صدد الحديث عنه  -كما �سي�أتي:
ب  -تعريف المعجم في اال�صطالح :وهو مرجع ي�شتمل على كلمات لغة ما� ،أو م�صطلحات علم ما،
مرتب ��ة على نمط معين ،م�شروح ��ة �شرح ًا يزيل �إبهامها ،وم�ضاف ًا �إليها م ��ا ينا�سبها من المعلومات
ا ّلت ��ي تفيد الباحث ،وتعين الدار�س على الو�صول �إل ��ى مراده مع تعريف كل كلمة �أو ذكر مرادفها �أو
نظيره ��ا في لغة �أخرى� ،أو بيان �إ�شتقاقه ��ا �أو ا�ستعمالها �أو معانيها المتعددة �أو تاريخها ،وقد يكون
المعج ��م �أحادي اللغة �أو ثنائية اللغ ��ة �أو متعدد اللغات ،وقد يكون عاما �أو متخ�ص�صا ،كما قد يكون
معج ��م مترادفات �أو ترجمان �أو تعاريف ،وقد يكون معجم ��ا هجائيا مرتبا ح�سب حروف الهجاء �أو
مخارج الحروف� ،أو معنويا مرتبا ح�سب المعاني(((.
ويمك ��ن تعري ��ف المعجم ب�أنه كتاب ي�ض ��م �أكبر عدد من مف ��ردات اللغة مقرون ��ة ب�شرحها وتف�سير
معانيه ��ا ب�ص ��ورة عامة ،وعلى �أن تكون م ��واده مرتبة ترتيبا خا�صا �إما على ح ��روف الهجاء �أو بناء
عل ��ى المو�ضوع ،والمعجم هو ديوان لمفردات اللغة مرتب على حروف المعجم((( .والمعجم الكامل
ه ��و الذي ي�ضم كل كلمة في اللغة م�صحوبة ب�شرح معناها وا�شتقاقها وطريقة نطقها و�شواهد تبين
موا�ضع ا�ستعمالها(((.
�إذن المعجم و�سيلة لغوية تتعلق بجمع اللغة وو�ضعها ،وي�سعى �إلى و�ضع �أ�س�س تت�صل باللغة ومفرداتها
ومفاهيمه ��ا ا ّلت ��ي ترتبط بالعلوم الإن�ساني ��ة المختلفة وكتب الأدب والنثر وعل ��م الداللة....الخ من
العلوم الأخرى.
ج  -التوفيق بين المعنيين :اللغوي ،واال�صطالحي:
كيف يمكن التوفيق بين المعنى الأ�صلي اللغوي وبين المعنى اال�صطالحي؟
والإجاب ��ة ع ��ن ذلك �أن يقال� :إن زيادة بع�ض الحروف في الكلمة ق ��د ت�سبب تغيير ًا في المعنى ،وقد
خ�ص�ص لذلك علماء ال�صرف باب ًا �سموه (معاني �صيغ الزوائد).
ب ��ل �إن بع� ��ض �أنواع الزيادة قد تقل ��ب المعنى �إلى �ضده ،كت�ضعيف عين الكلم ��ة وكزيادة الهمزة في
�أول الكلم ��ة؛ لت ��دل على معنى الإزالة ،كما يقال مث ًال� :أ�شكي ��ت فالن ًا �أي �أزلت �شكواه .وكذلك ق�سط
بمعن ��ى ج ��ار ،و�أق�سط :بمعنى عدل .ويقال� :أعجم ��ت الكتاب �أي �أزلت عجمته بن ْقط ��ه �أو َ�ش ْك ِله كما
يقال :عجمت.
وقد و�ضح ذلك ابن جني حين قال :ثم �إنهم قالوا� :أعجمت الكتاب� :إذا بينته و�أو�ضحته؛ فهو � -إذ ًا
 ل�سلب معنى اال�ستبهام ال �إثباته(((. -1ريا�ض زكي قا�سم ،املعجم العربي بحوث يف املادة واملنهج والتطبيق ،دار املعرفة ،بريوت لبنان1987 ،م� ،ص 19
 -2حممد ر�شادي احلمزاوي ،من ق�ضايا املعجم العربي حديثا ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت� ،1986 ،ص 151
� -3إبراهيم م�صطفى و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العرب ّية ،الإدارة العامة للمعجمات و�إحياء الرتاث ،ج � ،1ص 592
 -16 -4ريا�ض زكي قا�سم ،املعجم العربي بحوث يف املادة واملنهج  ،م�.س� .ص 3
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فمعنى المعجم � -إذ ًا  -هو الكتاب الذي �أزيلت العجمة فيه ،وذهب الخفاء منه.
وحروف المعجم  -كما حكى ابن فار�س عن الخليل « -هي الحروف المقطعة؛ لأنها �أعجمية»

(((

ويو�ض ��ح ابن فار�س هذا بقوله« :و�أظن �أن الخلي ��ل �أراد بالأعجمية �أنها ما دامت مقطعة غير م�ؤلفة
ت�ألي ��ف ال ��كالم المفهوم فهي �أعجمية ال تدل على �شيء؛ ف� ��إن كان هذا �أراد فله وجه ،و�إال فما �أدري
(((
�أي �شيء �أراد بالأعجمية»
�إطالق كلمة المعجم تدل على ما تقدم ذكره من �أنه كتاب ي�ضم �ألفاظ اللغة وي�شرح معانيها الخ...
و�إنما هو المعنى الغالب عليه .و�إال ف�إن الم�ؤرخين من علماء علم الحديث قد �سبقوا علماء اللغة في
هذا الإطالق؛ ف�سموا كتبهم معاجم.
فه ��ذا �أحمد بن علي بن المثن ��ى (ُ )307-210ي ْط ِلقُ على كتاب و�ضع ��ه لمعرفة ال�صحابة( :معجم
ال�صحابة).
وكذل ��ك فعل عبداهلل ب ��ن عبدالعزيز البغ ��وي (ت )214المحدث حين �أطلق عل ��ى كتابه (المعجم
الكبير) و (المعجم ال�صغير).
ولذلك يح�سن التقييد عند البحث فيقال :المعاجم اللغوية.
�أنواع المعاجم اللغوية من حيث الو�ضع:
هناك نوعان من المعاجم اللغوية و البد من التفريق بينهما:
الن ��وع الأول :ن ��وع ي�شرح معاني الألفاظ ،ويبين �أ�صلها ،وما ا�شتق ��ت منه ،معتمد ًا في ذلك �صاحبها
على نظام معين في ترتيب المواد اللغوية؛ بحيث يمكنه جمع اللغة بطريقة حا�صرة �سواء على نظام
التقليب ��ات �أم القافية �أم الأبجدي ��ة .ويطلق على هذا النوع من المعاجم ا�سم (المعاجم المجن�سة)
�أو (معاجم الألفاظ).
وقد مر ت�أليف هذه المعاجم بمرحلتين:
الأول ��ى :جمع الكلمات؛ بحي ��ث العالم يرحل �إلى البادية؛ في�سمع كلمة ،مث ًال كلمة في الأنواء ،وثانية
في المطر ،وثالثة في الغابات وال�شجر وهكذا. . .
الثاني ��ة :جم ��ع الكلمات بطريق ��ة حا�صرة لكل �ألفاظ اللغ ��ة ،وهذا هو المق�ص ��ود الآن من المعاجم
اللغوية.
النوع الثاني :يهدف �إلى جمع الألفاظ المو�ضوعة لمختلف المعاني:
 -1ابن فار�س ،معجم املقايي�س ،م�.س�.ص195/4
 -18 -2م�.س�.ص 195/4،
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وه ��ذه يرج ��ع �إليها من يعرف المعنى ،ويرغب في معرفة اللفظ المو�ضوع له .و ُي ْط ِلق على هذا النوع
ُ
بع�ض الباحثين( :المعاجم المبوبة) �أو (معاجم المعاني) �أو (معاجم المو�ضوعات).
وم ��ن �أبرز الكت ��ب ا ّلتي �ألفت في ذلك كتاب (غريب الم�صنف) لأب ��ي عبيد ت222هـ ،و (الألفاظ)
الب ��ن ال�سكيت ت244ه� �ـ ،و (الألفاظ الكتابية) للهمذان ��ي ت327هـ ،و (مب ��ادئ اللغة) للإ�سكافي
(((
ت421هـ ،و (فقه اللغة) للثعالبي ت429هـ ،و (المخ�ص�ص) البن �سيدة ت458هـ.
المعجم التاريخي:
يق�ص ��د بالمعج ��م التاريخي ،ذلك المعجم الذي يقوم على تتبع المعان ��ي �أو المفاهيم ا ّلتي �أعطيت
للألف ��اظ �أو الم�صطلحات ،عبر تاريخها اال�ستعمال ��ي((( .المعجم العام �أو العادي هو كتاب يحتوي
عل ��ى كلم ��ات منتقاة من اللغ ��ةُ ،ترتَّب عادة ترتيب� � ًا هجائيا ،مع معلومات داللي ��ة ونحوية عنها� .أما
المعج ��م التاريخي فيزيد على ذلك ب�أن ي�ؤرخ لظه ��ور كل كلمة في اللغة ويتتبع ما طر�أ على دالالتها
م ��ن تط ��ور وعلى تل ُّفظها من تغير ،كما يبين �أ�صل الكلمة وم ��ا �إذا كانت قد اقتُر�ضت من لغة �أخرى
مبا�ش ��رة �أو عبر لغات و�سيطة .وي�ستند المعج ��م في تقديم تلك المعلومات �إلى الن�صو�ص المتوفرة
�س ��واء �أكان ��ت تلك الن�صو�ص مطبوعة �أو مخطوطة �أو منقو�شة عل ��ى �أوراق البردي �أو على النقود �أو
غيره ��ا .فالمعجم التاريخي يرتب معان ��ي الكلمة ترتيب ًا تاريخي ًا ،فيورد المعن ��ى الأقدم �أو ًال وي�ضع
بع ��ده �سن ��ة ظهوره م ��ع �شاهد �أو اقتبا� ��س من الن�صو� ��ص المد َّونة ،ث ��م ي�أتي بالمعن ��ى الثاني الذي
ا�ستُعملت فيه تلك الكلمة و�سنة ظهوره وجملة مقتب�سة وردت فيها تلك الكلمة بذلك المعنى وهكذا.
تعتب ��ر المعجمات التاريخية للغات ،مظهر ًا لتقدم الح�ض ��اري و الثقافي و اللغوي ،بحيث ت�سجل لنا
تط ��ور لغ ��ة �أمة الناطقة بهذه اللغ ��ة على م ّر التاريخ ،عل ��ى �أنه يبين نم ّو اللغة م ��ن النواحي المع َنى
والدالل ��ة وال�سي ��اق ،ويعك� ��س الأطوار التاريخي ��ة ا ّلتي تم ّر بها الأم ��م .ولذلك كان تاري ��خ اللغة ،هو
التاريخ الفكري والثقافي بالمفهوم العام للأمم وال�شعوب ا ّلتي تنطق بتلك اللغة(((.
والتو�سع واالمتداد،
َو َو ْ�ض� � ُع المعجمات التاريخية للغات ،في الجملة ،ي�أتي على ر�أ�س مراحل الن�ضج
ّ
ويق ��وم عل ��ى �أ�سا�س من الذخيرة المعجمية اللغوية ،ا ّلتي تتج ّمع م ��ن الكتب ا ّلتي ُتع َنى ب�شرح معاني
الكلم ��ة ،ومترادفاتها ،و�أبنيتها ال�صرفي ��ة وتراكيبها النحوية ،و�أ�صوله ��ا ،وا�ستعماالتها ،وغريبها،
و�شواهده ��ا .ذلك �أن الت�أري ��خ للغة من اللغات هو ح�صيل ��ة تراكم الثروة اللغوي ��ة ،والت�ص ّرف فيها
وا�ستثماره ��ا بمنهج علمي .وهو عملية ال تت ��م على النحو الذي يفي بالق�صد ويح ّقق الهدف� ،إ َّال �إذا
تواف ��رت �شروط مو�ضوعي ��ة ي�أتي في المقدمة منها ،تط� � ّور المجتمع علمي ًا وثقافي� � ًا .ولذلك اقترن
-1حممد بن ابراهيم احلمد ،درا�سات يف املعاجم العربيةhttp://www.toislam.net/files.asp?order=3&num=2540 ،
&per=1229&kk

 -2حممد البو�شيخي ،مفهوم املعجم التاريخي للم�صطلحات القر�آنية alminbar.al-islam.com/images/books/350.doc

 -3علي القا�سمي ،املعجم التاريخي للغة العربية،

http://www.alfawanis.com/kotab/articles.php?id
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و�ض ��ع المعجم التاريخي للغة بالتط� � ّور الح�ضاري الذي يتح ّقق في بيئة هذه اللغة ،بحيث كان ظهور
المعج ��م التاريخ ��ي للغ ٍة ما ،تعبير ًا عن بزوغ ع�صر النه�ضة ،كما ه ��و وا�ضح تمام ًا في تاريخ �أوروبا
المعا�ص ��ر ،حيث �صدر معجم �أكاديمية كرو�سا الإيطالية في عام 1612م ،و�صدر معجم الأكاديمية
عام � ْ�ي 1638م و1694م ،و�ص ��در معجم وب�ست ��ر الأمريكي في ع ��ام 1828م .وهذه
الفرن�سي ��ة بي ��ن َ
(((
المراحل هي ا ّلتي كانت منطلق ًا للنه�ضة في تلك البلدان .
مراحل تطور معجم اللغة العربية:
وفي هنا نتناول المراحل المختلفة ا ّلتي مر بها المعجم العربي عبر القرون.
المرحلة الأولى  :الترتيب ال�صوتي ونظام التقلبات الخليليان.
وقد خطا خليل ابن احمد الفراهيدي خطوة الإبداع في مجال العمل اللغوي في م�سار و�صف جوانب
حياة اللغة في ت�صنيفه المعجمي في نهاية القرن الثاني للهجرة ( 786-718م) وا�ستحق بذلك �أن
يك ��ون �أول م ��ن �أن�ش�أ علم اللغة .الأ�س�س والإطار العام ا ّلت ��ي اتخذها الخليل بن �أحمد في معجمه لم
تتجاوزه ��ا الت�صانيف المعجمية العربية فيم ��ا بعد .نظم معجمه وفق �أ�س�س مرتبة ومعينة جمع فيه
كل مفردات اللغة� ،ساعدته في ذلك عقليته الريا�ضية حيث ا�ستخدم في و�ضع كتابه (العين) �إحدى
ال�سب ��ل الريا�ضية ا ّلتي مكنته من جم ��ع كل مفردات اللغة وهي طريقة التقاليب ال�صوتية ويتم ذلك
عن طريق تقليب حروف الكلمة الواحدة للح�صول على الكلمات بال�شرح والتحليل.
ورت ��ب الخلي ��ل مادته اللغوية في كت ��اب (العين) ح�سب المخارج ال�صوتية للح ��روف من الحلق �إلى
الخارج على نحو التالي :
ع ح هـ خ غ  -ق ك  -ج �ش �ض  -ط د ت  -ظ ذ ث  -ر ل ن  -ف ب م  -و ا ي(((.
�إن ترتي ��ب الخليل للحروف ح�س ��ب مخارجها ،ونظامه في التقلبات ق ��د �أ�صبحا مرحلة مميزة من
مراحل الت�أليف المعجمي ،واتبع هذا الطريق من بعده تالمذته ،منهم:
� -1أبو من�صور محمد بن �أحمد الأزهر الهروي ( )981-895في كتابه (تهذيب اللغة).
 -2ا�سماعيل بن القا�سم بن هارون القالي ،البغدادي ( 962-901م) في كتابه (البارع).
� -3أبو الح�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيدة الأندل�سي ( 458-394هـ) في كتابه ( المحكم ).
 -4الزبيدي في كتابه (مخت�صر العين )(((.
-1املعجم التاريخيللغة العربية يف�ضوء متغ ّيـرات الألفيـة ،من�شورات املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ـ �إي�سي�سكو ـ 1429
هـ 2008 /م
� -2إميل يعقوب ,املعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطورها ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الأوىل �ص 29
 -3م�.س�.ص 45-44
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المرحلة الثانية  :النظام الألفبائي الخا�ص.
يظه ��ر �أن ابن دريد قد �أدرك ،من ناحي ��ة� ،صعوبة البحث في معجم العين عن معاني الكلمات ا ّلتي
ي�ستغل ��ق فهمه ��ا على الباح ��ث ،كما �شعر ،من ناحي ��ة ثانية� ،أن ترتيب مواد المعج ��م ح�سب النظام
الألفبائي يخفف كثير ًا من هذه ال�صعوبة نظر ًا ل�سعة انت�شاره .ور�أى �أي�ضا �أن نظام التقليبات ،الذي
أحب �أن
ابتدع ��ه الخلي ��ل� ،أ�سا�س �سليم ال�ستيعاب معظم مواد اللغة العربي ��ة� ،إذ لم ينقل جميعها .ف� َّ
يجم ��ع بين ترتيب الألفباء الع ��ادي وبين نظام التقليبات الخليلي ،فو�ضع معجمه ( الجمهرة ) على
ه ��ذا الأ�سا� ��س((( .ويبد�أ النظام الألفبائ ��ي الخا�ص بالحرف مع ما يليه ف ��ي الألفباء ال مع الهمزة
فالباء فالتاء ،ف�إذا �أخذنا باب الحاء  -مث ًال  -ف�إنه يبد�أ بالحاء و الخاء ،ثم الحاء والدال ،فالحاء
والذال ،و هكذا �إلى الحاء و الياء ،ثم يعود �إلى الحاء و الهمزة ،ثم الحاء و الباء ...و هكذا.
و�س ّمي ��ت بمرحلة النظام
وق ��د �شكل ه ��ذا المعجم مرحل ��ة متقدمة في فن ترتي ��ب مواد المعج ��مُ ،
الألفبائي الخا�صة.
ومن وافق هذه المدر�سة ،هما:
� -1أبو بكر محمد بن الح�سين بن دريد ( 933-838م) في كتابه الجمهرة.
� -2أحمد بن فار�س بن زكريا القزويني الرازي ( )1004-941في كتابه المقاي�س.
المرحلة الثالثة :الترتيب بح�سب الحرف الأخير.
�أول من ابتدع هذا النظام �إ�سحاق بن �إبراهيم الفارابي (ت 370هـ961/م) ،خال الجوهري �صاحب
ال�صحاح ،ولكن الباحثين يجمعون على �أن الجوهري هو المبتدع لهذا النظام .وهذا التنظيم متبع
قي كثير من المعاجم و�أهمها:
 -1ال�صحاح للإ�سماعيل بن حماد الجوهري (توفي حولي  400هـ).
 -2ل�سان العرب لمحمد مكرم بن علي بن منظور الأفريقي ( 1311-1232م).
-3القـامـو� ��س المحي ��ط لمحم ��د بـن يعق ��وب� ،أبو طاه ��ر ،مجد الدي ��ن ال�شـي ��رازي الفيــروزبادي
(1415-1329م.).
المرحلة الرابعة :الترتيب الألفبائي ح�سب �أوائل الأ�صول.
اعتم ��د ه ��ذا النظام علی الترتيب الألفبائي ح�سب �أوائل �أ�ص ��ول الكلمات ،و يعد �أبو عمرو ال�شيباني
والبرمك ��ي �صاحب ��ا الف�ضل ف ��ي اكت�شاف هذا النظ ��ام ،وتوال ��ت بعدهما الكثير م ��ن المعاجم مثل
الم�صب ��اح المني ��ر للفيوم ��ي (ت 770هـ) وغيره م ��ن معاج ��م الم�صطلحات وال�شع ��راء وكتب عن
الطبق ��ات� .أما المعجم الحديث مثل «معجم المحيط» لبطر� ��س ال�س�ستاني ،و «الب�ستان» و «فاكهة
 -1م�.س� .ص 77
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الب�ستان» لعب ��داهلل الب�ستان ،و «�أقرب الموارد» ل�سعيد ال�شرتوني ،والمنجد للوي�س المعلوف ،و«متن
اللغ ��ة» لأحمد ر�ضاء �إ�ضافة �إلى معاج ��م مجمع اللغة العربية بالقاهرة «المعجم الكبير» و «المعجم
الو�سيط» فكلها تتبع هذا النظام االلفبائي.
المرحلة الخام�سة  :الترتيب النطقي ( الترتيب الفرنجي ).
ال�ش ��ك في �أن مراعاة �أ�صول الكلمات ،في ترتيب مواد المعجم ،فيه من ال�صعوبة ،ويظهر �أن بع�ض
اللغويين العرب المحدثين قد �أدركوا هذه ال�صعوبة ،وبخا�صة بعد ّ
اطالعهم على المعاجم الأجنبية
ا ّلتي ترتب كلماتها ح�سب نطقها ،ال ح�سب جذرها ،فرغبوا في و�ضع معجم مي�سرة ال�شرح والتبويب،
�آخذين بالترتيب (الفرنجي) لكلمات المعجم� ،أي ح�سب نطقها ال ح�سب جذورها.
ومن �أ�شهر هذه المعاجم هي :
« -1المرجع» ل�شيخ عبد اهلل العال يلي ،ولد في بيروت في ال�سنة .1914
« -2الرائد» لجبران م�سعود � 1930أحد �أ�ساتذة اللغة العربية الم�شهورة في بيروت.
نج ��د �أن المعاج ��م قد �صنفت �إلى �أ�صناف و كل �صنف خا�ص بنوع من المعاجم �سواء كانت عامة �أو
خا�صة وحدد ال�سبب الذي من �أجله تم ت�صنيفه و هي:
-1المعاجم اللغوية :تهتم هذه المعاجم ب�شرح الفاظ اللغة عامة وتحدد كيفية ا�ستعمالها وترتيبها
يت ��م بطريقة معينة وهي �أغل ��ب المعاجم الموجودة �إذ �أنه لم يخرج �أي منها من هذا النوع ومن
ه ��ذا المعاجم القامو�س المحي ��ط للفيروز �آبادي ،وال�صحاح للجوه ��ري حيث تهتم هذه الكتب
باللغة عامة.
 -2معاج ��م الترجم ��ة :وتعر ف بالمعاج ��م �أو الثنائية والثالثية اللغة وهي �أق ��دم �أنواع المعاجم في
العال ��م .و تقوم هذه المعاجم ب�شرح لغة �أجنبية بلغة محلية بعد جمعها ويلحق بها المعاجم متعددة
اللغ ��ات وهي ا ّلتي تعطي المعنى الواحد بعدة اللغات ف ��ي �آن واحد ،ويهدف هذا النوع من المعاجم
�إلى ت�سهيل تع ّلم الكالم والكتابة باللغات الأجنبية.
 -3المعج ��م المو�ضوعية :هذه المعاج ��م تهتم بجمع المادة وفق معانيه ��ا �أو مو�ضوعاتها حيث يتم
ترتيب المواد في المعجم الواحد ح�سب المو�ضوع وال يدخل المو�ضوع في الآخر ،وخير مثال في هذا
النوع من المعاجم كتاب (المخ�ص�ص) البن �سيدة الأندل�سي.
-4المعاج ��م اال�شتقاقي ��ة� :أما هذا النوع من المعاجم فكل اهتمام ��ه ين�صب في البحث عن �أ�صول
الكلم ��ات �أو �ألف ��اظ اللغة فتدلنا على �أ�صل الكلمة وتحديد الأ�س ��رة ا ّلتي تنتمي �إليها الكلمة �أهي
�سامية �أم هندية �أو �أوربية �أو عربية.
 -5المعاج ��م المتخ�ص�ص ��ة :تهتم هذه المعاجم بمو�ضوع معي ��ن �أو علم من العلوم والم�صطلحات،
ث ��م ت�شرح ه ��ذه الم�صطلحات �أو الألفاظ ح�س ��ب ا�ستعمال المتخ�ص�صين في ه ��ذا العلم ومن هذه
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المعاجم (التذكرة) لداود الأنطاكي وكتاب (حياة الحيوان) للدميري.
-6دوائ ��ر المع ��ارف :هي نوع م ��ن �أنواع المعاجم ولكنه ��ا تختلف عنها من حيث �أنه ��ا �سجل للعلوم
والفن ��ون وغيرها من المظاه ��ر و الن�شاط العقلي عند الإن�سان وهي المراجع للتعريف بالإعالم
وال�شع ��وب والبل ��دان والوقائع الحربية وهن ��اك دوائر المعارف المتخ�ص�ص ��ة كدوائر المعارف
الإ�سالمية ودوائر المعارف الطبية.
-7المعج ��م الم�ص ّور :مم ��ا ال �شك فيه �أن ال�ص ��ور ت�ساعد على تو�ضيح معان ��ي الح�سيات ا ّلتي تقع
عليه ��ا العين .وا�ستخدام ال�صور في مجال المعاجم ظهر حديث ��ا ،مع ظهور المنجد .والمعجم
الم�ص ��ور هو ال ��ذي يثبت �صور ال ��كل ا ّلتي يت�ضمنه ��ا .و�أول من و�ضع معجما به ��ذا النوع العالم
الألماني (دودون) الذي الحظ �أن الألفاظ في اللغة تكثر في الح�سيات ال في المجردات.
-8المعج ��م التاريخ ��ي :تهتم هذه المعاجم ب�أ�ص ��ل الكلمة ال الكلمة نف�سها ث ��م تتبع مراحل الكلمة
ومعناها عبر الأزمنة والع�صور مثل كلمة (المربي) ماذا كانت تعني في الجاهلية ،وكيف تطور
معناها حتى اليوم وذلك عبر الع�صور المختلفة.
به ��ذا ق ��د تو�صلن ��ا �إلى �أن المعاج ��م الت�صنف �إال لتحديد معان ��ي المو�ضوع �أو عل ��م �أو هدف خا�ص
اليخ ��رج عنه المعج ��م ،ولكن معظم معاج ��م اللغة العربية كان ��ت من المعاجم اللغوي ��ة ولم يخرج
عنه ��ا �سواء الر�سائل ال�صغيرة �أو الكت ��ب ذات المو�ضوعات مثل (الغريب في �ألفاظ القر�آن) وكتب
الأ�صمعي الإبل-الخيل-المطر وغيرها.
ول ��م تظهر بقي ��ة المعجم �إال في ع�صر الحديث بعد ت�شعب العل ��وم واالخت�صا�صات المختلفة ا ّلتي
دفعت العلماء للوقوف على المعاني والمفاهيم الخا�صة بكل مو�ضوع.
كم ��ا �أ�شرنا ب�أن �صناعة المعج ��م العربي هي �أقدم ال�صناعات المعجمية في اللغات الحية و�أغزرها
كم ًا و�أغناها نوع ًا ،مع ذلك ف�إن اللغة العربية ال توفق على �صناعة المعجم التاريخي حتى الآن.
�أهمية المعجم التاريخي:
�سي�ساع ��د ه ��ذا المعجم التاريخي على درا�سة اللغ ��ة العربية درا�سة علم ّية ،وو�صفه ��ا و�صف ًا ل�ساني ًا
دقيق� � ًا ،لأن ��ه �سي�ؤرخ للتغي ��رات ا ّلتي لحقت ب�أ�ص ��وات اللغة و�أبنيته ��ا ال�صرفي ��ة وتراكيبها النحوية
بالإ�ضافة �إلى التطور الداللي ا ّلذي �أ�صابها.
المعجم التاريخي المقترح للغة العربية:
فق ��د عرف دوزي المعجم التاريخي للغة العربية� ،أنه معجم يعرفنا بو�ضوح ودقة -كلما عدنا �إليه-
المعن ��ى الدقيق لأي لفظ في �أ�صل ا�ستعماله ،ومختلف الدالالت ا ّلتي طر�أت عليه في جزيرة العرب
وبالد فار�س وال�شام � ...إلخ� ،أي في كل الأم�صار ا ّلتي كونت  -على حد تعبيره  -تلك الإمبراطورية
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ال�شا�سع ��ة ،ا ّلتي امتدت ما بين بالد الهند والح ��دود الفرن�سية .هو معجم ير�سم لنا باالعتماد على
لفظ وكل عبارة .ويميز بي ��ن المعاني الخا�صة
ال�شواه ��د والن�صو� ��ص اعتمادًا م�ستم ًّرا ،وتاري ��خ كل ٍ
لفظ
م�صر عربي م ��ا ،والمعاني ا ّلت ��ي كان يفيدها في م�ص � ٍ�ر �آخر؛ بين مدل ��ول كل ٍ
ب ��كل لفظ ف ��ي ٍ
عن ��د ال�شع ��راء ،ومدلوله عند الناثري ��ن .ثم هو معجم ي�شتمل على كل م�صطلح ��ات العلوم والفنون
مف�سرة تف�سي ًرا منهج ًّيا في الواقع يقوم بداللة الألفاظ والتراكيب ،متتب ًعا �إ َّياها في مختلف الع�صور
َّ
والبيئات.
الجهود المبذولة:
المعجم التاريخي ي�ؤرخ لألفاظ اللغة و تاريخ ن�ش�أتها وي�شير على ما حدث للغة من التطور و التغيير
ف ��ي �أ�شكالها ومحتوياته ��ا الداللي عبرالع�صور وق ��د تحدث عن هذا المو�ضوع اب ��ن جني في كتابه
الخ�صائ�ص وغيره من كتبه ،ولكن حتى الآن ما نجح علماء اللغة العربية في ت�صنيف كتاب م�ستقل
بحي ��ث يجيب بهذه الم�س�ألة ،ولكن في ال�سنوات الأخي ��رة �شعر علماء اللغة العربية ب�أنهم في حاجة
�إلى معجم بما ي�شبه فيما �أ ّلف في مجال اللغات الأخرى ،مثل الإنجليزية وغيرها من اللغات الحية،
وق ��ام مجل�س اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية� ،إلى البح ��ث في هذا المو�ضوع ،وقام بت�شكيل
لجنة للمعجم التاريخي و للتخطيط والعمل على �إنجازه.
ونج ��د المحاوالت الج ��ادة من قبل بع�ض علماء اللغة العربية لإع ��داد المعجم التاريخي في �شكل
الم�ؤتمرات كما �أقيمت في مدينة ال�شارقة برعاية حاكمها.
و�أي�ض ًا قد قام معهد �أبحاث اال�ست�شراق الألماني الذي كان يديره الم�ست�شرق �أوغ�ست في�شر (1865
  ،)1949به ��ذه المحاولة ،لت�أليف معجم عربي تاريخي بدعم م ��ن م�ؤتمر الم�ست�شرقين والمجمعال�سك�سون ��ي .ولك ��ن هزيم ��ة �ألمانيا في الح ��رب العالمي ��ة الأول ��ى (� )1918 -1914أدت �إلى توقف
الم�ش ��روع ،ث ��م ا�س ُت�أنف العمل ع ��ام  .1923وحين �أُن�شئ مجمع اللغة العربي ��ة بالقاهرة عام ،1932
ق ��رر تبن ��ي م�شروع في�شر و�إمداده بالدعم ال�ل�ازم والم�ساعدين المتخ�ص�صي ��ن ،فانتقل في�شر �إلى
القاه ��رة ،ولكن الح ��رب العالمية الثاني ��ة ( )1945 -1939ا�ضطر للعودة �إل ��ى �ألمانيا حيث �أقعده
المر� ��ض وعاجلته المنية .و�ضاع ��ت المواد ا ّلتي �أع ّدها في�شر ،ما ع ��دا المقدمة و�أجزاء من حرف
الألف.
وعندم ��ا ت�أ�س�ست جمعية المعجمية العربية بتون�س في �أوا�سط الثمانينات ،اهتمت بمو�ضوع المعجم
التاريخ ��ي فخ�صته بندوتها العلمية الدولية الثانية عام  ،1989و�أُن�شئ عام  1990م�شروع (المعجم
العرب ��ي التاريخي) بتمويل من الحكوم ��ة التون�سية ،ولكن هذا الم�شروع ق ��د توقف ،ثم �أعيد العمل
في ��ه ع ��ام  .1996ولعل �سبب تعثره يعود �إلى ع ��دم تف ّرغ القائمين على الم�ش ��روع .ولهذا ف�إن اتحاد
المجامع اللغوي ��ة والعلمية العربية قرر �إن�شاء م�ؤ�س�سة م�ستقلة تتفرغ لت�أليف المعجم التاريخي للغة
العربية(((.
 -1علي القا�سمي ،املعجم التاريخي للغة العربيةhttp://www.alfawanis.com/kotab/articles.php?id=11 ،
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منهجية ت�أليف المعجم التاريخي:
كان �إع ��داد المعاجم التاريخية يعتمد على جمع ال�شواهد ال�سياقية الكثيرة جمع ًا يدوي ًا من مختلف
ع�ص ��ور اللغ ��ة .وكان هذا العمل يتطلب ح�ش ��د ًا من المحررين والمرا�سلي ��ن و المتبرعين وي�ستغرق
�سن ��وات طويلة� .أما اليوم فق ��د �أ�صبحت العملية �أي�سر بف�ضل الحا�س ��وب وقواعد المعلومات وبنوك
الكلم ��ات� .إذ يمك ��ن �إن�شاء مدونة لغوية تت�ألف من ن�صو�ص كثيرة ت�ض ��م ماليين الجمل ا ّلتي تنتمي
�إلى فت ��رات اللغة المتباينة ،والأقطار المختلفة ،والمج ��االت المعرفية المتنوعة .ثم يجري البحث
عن الألفاظ لفظ ًا لفظا ،فيزودنا الحا�سوب ب�آالف العبارات والجمل ا ّلتي يرد فيها اللفظ المطلوب
مرتب ��ة ترتيب ًا تاريخي ًا ،مع تاريخ كل جمل ��ة والمكان الذي ُكتبت فيه والمجال المعرفي الذي تنتمي
�إلي ��ه .،فيتولى اللغويون والمعجميون ا�ستخال�ص دالالت اللف ��ظ المختلفة من ال�سياقات ا ّلتي وردت
فيه ��ا .و ُيعزز كل ذلك بدرا�سات ت�أ�صيلية عن �أ�صل اللفظ وتحديد اللغة ا ّلتي اقتُر�ض منها((( .وعلى
الرغم توفر البرامج المتط ّورة ف�إن ت�أليف معجم تاريخي يتطلب �سنوات طويلة.
ومن �أهم الأ�س�س ا ّلتي ينبغي �أن تراعي لعمل هذا «المعجم التاريخي» ما ي�أتي:
 -1يج ��ب �أن يحت ��وي المعج ��م التاريخي عل ��ى كل كلمة وردت ف ��ي �أدبيات اللغ ��ة ،مدعومة بال�شرح
والتو�ضيح.
 -2المبد�أ التاريخي هو الأ�سا�س في معالجة الكلمات.
-3هوي ��ة اللفظ ��ة وكتابة �أ�صوله ��ا� ,أ�صواته ��ا ،ونطقها ،بالح ��روف الهجائية العربي ��ة ،وفق قواعد
مح ��ددة� ،سواء �أكانت الكلمة :كنعانية �أم �آرامية �أم عبرية� ،أم حب�شية �أم �أمازيغية �أم يونانية �أم
التينية�أم فار�سية �أم هندية� ،أم من اللغات الحديثة في الع�صر الحا�ضر ،ال �سيما الم�صطلحات،
واالتفاق على الحروف ا ّلتي تكتب بها الأ�صول القديمة والحديثة.
 -4الداللة النحوية لكل كلمة.
 -5يجري الترتيب وفق قاعدة محددة :الف�صيح ،ال�شائع ،المهجور ،المهمل ،الغريب ،المعرب.
 -6ال�صرف وي�شمل اال�شتقاق وال�صورة التاريخية للكلمة.
�-7شرح معاني المفردات بو�ضعها في �سياقات متعددة ،فهي الم�صدر الأ�سا�س الذي ي�أخذ ب�أيدينا
�إل ��ى الك�ش ��ف عن معنى لفظة نجه ��ل تف�سيرها� ،أو نريد معرفة معناها �صحيح� � ًا دقيق ًا لنتع ّرف
ا�ستعمالها ،ونهتدي �إلى ال�سياق المنا�سب الذي وردت فيه.
-8بي ��ان �ضبط مختلف الكلم ��ات ا ّلتي ال يظهر لنا وجه ال�صواب فيه ��ا ،وال�سيما الأ�سماء الجامدة
وكثي ��ر ًا م ��ن �أ�سم ��اء الأعالم والبل ��دان والأفع ��ال الثالثية لمعرف ��ة حركة العين ف ��ي ما�ضيه �أو
 -1م.س.
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م�ضارعه� ،أو معرفة م�صدره.
 -9التنبيه برموز مع َّينة على الف�صيح والمع ّرب والدخيل والمولد من الألفاظ.
 -10بيان بع�ض م�صطلحات العلوم والفنون.
مراحل �إنجاز المعجم التاريخي:
-1مرحل ��ة الجمع والتوثيق :وهي �أط ��ول مرحلة و�أ�شقها و�أهمها على الإط�ل�اق؛ فيها يجب �أن تقر�أ
جمي ��ع �أ�صناف الم�صادر المتق ّدمة ،وت�ستخل�ص منها جميع التعاريف وال�شروح ،موثقة بالن�سبة
�إل ��ى م�صادره ��ا ،م�ضبوطة البيان ��ات ،موثقة المتن� ،صحيح ��ة العبارة ،منظم ��ة تنظي ًما يجعل
اال�ستفادة منها فيما يتلو مي�سرة.
-2مرحل ��ة المراجعة والتدقي ��ق :وهي مرحل ��ة تكميل الناق�ص ،و�ضب ��ط المختل ،و�إلغ ��اء الح�شو،
وتعريف الغام�ض ،والت�أكد من الموجود ،و�إ�ضافة المفقود .في الم�صادر والن�صو�ص ،والبيانات،
والتنظيم وغير ذلك.
-3مرحل ��ة الت�أليف والتن�سيق :وفيها ي�صن ��ف ما روجع ودقق ،وت�صنيفات جزئية مختلفة ،ثم ي�ؤ ّلف
من تلك الأ�صناف الجزئية �أ�شكال من المركبات ثم ين�سق من تلك المركبات المعجم الجامع،
مرت ًبا الترتيب الم�شار �إليه �أعاله ،مك�ش ًفا التك�شيف الذي ينبغي له(((.
التو�صيات:
و�ض ��ع اللج ��ان الأدبي ��ة والتاريخي ��ة والأ�صولي ��ة موجه ��ة للجامعيين ف ��ي عملية جم ��ع الن�صو�صواالقتبا�سات وال�شواهد.
�دد من المتخ�ص�صين باللغ ��ات العربية القديمة
ت�صني ��ف معج ��م تاريخي عربي يتطلب َح�شد ع � ٍ
كال�سومري ��ة والبابلية والآ�شورية والآرامية والم�صرية القديمة وكذلك باللغات ا ّلتي تفاعلت معها
العربية واقتر�ضت منها كاليونانية والفار�سية والتركية.
تنكب على هذا العمل ،وال يكفي جهود
ت�ألي ��ف المعجم التاريخي العربي يتطل ��ب م�ؤ�س�س ٌة متكاملة ُّلغوي �أو معجمي واحد بمفرده.
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