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٢١٥

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ا  

من األهمية والمكانة التي تحتلها اللغة العربية بين اللغات الحية قديما على الرغم      

جمي لدى العرب فترة كبيرة من الزمن وهذا  وعلى الرغم من ازدهار التأليف المع،وحديثا

 اللغة العربية لم تحظ إلى اليوم بمعجم تاريخي يؤرخ  إال أن،باعتراف المستشرقين أنفسهم

أن سرعة إنجاز والشك  ،لحياة ألفاظها ويتتبع التطورات التي طرأت عليها على مدار تاريخها

 وسيساعد األمة ،ية وهويتهاهذا المعجم سيؤدي إلى المحافظة على تراث اللغة العرب

وسيساهم في إحياء ماضيها وإثراء حاضرها ومستقبلها ؛ ،وأجيالها المتعاقبة على فهم لغتهم

وتقديم صورة جيدة لماضي اللغة ،وفي هذا دفع لكل ما يلحق باللغة من اتهامات وتشويهات

 . صروتأكيد لحضورها وهيمنتها مستقبال وأنها قادرة على مواكبة الع ،وحاضرها

اتساع الفترة الزمنية لحياة  إلى اآلن يرجع إلى  هذا المعجمولعل السبب في تأخر إنجاز     

 واتساع المكان الذي عاشت فيه وتعدد ثقافات الشعوب التي استخدمت ،اللغة العربية

 وعدم امتالك المدونة المحوسبة ، مع ندرة التجارب التي عالجت اللغة العربية تاريخيا،العربية

عدم وجود عدد كاف من المتخصصين في الدراسات التأصيلية كذلك  و،لالزمة إلنجازها

 ميزانية مالية من الحكومات العربية تخصيصإلى عدم باإلضافة  ،والتأثيلية وصناعة المعجم

    .إلنجاز هذا المعجم واعتماده على تبرعات األفراد والمؤسسات

 واعتبارا ،لعرب إليه لحفظ تاريخهم وحضارتهممن منطلق أهمية هذا المعجم  وحاجة ا   و  

لكونه مشروعا يهم كل أبناء األمة المخلصين من العلماء والباحثين وكل من يحمل هم العلم 

 تناولته بالدراسة وأهله والثقافة والحضارة اإلسالمية من الهيئات والجهات المسؤولة

 والصعوبات التي ،أنواعهذكر  و، وذلك من خالل التعرض لتعريف هذا المعجم،والبحث

 مع الرصد لواقع العمل المشهود في هذا المعجم وما ، ووظيفته، ومميزاته،تواجهنا في تأليفه

 والتطرق  إلى  التصورات التي نأمل أن يكون عليها المعجم التاريخي ،وصل إليه حتى اآلن



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢١٦

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

حفاظ على هويتنا المنشود للغة العربية، وأخيرا تناولت الحديث عن دور هذا المعجم في ال

 وإثبات أن ،والتأكيد عليها وترسيخها من خالل إحياء الماضي وإثراء الحاضر والمستقبل

    .لغتنا العربية من أكثر اللغات قدرة على التطور ومواكبة العصر

 معجم الدوحة ،معجم المستشرق فيشر ،المعجم التاريخي:  الكلمات المفتاحية     

 . صناعة المعجم،المدونة اللغوية ، مداخل المعجم،التاريخي



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢١٧

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

Abstract 

Although Arabic occupies an important position among 

modern languages in the past and today, and although the 

Arabs have been well-known in their lexicography 

scholarship for a long time, a fact that has been 

acknowledged by orientalists, Arabic, until today, has not 

got an etymological dictionary which provides details of the 

historical development phases of its lexical items across its 

long history. Such a dictionary will preserve the heritage and 

identity of Arabic. This dictionary will also help the next 

generations of Arabs to understand their language, will help 

revive the Arab nation's past, and will enrich its present and 

past. Such a dictionary will be of value to rebut the 

accusations about Arabic. It will provide a positive image 

about the past and the present of Arabic and will prove that 

Arabic is able to move on. The reasons of the late 

compilation of such a dictionary are attributed to the huge 

lifespan of Arabic, its vast geographical area, the many 

different cultures of the Arab countries, lack of previous 

research in this field, lack of linguistic blog, lack of 

lexicographers and lexicologists, as well as lack of a 

government fund to support such a project without reliance 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢١٨

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

on private donations or organizations. This paper 

investigates the importance of compiling such a dictionary. 

The present paper identifies the dictionary, its linguistic 

function, features. This paper provides details about the work 

that has been done so far on such a dictionary and what is 

expected of it. This paper claims that such a dictionary is not 

merely to preserve the Arabic lexical items throughout its 

history.                                                          

Key words: etymological dictionary,  Fisher dictionary, 

Dohah etymological dictionary, entries o the dictionary, 

linguistic blog, dictionary making.         



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢١٩

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

  

ي  والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا الهاد،الحمد هللا رب العالمين     

  :  أما بعد . األمين وعلى آله وصحبه أجمعين

 ، من أوسع اللغات مادة، ووعاء ثقافتنا وتراثنا وتاريخنا، هويتنان لغتنا العربية هي عنوان    فإ

 تملك من مقومات الصحة والحياة والجمال والقدرة على التعبير عن ،وأغناها رصيدا معجميا

سطعت على العالم بنورها . المستحدث من المفاهيم واألشياء ما ال تملكه غيرها من اللغات

 فهي العامل األساسي في الحفاظ ،عقولنا وعقول أبنائناوينبغي أن تبقى ساطعة مشرقة في 

 إال أن لغتنا العربية اليوم تعيش في غربة بين أهلها فهي تشوه باللحن وتهجر .على كينونتنا

استنادا إلى الزعم الخاطئ أنها غير قادرة على التطور ومواكبة العصر؛ لذا فهي اآلن بحاجة 

الرعاية ما تستحقه وصوال بها إلى لغة عربية فصيحة إلى أن نبذل جميعا لها من الحماية و

 لتصبح أكثر قوة وتأثيرا في ،سهلة التناول واضحة الدالالت، بعيدة عن الجمود والركاكة

 ولسنا نشك في أن اللغة العربية تعد ،تعلمها وانتشارها وفى تعزيز الهوية لألجيال العربية

 واألمة التي تخسر لغتها .ضر والمستقبلالجسر الذى يصل بين األجيال في الماضي والحا

 فالبد من التمسك باللغة العربية والدفع عنها وتعزيز ،تضيع هويتها وتخسر ذاتها ومستقبلها

 واعتمادها وسيلة التخاطب والكتابة والثقافة والتعليم ؛ سبيال إلى تأكيد ،موقعها في الحياة

  . خالدةالذات القومية ولتصبح الهوية القومية حقيقة راسخة

فإن كان العديد من العلماء قد لجئوا قديما إلى المعاجم خوفا !       وما أشبه اليوم بالبارحة 

على العربية من أن يصيبها تحريف أو خطأ وخاصة بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية بسبب 

ة الفتوحات اإلسالمية ودخول كثير من األعاجم إلى اإلسالم ؛ فجمع العلماء شتات اللغ

حتى وصلت إلينا هذه اللغة محصورة في معاجم كبرى جمعت مفردات اللغة وضبطتها 

لغتنا تتعرض  فاليوم ، وأتت على بعضها بشواهد لغوية من أقوال الفصحاء،وشرحت معانيها

إلى خطر من نوع أخر يهددها  ولكن هذه المرة يأتيها الخطر من الداخل، من أبنائها 

 وهذا خطر داهم يهدد الحضارة ،عن استعمالها حديثا وكتابةوالمتكلمين بها حيث عزفوا 

 والمدرك لهذا الخطر يعلم علم اليقين أن أخطر ما قد ،العربية ويضرب العربية في عقر دارها

 فاألحرى بنا اليوم أن ،تصل إليه أمة من االنحطاط أن تفقد هويتها ورمز وحدتها وتفردها

 ،مس ؛ لمجابهة هذه الهجمة الشرسة لطمس هويتنانلجأ إلى المعاجم كما لجأنا لها باأل



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٢٠

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

وذلك من خالل تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتدرج في العمل لتحقيق حلم العربية في 

 هذا المشروع العلمي الجليل الذى يساعد العربية .إنجاز مشروع المعجم التاريخي للعربية

ء حاضرها ومستقبلها،والحلم هو التليد وإثرافي الحفاظ على هويتها والتأريخ لماضيها 

 .الجهود والعمل المستمر الدؤوبتأتي في المستقبل بإخالص النية وتضافر الحقيقة التي 

تناولته  ،ومن منطلق أهمية هذا المعجم وحاجة العرب إليه لحفظ تاريخهم وحضارتهم     

  :  بالدراسة والبحث تحت عنوان 

ى الهوية وإحياء الماضي وإثراء الحاضر المعجم التاريخي ودوره في الحفاظ عل"  
  "والمستقبل

هم النتائج خاتمة تتضمن أ و،وثالثة مباحث،مقدمة:  حث علىاشتملت خطة الب   و

  : وفهرس للموضوعات وذلك على النحو التالي  ، وقائمة المراجع،والتوصيات

      المقدمة 

   :محورينتمثل من خالل وي" حول المعجم التاريخي " بعنوان : المبحث األول        

   . وأنواعه،التاريخيعريف المعجم ت: المحور األول        

 والصعوبات التي تواجهنا في ،يزاتهم، ومة المعجم التاريخيوظيف: المحور الثاني       

  .تأليفه

" المنشود المعجم التاريخي بين الواقع المشهود واألمل " بعنوان: المبحث الثاني      

  :  خالل محورينويتمثل من

  .الواقع المشهود للمعجم التاريخي للغة العربية: المحور األول      

  . المعجم التاريخي المنشود للغة العربية:المحور الثاني      

دور المعجم التاريخي في الحفاظ على الهوية وإحياء "  بعنوان : المبحث الثالث      

  " الماضي وإثراء الحاضر والمستقبل 

  . الخاتمة    

  . قائمة المراجع    

  .    فهرس الموضوعات

 – أسأل أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم وأن يمنحه – تعالى –فاهللا ...     وبعد

  . القبول إنه أكرم مسئول وخير مجيب–بفضله وكرمه 

  



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٢١

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

  ا اول
را ل ا  

                            استقطب موضوعه عناية جمهـور  ،           مية البالغة                                              المعجم التاريخي نوع من المعاجم ذات األه

                           فـضال عـن الحظـوة التـي نالهـا  ،                                                   الباحثين المعجميين وبخاصة في مجال علـم صـناعة المعـاجم

       )١   ( .                                                      عند العديد من األمم والشعوب التي تعنى بلغاتها وثقافاتها

  

  : وأنواعه ،تعريف المعجم التاريخي:المحور األول     
   : م التاريخيتعريف المعج : أوال     
ّ                                        ّيعنـى بتطـور الكلمـة علـى مـر العـصور سـواء فـي     : "                     أحمد مختار عمـر بأنـه         الدكتور      عرفه           

                                             ويــسجل بدايــة دخولهــا اللغــة وأصــولها االشــتقاقية  ،                            أو معناهــا أو طريقــة كتابتهــا ،          جانــب لفظهــا

     )٢ (   "       الكلمة                                 هاية فترة الدراسة أو نهاية وجود                    ويتتبع تطورها حتى ن

ديوان يضم بين دفتيه ألفاظ اللغة العربية " :كتور محمد حسن عبد العزيز بأنه الد    وعرفه 

. العصور واألصقاع، وتطور مبانيها ومعانيها عبر يبين تاريخ استعمالها أو إهمالها و.وأساليبها

  )٣("مدخال لغويا للحضارة العربية واإلسالمية ويقدم 

   ،                                 المعجم الذي يرصـد كـل لفـظ منـذ ظهـوره    : "   ه      بأن                                          وعرفه الدكتور عبد الرازق الصاعدي

   )٤  "(                              ويدونه عبر تاريخه االستعمالي  ،          أو داللية ،          أو صرفية ،                            وما يطرأ عليه من تحوالت صوتية

ـــسابقة          و             فـــي أن هـــذا      اتفقـــت          إال أنهـــا  ،        أســـاليبها         ألفاظهـــا و     فـــي           وإن اختلفـــت                  التعريفـــات ال

                           وتتبـع مـا طـرأ عليهـا مـن تغيـر   ،        رداتهـا      ومف                  لفـاظ اللغـة العربيـة        جمـع كـل أ :      علـى      يرتكـز       المعجم 

 بأقـدم اسـتعمال ابـدء                    عبـر العـصور المختلفـة                  ثم التـأريخ لهـا  ،                           وتطور في دالالتها واستعماالتها

   .لها إلى وقتنا الحاضر

                                                 

  .      بترصف-  ١٥    م، ص    ٢٠١٢                                                        دراسات مصطلحية، الشاهد البوشيخي، ط دار السالم، القاهرة (١) 

  .  ٥٦     م، ص     ١٩٩٨          ، القاهرة  ١                                                 صناعة املعجم احلديث، أمحد خمتار عمر، ط عامل الكتب، ط(٢) 

  ،  ١    ط  "                               حممـد حـسن عبـد العزيـز،ط دار الـسالم   /                                       جم التـارخيي للغـة العربيـة وثـائق ونـامذج، د   املع(٣) 

  .  ١١   م،ص    ٢٠٠٨

    ،تـم     ٢٠١٣ / ٥   /  ١٧                                        عبد الرازق الصاعدي، صـحيفة املدينـة بتـاريخ   /                           حاجة العربية ملعجم تارخيي، د(٤) 

ـــــــــاريخ  ـــــــــرتجاعه بت ـــــــــوفر يف     ٢٠١٧ / ٢ / ٨               اس al.www://http-  :           م  مت

229112/article/com.madina. 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٢٢

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

  :أنواع  المعجم التاريخي : ثانيا     
    ئــة ف     وال ، )        المــداخل   (                                                       للمعجــم التــاريخي نوعــان متميــزان بحــسب الوحــدات المعجميــة           

   :                باستعماله هما  ة      المعني

       مهمــا –                   دون اســتثناء يــذكر –                     ويــشمل كــل ألفــاظ اللغــة   :                         المعجــم التــاريخي العــام - ١          

ــة وفنيــة وفلــسفية                                                                              اختلفــت مجاالتهــا وتنوعــت حقولهــا وتعــددت موضــوعاتها مــن علميــة وأدبي

   )١   ( .                                       وتكريس العامل التاريخي في تعقب دالالتها ،      وغيرها

                                                هو ذلك العمل العلمي الجامع لكل األلفاظ التي تسمى   :          خي الخاص                المعجم التاري- ٢        

                 معروضــة المعــاني  ،                     لتيــسير الوصــول إليهــا ،                             مرتبــة المبــاني ترتيبــا معجميــا ،                مفــاهيم فــي أي علــم

                     منـذ والدتهـا حتـى آخـر  ،                                              لرصـد التطـور الـداللي واالسـتعمالي الـذي طـرأ عليهـا ،            عرضا تاريخيا

        وإنمــا  ،                                        ي ال يــشترط فيهــا أن تغطــي جميــع فــروع المعرفــة             وبمعنــى آخــر فهــ  ) ٢   " (            اســتعمال لهــا 

                                                            وهي عادة ما تهدف إلى خدمة التخصص ومساعدة القراء على معرفة  ،                 تقتصر على فرع فقط

   )٣   ( .                                           مصطلحات حقل معرفي ما واطالعهم على معاني لغته

      اريخي                                               أن الفرق بين المعجم التاريخي العام والمعجم التـ    : "                                    ويرى الدكتور على القاسمي 

ّ                                                                                  ّالمخـتص يميـز عـادة بنــاء علـى ثنائيـة التعمــيم والتخـصيص، فـإذا كــان المعجـم التـاريخي العــام 
                      فــإن المعجــم التــاريخى  ،                                                         يــدون جميــع األلفــاظ دون اعتبــار للمجــال العلمــي الــذي ينتمــي إليــه

                                أمـــا منهجيـــة البنـــاء فهـــي ســـواء فـــي  ،                                         المخـــتص يكتفـــي بتـــدوين مـــصطلحات علـــم مـــن العلـــوم

   )٤   ( . "         المعجمين 

                                                 

                                                    سليمة بونعيجة راشدي، بحث منشور يف مؤمتر اللغـة العربيـة   /                                      املعجم التارخيى للغة العربية ملاذا ؟،د(١) 

   .    ٢٥٠                               الثاين،املحور الرابع املجلد األول ص

                                      البوشيخي، جملة جممع اللغة العربية بدمشق        الشاهد   /                                        مرشوع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية، د(٢) 

   .    ٦٨٦  /     ٧٨،٣      املجلد 

                                                                                  علم اللغة وصناعة املعجم، عىل القاسـمي، ط عـامدة الـشؤون جامعـة امللـك سـعود، اململكـة العربيـة (٣) 

  ،  ١                                                                 ، وقاموس مصطلحات النقد األديب املعارص،ط دار األفـاق العربيـة،القاهرة، ط   ٤٦           السعودية، ص

  .       ٢٧٢،٢٧٣      م،ص     ٢٠٠١

 :، متوفر يف ١٠١كامل لعناين، ص/  صناعة املعجم التارخيي يف فكر عىل القاسمي، أ ) ٤(
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٢٢٣

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 والصعوبات التي ،يزاتهمم و، وظيفة المعجم التاريخي،الثاني   المحور 
  :تواجهنا في تأليفه 

  

  :     وظيفة المعجم التاريخي : أوال    
                       ويقـوم بالوظيفـة ذاتهـا  ،                              هيته عـن إطـار المعـاجم التقليديـة              ال يخرج في ما المعجم التاريخي      

                               رح المــداخل المعجميــة بــنفس طريقــة   وشــ   ،                                         مــن حيــث جمــع مفــردات اللغــة وتــصنيفها وتبويبهــا

                  وتتمثــــل فـــي الــــشرح  ،     ساســـية                      ســـواء كــــان بطـــرق الــــشرح األ                           شـــرحها فــــى المعـــاجم التقليديــــة 

                     والـشرح بـذكر ســياقات  ،                                والـشرح بتحديـد المكونـات الدالليـة ،                  والتعريـف المنطقـى ،        بـالتعريف

  :         ومنها  ،  دة                           أو يكون بطرق الشرح المساع ،      وغيرها ،                             والشرح بذكر المرادف والمضاد ،      الكلمة

   ،                        واســـتخدام الـــصور والرســـوم ،                           واســـتخدام التعريـــف االشـــتمالي ،                        اســـتخدام األمثلـــة التوضـــيحية

                                                                         باإلضـــافة إلـــى االعتنـــاء بوظـــائف أخـــرى مكملـــة تتمثـــل فـــي تقـــديم معطيـــات نحويـــة وصـــرفية 

   .                         ومعلومات موسوعية وغيرها ،                         ومعلومات عن استعمال اللفظ ،         واشتقاقية

                                                    ويختلف عنها من حيث تتبعـه أللفـاظ اللغـة وصـفا وتاريخـا    خي                المعجم التاري          ولكن يتميز        

         كــل أشــكال  ل       متتبعــا    و ،                                مقتفيــا أثرهــا بالتأصــيل والتأثيــل ،                             ذ ميالدهــا وإلــى آخــر اســتعمال لهــا  منــ

         المختلفة                                 لة والشكل واالستعمال عبر العصور                                          التطور والتغيير التي ألحقت بها من حيث الدال

   .                               البيئات الجغرافية التي تداولتها     تنوع                                 وذلك على اختالف الحقب التاريخية و

ًيجعــل مــن التــأريخ هدفــه وأساســه األول فــي وصــف ألفــاظ اللغــة وصــفا تعاقبيــا "    فهــو إذن  ًُ َ َ َ َ

َّعموديا يخترقها من أعالها إلى أدناها سواء انطلق الوصـف مـن أسـفل الـشرائح  ُ ً ُ َ ً أقـدم عـصور (َ

َ، أم عكــس األمــر)رةِاللغــة المعاصــ( ليــصل إلــى آخرهــا وأعالهــا ) اللغــة َ َ َ فبــدأ بــأعلى شــريحة ،َ

ًفهو يطبق في الحالتين منهجا تعاقبيا دياكرونيا بامتياز . ليصل في النهاية إلى أسفلها ً ًُ ِّ ُ) "١(  

 عـن غيـره مـن المعـاجم  التـاريخي المعجـم يمتـاز بهـاوظيفـةأهـم من خالل ما مر نجد أن و    

َأو المبنـى   َمن جهتـي الـشكل والمـضمون) المدخل(  التأريخ للوحدة القاموسية األخرى تكمن في َ
  :وهذا يقتضي. الواحد منهما فقط  والمعنى، وليس االقتصار على

  

                                                 

                                                                                          التأريخ ملعجم اللغة العربية أسئلة وإشكاالت، عبد العيل الودغريي، جملة السان العريب، مكتب تنـسيق (١) 

  .  ١٢     م، ص     ٢٠١٠          هـ، يونيو     ١٤٣١                   اخلامس والستون، رجب                        التعريب، الرباط، العدد 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٢٤

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

َّرصد أول ظهور للكلمة المراد التأريخ لها، وإعطاء تـاريخ صـحيح أو مـرجح لميالدهـا  -      ُ
ِ َ

ُودخولها في الخدمة واالستعمال بناء على وثيقة أو شاهد أو نص يثبت   . ذلكً

ُتقــديم الــصورة أو الــصيغة األولــى التــي ظهــرت بهــا تلــك الكلمــة مــن الناحيــة الــشكلية  -     

  .ُّالتلفظية والكتابية، ثم المعنى األول أو األصلي الذي كان لها في مرحلة الظهور األول

َّ تقــديم مــا هــو ضــروري مــن المعلومــات التأثيليــة حــول الكلمــة التــي يــؤرخ لهــا -     صــيغة (ُ

ِلمة في لغتها األصلية إن كانت منحدرة من أصل أجنبي وما آلت إليه في اللغة المستقبلة الك
ُ

ِ
ُ

ُمبنى ومعنى، وإعطاء نبذة مختصرة عن الرحلة التي قطعتها الكلمة قبل وصولها إلى العربية ُ ً ً.  

ّرصــد كــل أوجــه التطــور والتغيــر -     َالتــي طــرأت علــى الكلمــة وجميــع مــشتقاتها فــي جــانبي ُّ ّ ُ 

ًالــدال والمــدلول معــا ًو متابعــة أشــكال هــذا التغيــر عبــر االمتــداد الزمنــي والجغرافــي معــا. ِّ أي . ُّ

ُعبر كل المراحل التاريخية التـي عاشـتها الكلمـة وكـل المعـاني المختلفـة التـي اكتـسبتها خـالل  َ َ
ُّالحقــب المختلفــة، وإعطــاء تــواريخ صــحيحة عــن كــل مرحلــة وعــن كــل تغيــر فــي الــشكل أو 

ُولـيس هـذا فقـط، بـل ال بـد مـن تتبـع حـاالت التطـور والتغيـر التـي تطـرأ علـى األلفـاظ . نىالمع ّ ُّ

َوالمعاني في البيئات المختلفة التي تستعمل فيها ُ.    

َالتـــي اســـتعمل فيهـــا  �متابعـــة التطـــور فـــي المجـــاالت والحقـــول والموضـــوعات المختلفـــة -     ُ
ُاللفظ الذي يؤرخ له َّ ُ ٌاأللفاظ التي تكون لها اسـتعماالت مختلفـة بـاختالف ُفهناك الكثير من . ُ

ُوانتقــال . فنــأتي علــى معناهــا اللغــوي العــام، ومعانيهــا فــي كــل مجــال علــى حــدة. المجــاالت

ٌالكلمة من معنى إلى آخر، ومن حقل داللـي إلـى حقـول أخـرى، هـو فـي حـد ذاتـه دليـل علـى 
َّالتغير والتطور في المجال الداللي الذي ال بد للم ّ ُؤرخ اللغوي أن يرصده، ويبحث عن الـزمن ُّ َ ِّ

ِالذي حدث فيه هذا التغير، واألمثلة التي تؤيد استعماله في هذا المعنى أو ذاك ُّ َ َ.  

ٌوكــل لغــة لهــا مــستويات عــدة الســتعمال .  فــي كــل مــستويات اســتعمالهاللفــظمتابعتــه   -     ُّ
ِاأللفـــــاظ تـــــسمى فـــــي االصـــــطالح اللـــــساني المعاصـــــر بالـــــسجالت  ِّ)registres .( فهنـــــاك

ِّالمـــستوى األدبـــي أو الفنـــي  ّ، عنـــد كبـــار الكتـــاب واألدبـــاء، ومـــستوى االســـتعمال »ُالرفيـــع«ُّ ُ

ُالــصحافي المكتــوب أو المنطــوق الــذي يجــري علــى ألــسنة المــذيعين والخطبــاء ونــسمعه مــن  ُ َّ

ِوسائل اإلعالم السمعي والمرئي ومما يلقى على مختلف المنابر َ َ ُ ُّى العـامي أو وهنـاك المـستو. ِّ
ِالــدارج علــى ألــسنة العامــة مــن النــاس وهــو خلــيط مــن الفــصيح الــسليم والفــصيح المحــرف  َّ ُ َُّ ٌ

ُوحين نكون بصدد التأريخ لكلمة معينة يتعـين رصـد اسـتخدامها فـي كافـة . َّوالدخيل والمعرب َّ َّ

  . ُهذه المستويات



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٢٥

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ُون عليــه القــاموس التــاريخي للغــة، ِّ هــي التــي توضــح المالمــح العامــة لمــا يكــ،هــذه العناصــر إذن   
َوهي التي تحدد وظيفته َواألسس الرئيسة التي يقوم عليها ،ِّ ُ.) ١(  

ــاريخ الكلمــات أو الوحــدات اللغويــة فــي       ومعنــى هــذا أن المعجــم التــاريخي يقــوم بــسرد ت

 جديدة واختفاء بعـض المفـردات مـن كما يوضح ميالد المفردات والمعاني ال،إطار حياة اللغة

 كمــا يقــارن بــين المفــردات مــن حيــث أصــلها داخــل عائلــة لغويــة ،االســتعمال وزمــان كــل منهــا

ـــة  ـــة والـــسريانية والعبري ـــل اآلرامي ـــسامية مث ـــة بلغـــات العائلـــة ال ـــه اللغـــة العربي واحـــدة مثـــل مقارن

 أو مقارنــة اللغــات األوربيــة الحديثــة بلغــات العائلــة ،والحبــشية وغيرهــا مــن لغــات هــذه العائلــة

  )٢ (.في فترة زمنية معينة من مراحل حياتها  وذلك من خالل اللغة أوةأوروبيالهندو

 ،وعلــى ذلــك فــالمعجم التــاريخى يمكــن القــارئ بأيــسر الطــرق مــن معرفــة أصــل األلفــاظ    

 ، ومن تتبع معانيها وتطورها عبر العصور من وقـت ظهورهـا إلـى اليـوم،وتاريخها في االستعمال

ها في زمن استعمالها وهذا ما يمتاز بـه المعجـم التـاريخى عـن غيـره موثقة بالشواهد الدالة علي

 يقـدم مـن خـالل اللغـة ، فهو أداة لحفظ المعاني واسـتيعابها وتمثلهـا،من معاجم اللغة األخرى

 ويتجـدد ليواكـب لغـة العلـوم ،ما أنتجته األمة في تاريخها الطويل مـن العلـوم والفنـون المتنوعـة

    .لبات العصر ومقتضياته ويستجيب لمتط،ومستجداتها

  :ميزاته م : ثانيا    
                            دة مميــزات يمكــن تلخيــصها فيمــا                                                       يمتــاز المعجــم التــاريخي عــن ســائر المعــاجم اللغويــة بعــ

   : )٣ (   يلي

   ،                                                                             أنه شامل يتوسع في ذكر كل كلمات اللغة دون انتقاء بعضها بذكر أصلها واسـتعمالها- ١  

   ،                                  لمعجــم عـصري أن يكــون معجمــا تاريخيــا            منتهــى الكمــال    : "                          يقـول المؤلــف األلمــاني فيـشر 

   . )٤ ( "                                     ويجب أن يحوي كل كلمة تداولت في اللغة 

                                                 

  .      بترصف–          وما بعدها   ١٢                                                                التأريخ ملعجم اللغة العربية أسئلة وإشكاالت، عبد العيل الودغريي، ص (١) 

           لبنـان، ط –       ، بـريوت  ١                                                                   مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب، حلمي خليل، ط دار النهضة العربية، ط(٢) 

   ١٨    م، ص    ١٩٩٧

      أمينـة   /              وهيبـة وهيـب، أ  /                                                            جم التارخيي يف احلفاظ عىل الثروة اللغوية العربيـة مـن التغريـب، أ        دور املع(٣) 

                         ، و املـسار التـارخيي للمعجـم    ٤٠٢                                                        بلهاشمي، املؤمتر الدوىل الثاين، املحور الرابـع، املجلـد الثـاين، ص

              ا، وعلم اللغة           وما بعده   ٢٧٧      م، ص    ٢٠١٥  ،   ٣١                                    مجيلة عبيد، جملة املامرسات اللغوية، عدد   /          العريب، أ 

   ٤١               عيل القاسمي،  ص   /                وصناعة املعجم، د

     م،     ١٩٦٨                                                ، ط اهليئة العامة لـشؤون املطـابع األمرييـة، ط القـاهرة  ١                              املعجم اللغوي التارخيي، فيرش، ط(٤) 

  . ٧      هـ، ص     ١٣٨٦



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٢٦

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

       ظهـور  م                                                                     أنه يـؤرخ لمـيالد الكلمـة ويتتبـع تنقالتهـا صـوتا وصـرفا ونحـوا وداللـة منـذ أقـد- ٢      

   .                      مسجل لها حتى يومنا هذا

          زم بالـسرد                                                                  أنه يتجنب الوصف أو التعليل في تقديمه ألصـول الكلمـات وتاريخهـا ويلتـ- ٣        

       .        التاريخي

     أي  ،                    وتوليـد بعـضها الـبعض ،                                                    أنه يرتب معاني مداخلة بطريقة توضح كيفية تطور معانيها  - ٤      

  .                                                 أن علم الداللة ينبني عليه المعجم موجه وجهة تاريخية

                                                                      أنه يحـرص علـى أال يكـون اختيـار الـشواهد تلقائيـا بـل يجـب أن يـسعى إلـى الـشمول   - ٥        

   .                                           ومن حيث الوفرة وتتابع التغييرات في الدالالت ،                     من حيث الزمان والمكان

   .                                 أنه زماني فهو يتسع إلى قرون عدة- ٦        

                                                                            أنه موسوعي فهو بمثابة سجل للثقافة والتاريخ والحضارة والمعارف العربية ومختلـف   - ٧        

   .                         يربط حاضر العرب بماضيهم ،              الفنون والعلوم

                                     طور طرأ على اللفظ من بدايته إلى غاية                                         أنه معجم مفتوح غير مغلق فهو يترصد أي ت  - ٨      

                                                                    فإذا تم تسجيل مختلف التطورات والتحوالت التي طرأت على لفظ مـن األلفـاظ  ،         يومنا هذا

   .                                                             في عصور محددة ثم تبين تطور جديد لهذا اللفظ وجب إدراجه وتسجيله

                                                                      أنــه يــتم باشــتراك جميــع أفــراد األمــة فهــو ينمــو ويتطــور بحــسب حاجــة األمــة ومــدى - ٩      

  .                                           موها وامتدادها في الزمان واتساعها في المكان ن

 يخرج من دائرة المعجم التاريخي للغة العربية كل المعلومات التي ال ،وبهذا التحديد   

ً                      فليس المقصود إذا وضع . ُ                                                    تتعلق تعلقا مباشرا بموضوعه وبالهدف الذي وضع من أجله

ن فيها اللغة بثروتها وأعالمها �                                                      موسوعة أو بناء قاعدة من المعطيات عن اللغة العربية تخز

 وبشتى أنواع المعلومات النحوية والصرفية والبالغية ،ومراجعها الكبرى من المصنفات

ً                                                                   حتى إن روعي في سردها الترتيب التاريخي؛ إذ إن عمال من هذا القبيل ،والصوتية وغيرها ُ
  .يتجاوز موضوع المعجم التاريخي وال يحقق الهدف المتوخى منه أصال

  : صعوبات تأليف المعجم التاريخي للغة العربية : ثالثا    
فقد . ّإن تأليف معجم تاريخي ليس باألمر الهين، حتى إذا توفر المال الالزم لذلك    

ًاستغرق تصنيف معجم أكسفورد للغة اإلنكليزية أكثر من سبعين عاما، واستغرق إعداد نظيره 

داد معجم غريم التاريخي للغة األلمانية أكثر من ًالفرنسي أكثر من ستين عاما، واستغرق إع



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٢٧

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 نطمح إلى إنجاز المعجم ،ومع وجود الحاسوب وتقنيات معالجة المعلومات. قرن كامل

  . التاريخي للغة العربية بمدة أقصر

  : ومن الصعوبات التي  تقف أمام إنجاز المعجم التاريخي       

واتساع المكان الذي عاشت فيه وتعدد  ،اتساع الفترة الزمنية لحياة اللغة العربية -١

 . استخدمت العربيةيثقافات الشعوب الت

 . وندرة الدراسات التأصيلية عنها،ندرة التجارب التي عالجت اللغة العربية تاريخيا -٢

 .عدم امتالك هيئة المعجم التاريخي للغة العربية مدونة لغوية محوسبة  -٣

ًيا باللغة العربية، قد ال تتوفر فيها المواصفات المدونات اللغوية الموجودة حالأن  -٤       

الالزمة أو قد تكون خزنت في الحاسوب بطريقة ال تسمح بجميع أنواع البحث اللغوي 

ويتطلب إعداد المدونة اللغوية المثالية سنوات عديدة . المطلوب لتأليف المعجم التاريخي

 عدم وجود -٥      .     ةخاصة مع غياب طريقة المسح الضوئي الكامل للنصوص العربي

عدد كاف من المتخصصين في الدراسات التأصيلية والتأثيلية وصناعة المعجم، أضف إلى 

 ،ذلك كله أن هيئة المعجم التاريخي للغة العربية ليست لها ميزانية من الحكومات العربية

  .)١( وإنما تعتمد على تبرعات األفراد والمؤسسات

ريخي عربـي يتطلـب ؛ حـشد عـدد مـن المتخصـصين باللغـات  أن تصنيف معجـم تـا-٦      

 وبالتــالي فإنجــاز المعجــم التــاريخي لــيس عمــال ، وهــذا يتطلــب مؤســسة قائمــة بــذاتها،العربيــة

  )٢ (.فرديا يقوم به معجمي بمفرده ؛ بل يتطلب تكافل الجهود

بالعمـل الـسهل  ليس  للغة العربية وعلى ذلك فينبغي أن نعلم أن إنجاز المعجم التاريخي     

 إال أن الـدكتور صـالح ،الهين ؛ ولكنه يتطلب الكثير والكثير من الجهد والوقت واإلمكانيات

                                                 

  ة ّ                    ّ، واملعجـم التـارخيي للغـ  ٥٩                                                              املعجم التارخيي للغة العربية وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص (١) 

  /   ٣١             ، تـاريخ النـرش   ٤٨                      عيل القاسمي،، موقع عـرب  .                                           العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد مائة عام؟، د

         ،متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر يف    ٢٠١٠ /  ١٠
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  ،     ٢٠٠٨                               عـيل القاسـمي، ط مكتبـة لبنـان بـريوت   /                           نظرية وتطبيقاته العمليـة، د                  علم املصطلح أسسه ال(٢) 

    .     ٧٠٨ ص



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٢٨

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

بلعيد يري أن هناك بعض الصعوبات التي يدعو إلى ضرورة رفعها ومحاولة تجاوزها قبل البدء 

  :في إنجاز المعجم التاريخي حتى تساعد على نجاح العمل وهي 

 بعض العقـول اليغني عنه المعجم الكبير ؛ ألن هناك  لمعجم التاريخي ال بأن ااالقتناع -    

  .تؤمن بفكرة إنجاز معجم تاريخي للغة العربية

 ، األخــذ فــي الحــسبان طــول الــنفس فــي اإلنجــاز ؛ فيجــب اإليمــان بــأن الفتــرة ســتطول-     

  .ولكن بفضل تطور المعلوماتية أصبح من السهل اختصار المسافات

كــاف وكامـل للتمويــل ؛ ولـن يتــأنى ذلــك إال بتكافـل جهــود جميـع الــدول العربيــة  رصـد -     

  . وأن تخصص كل دولة جزءا من ميزانيتها لهذا المشروع،والمؤسسات اللغوية

  .الحصول على الكمية الكبيرة من المعطيات والمدونات من العصر الجاهلي إلى اآلن -    

لعمليــة الحيــازة والمعالجــة )   Logiciels(  الرهــان كــل الرهــان علــى وضــع منــاطيق-    

  )١(  .واالسترجاع

 بالمــــشاق فطريقــــه مملــــوء؛  لــــيس ســــهال هينــــا  هــــذا أن إنجــــاز المعجــــم التــــاريخي   ومعنــــى

 وفيمـا يلـي ،مستحيالولكن ال ينبغي الركون إلى ذلك ألنه وإن كان صعبا فليس  ،والصعوبات

  .مل أن يصل إليه في المستقبل نأ وما،بيةبيان لما وصل إليه المعجم التاريخي للغة العر

  

  

  

  

  

  

                                                 

        ١٠٨  ،    ١٠٧            كامل لعناين، ص  /   أ  :                                      صناعة املعجم التارخيي يف فكر عىل القاسيمي (١) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٢٩

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ما ا  
  ا ار  اا اد وا اد

  

 ألنهم أدركوا أن العمل ، فترة كبيرة من الزمنلقد ازدهر التأليف المعجمي لدى العرب      

لعربية ؛ وتنطوي مفرداتها من أهم األعمال اللغوية التي تحفظ ماء الوجه لألمة ا" المعجمي 

 ولذا أعطى علماء العربية القدامى األولوية لمثل ،بين صفحات لتبقى خالدة على مر الدهور

  ) ١" (هذه األعمال 

 شهد لها بذلك ، حركة معجمية عظيمة،فعرفت الحضارة العربية طيلة قرون من الزمن    

أن العرب في وضع "فهو يرى  " هيوود .جون آ"  من أمثال ،بعض المعجميين المستشرقين

 وكذلك بين ،المعاجم قد تبوؤوا مركزا رئيسيا فى الزمان والمكان بين العالم القديم والحديث

يوجد   فال،إذا استثنينا الصين"  بأنه صرحأوغوست فيشر حيث و )٢("والغرب  الشرق 

تنسيق شعب آخر يحق له الفخار بوفرة كتب علوم لغته وبشعوره المبكر بحاجته إلى 

  .)٣("مفرداتها بحسب أصول وقواعد غير العرب 

فالمعجم الثر الغني بمادته " عرب فترة ركنوا فيها إلى الركود  على الهذا االزدهار مروبعد     

 قد أصابه ما أصابه في فترة اللغوب التي خيمت على العرب ، وأشكاله المتنوعة،الوفيرة

 واندفن باقيه في المكتبات ، ولعله الكثير،اع فضاع منه ما ض،والمسلمين عهدا غير قصير

   )٤"( ينتظر النشور من رقدته الطويلة ،هنا وهناك من شرق ومن غرب

وبعد مرحلة ركود استمرت فترة طويلة كاد فيها جزء من ذات األمة المتمثل في تراثها أن     

وية إحياء ونشرا  االعتبار لما جمعه أهل العربية من معاجم لغيندثر ؛ شاء اهللا أن يعيد

 وقد حدث هذا على يد جماعة من المستشرقين بادروا بالعمل في المعجم اللغوي ،وتداوال

                                                 

                                                                                        إشكالية اجلمع والوضع يف املعاجم العربية الرتاثية، صالح الدين زرال، جملة الصوتيات، جامعـة سـعد (١) 

  .   ١٠٢    م، ص      ٢،٢٠٠٦        دحلب، ع 

         العـراق –                                                          هيود، ترمجة عناد غزوان، ط مطبعة املجمع العلمي العراقي بغداد   .                         املعجمية العربية، جون آ(٢) 

     ١٦    م، ص    ٢٠٠٤

  . ٤                                                                                      املعجم اللغوي التارخيي، أوغوست فيرش، تصدير إبراهيم مدكور، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ص(٣) 

        بـريوت، –  م     ١٩٩٣                                          قاوي إقبال، ط الثانية، ط دار الغرب اإلسـالمي                             معجم املعاجم، الشيخ أمحد الرش(٤) 

   .           املقدمة ص أ



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٣٠

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ثم سار على نهجهم في هذا العمل بعض علماء  ،)١(العربي كشفا وتحقيقا ونشرا ودراسة 

 ،حققة إلعادة بعثها م، فتناولوا المعاجم العربية وجوها من التناول شتى،اللغة بالمشرق العربي

  .)٢( وتيسير استعمالها ، وشرح بعضها،ونشرها

وبدأ االجتهاد في وضع معاجم للمصطلحات ،وبذلك عاد االهتمام بتراث األمة المعجمي    

 التفكير في وضع معجم تاريخي  وكان أهم ما يسجل في هذا االتجاه هو،في كل علم وفن

    .للعربية

التاريخي للغة العربية حلم يراود اللغويين  أكثر من قرن من الزمان والمعجم فمنذ     

   ) ٣( ، بوصفه أداة معرفية ال غنى عنها الستيعاب المفاهيم،والمثقفين العرب

وإنجاز معجم تاريخي للغة العربية عمل جبار : "قول الدكتور محمد حسن عبد العزيز   ي

ً وأعلم أن كثيرا ،ارف مع الفارق طبعا بين هرم من األحجار وآخر من المع،أشبه ببناء الهرم
وقد .  ويستريحون إلى اليأس،لى أنفسهم يسرفون ع،من العالمين بأمره المقدرين لحاجاته

 ، ومئات منإلى المئات من العلماء واللغويين إن إنجازه يحتاج – وهذا صحيح –يقال 

ات  ويستنفد نفق،ً، ويتطلب جهازا إداريا عالي الكفاءةالمحررين والمراجعين والمحوسبين

أعلم هذا كله علم .يستغرق إنجازه عشرات من السنين وقد ،ضخمة قد تبلغ بضع ماليين

 .ه وعن شق الطرق إلي،، ولكن ال ينبغي أن يصرفنا ذلك عن األمل في إنجازهاليقين

، ولنهتد بضوء ولو كان ًفلنتمسك بأمل ولو كان بعيدا، ولنمسك بخيط ولو كان ضعيفا

  )٤(."خافتا

                                                 

                          ، للفريوذأبـادى، ينظـر مقدمـة  "                القاموس املحيط  "                                          منهم املسترشق اإلنجليزي ماثيو ملسدن الذي نرش (١) 

   .       بريوت–  م     ١٩٩٣                                                                    معجم املعاجم، الشيخ أمحد الرشقاوي إقبال، ط الثانية، ط دار الغرب اإلسالمي 

        القـاموس  "                                             البن فارس الشدياق  الذي استدرك فيه مؤلفه عىل  "                    اجلاسوس عىل القاموس  "           مثل كتاب (٢) 

         ووضـعوا  "             لـسان العـرب  "   و "                القاموس املحـيط  "                                   للفريوزآبادي،كام اهتموا بإعادة ترتيب  "      املحيط 

     .                 فهارس مفصلة له

   ،    ٤٨                      عيل القاسمي،، موقع عـرب  .            مائة عام؟، دّ                                                  ّاملعجم التارخيي للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد (٣) 

ـــــــــــــــــــــرش  ـــــــــــــــــــــاريخ الن ـــــــــــــــــــــوفر يف    ٢٠١٠ /  ١٠  /   ٣١           ت            ، مت
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  .  ٣٩                  حسن عبد العزيز،ص   حممد  /                                          املعجم التارخيي للغة العربية وثائق ونامذج، د(٤) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٣١

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ٌ فال تعرف لغة غيرها ظلت مستعملة كالعربية ،ق من غيرها بالمعجم التاريخي    فالعربية أح ُ َ ُ
ً وستظل كذلك ما بقي كتاب اهللا محفوظا بحفظه عز ،ًعبر ما يزيد على خمسة عشر قرنا

 وأول الغيث ، وتدافع الغايات يحول دون الوصول إليها،وليس كل ما ال يدرك يترك.وجل

ٌ وكثير من الباحثين يحجمون عن دراسة تاريخ ،تقوم الصروح ومن لبنة إلى جنب لبنة ،قطرة
ٍ ولو اقتصر كل باحث على جزء من هذا التاريخ لهانت هذه الدراسة،الكلمة العربية ٍ، 

ٌ فإذا كان الموضوع ال يستطيع باحث ،ولوصلنا إلى نتائج مرضية في تاريخ الكلمة العربية

ٌل باحث منها واحدة خير من أن يترك الموضوع القيام به بمفرده فتفتيته إلى جزئيات يأخذ ك ً ٍ

ًبرمته، أو نتركه لمن يصدر أحكاما جزافا ليست مبنية على أسس علمية، وإنما هي تكهنات  ً ً
  )١. (وتخرصات

ُّخلو المكتبة العربية من معجم عربي تاريخيف      أمر معيب ، يرصد تطور اللغة عبر العصور،ُ

 ال بد أن نشير إلى وجود بعض األعمال هنا ، ولألمانة.عربيةفي حق المشتغلين بعلوم اللغة ال

 واألمل معقود على أن يتمكن اللغويون العرب من وضع معجم تاريخي للغة العربية ،وهناك

من خالل جهد عربي مشترك تنسق له الجامعة العربية أو تتواصل من أجله المجامع اللغوية 

تتطور مع  وذلك بسبب إحساسهم بأن اللغة )٢( . وغيرها من الجهات التي تعتني باللغة

 عرضة للتطور المطرد في –شأنها في ذلك شأن الظواهر االجتماعية األخرى "  ،الزمان

أصواتها وقواعدها ومتنها وداللتها وتطورها هذا ال يجري تبعا لألهواء : مختلف عناصرها 

 مطردة ،انين جبرية ثابتة وإنما يخضع في سيره لقو، أو وفقا إلرادة األفراد،والمصادفات

وقف عملها أو تغيير ما تؤدي يد ألحد على   ال،اآلثار محققة ، واضحة المعالم،النتائج

  ) ٣"(إليه

                                                 

                                                                                               أسئلة حول املعجم التارخيي،سليامن بن إبراهيم العايد، موقع جممع اللغة العربية عىل الـشبكة العامليـة، (١) 

m.www://http-    يف         م، متـوفر    ٢٠١٧ / ٢ / ٥                     م، تم اسرتجاعه بتـاريخ     ١٠١٢        نوفمرب   ٢٩       بتاريخ 

html.2006/site/com.arabia-a 

                                                        حسن عمر حسن احلبيش، موقع جامعـة املدينـة العامليـة، تـم اسـرتجاعه  .     ربية،                      املعجم التارخيي للغة الع(٢) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفريف    ٢٠١٧  /  ٢  /  ٧       بت              م، مت

30292=t?php.showthread/my.edu.mediu.vb://http 
   .   ٣٥    م، ص    ٢٠٠٠  ،  ٢                                       رمضان عبد التواب، ط مكتبة زهراء الرشق، ط  /               حلن العامة، د(٣) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٣٢

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 مهما كلفنا من جهد ووقت ما سبق يتضح لنا أن وضع معجم تاريخي للغة العربيةمو     

مة وكونها متطورة  يفرضه علينا من جانب طبيعة اللغة عا، بات أمرا واجبا وحتمياونفقات

 وأنها أحق اللغات بوضع ، ومن جانب آخر طبيعة اللغة العربية خاصة،باطراد عبر العصور

 وفيما يلى سوف ،معجم تاريخى لها ؛ لما تحتله من مكانة عظيمة ومتميزة بين لغات العالم

 سبيل يخي وتم تحقيقها فييتم إلقاء الضوء على أهم الخطوات التي وصل إليها المعجم التار

  .إنجازه

   :للغة العربية الواقع المشهود للمعجم التاريخي : المحور األول     
 فقد شهدت الساحة المعجم التاريخي للغة العربية نشأت فكرة إنجاز    ولكل ما سبق

 ومن أهم تلك ،العربية بروز محاوالت ومشاريع ومبادرات عربية وغيرها إلنجاز هذا المعجم

  :المحاوالت 

  :  قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة - الأو    
لقد كان الوعي بحاجة العربية إلى معجم تاريخي مبكرا عند إنشاء مجمع اللغة العربية      

 والئحته األولى والئحته  في مرسوم إنشائه المجمع  لذلك نص،م١٩٣٢بالقاهرة عام 

التنظيمية في الدورة الثانية عشر الداخلية التي وضعها في الدورة السابعة وقراراته اإلدارية و

أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية وأن ينشر أبحاثا دقيقة في : " على أن من أغراضه 

  ) ١" (تاريخ بعض الكلمات وتغير مدلوالتها 

مهمتها وضع معاجم للغة ) لجنة المعجم ( وقد ألفت لجنة من أعضاء المجمع سميت      

م التاريخي ولكن لم يتح للمجمع أن ينهض بهذه المهمة حتى  وأولها المعج،العربية

  )٢(.اليوم

   : معجم المستشرق فيشر-ثانيا      
م أن يضع معجما للغة ١٩٠٧ قد بدا له عام Fisherكان المستعرب أوغست فيشر     

 وعرض مشروعه على المستشرقين األلمان المجتمعين في مدينة بال ،العربية الفصحى

Basel،ثم عرض مشروعه على مؤتمري المستشرقين المنعقد ،قوا على مشروعه فواف 

                                                 

ــ(١)  ــة، وث ــة العربي ــارخيي للغ ــم الت ــسالم،                                 املعج ــز، ط دار ال ــد العزي ــسن عب ــد ح ــامذج، حمم                                             ائق ون

  .  ٢٧   م،ص      ١،٢٠٠٨ ط

                        ، جملـة جممـع اللغـة العربيـة   ٣٠  /  ١           إحـسان الـنص   /                                             املعجم التارخيي  للغة العربية مسرية وتـاريخ، د(٢) 

   ).  ٨٢ (             بدمشق، املجلد 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٣٣

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

م فوافقت اللجنة ١٩١٢ وثانيهما في أثينا عام ، م١٩٠٨أولهما في كوبنهاغن سنة 

م قررت الحكومة المصرية بناء على اقتراح ١٩٣٦وفي سنة ،المجتمعة في كوبنهاغن عليه

 . وأن تتحمل نفقات طبعه، عمله في القاهرةمجمع اللغة العربية في القاهرة السماح له بإتمام

   )١( .وقد هيأ له المجمع أسباب تيسير عمله

فحدد منهجه فى العمل في هذا المعجم على أنه  "،فبادر فيشر بإنجاز هذا العمل     

  وبدأ العمل فعال فى المعجم،زيةسيكون على غرار معجم أكسفورد التاريخي للغة االنجلي

" فيشر" لعالمية الثانية باعد بين  ولكن اشتعال الحرب ا، سنوات تقريباوظل يعمل طوال أربع

 وما إن وضعت الحرب ،والمجمع وعمله في المعجم ولكنه استمر في العمل وهو في ألمانيا

م قبل أن ١٩٤٩لبث أن توفي عام  أوزارها حتى قعد به المرض عن العودة إلى مصر وما

  . )٢"(يخرج المعجم إلى النور

وقد وضح فيشر منهج  ،ا من باب الهمزةًا يسيرًمقدمة معجمه وجزء إال  فيشرم ينجزفل    

يجب أن يشتمل المعجم على كل : "  فقال ،مته التي طبعها مع نموذج منهمعجمه في مقد

 ،التاريخية: كلمة وجدت في اللغة وأن تعرض على حسب وجهات النظر السبع اآلتية 

  ). ٣"( واألسلوبية ، البيانية،ية التعبير، التصريفية،االشتقاقية

يتناول الكلمات الموجودة في القرآن : " إنه سوف بقوله في المعجم  وحدد ميدان بحثه    

والحديث والشعر واألمثال والمؤلفات التاريخية الجغرافية وكتب األدب والكتابات المنقوشة 

ذلك في الغالب الكتب وقد استثنيت من ....والمخطوطات على أوراق البردي وعلى النقود

  )٤(" توسعت في أخذ المصطلحات منها الفنية إال أني 

يقوم على االستناد على الشواهد اللغوية العربية في المقام األول واالبتعاد وكان منهجه      

   .عن الفروض التي قد تكون بارعة ولكنها واهية األساس

  :هي بية للغة العرميزة ت أربعة أصناف م    ويرى فيشر أن ثم

  .لغة الشعر الجاهلي -١

 .لغة القرآن الكريم -٢

                                                 

  .      بترصف     ٣١،٣٠ / ١              السابق نفسه (١) 

  .      بترصف- .  ٢٢                      مقدمة الطبعة األوىل، ص                                             املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة،(٢) 

  .  ٥٤                                                     املعجم التارخيي للغة العربية، حممد حسن عبد العزيز، ص(٣) 

    .     ٥٨٨  /  ٢  ،     ١٩٨٨                            حسني نصار، ط دار مرص للطباعة،   /                           املعجم العريب نشأته وتطوره،د(٤) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٣٤

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 .لغة النثر الواردة في السير والمغازي -٣

  )١ (.لغة الحديث النبوي -٤

وحتى يكون صنع المعجم دقيقا جعل له حدا زمنيا يمتد من عصر الجاهلية إلى نهاية       

اإلمكان بحث فالمعجم يتناول بقدر : "  وهو ما أشار إليه بقوله ،القرن الثالث الهجري

المنقوشة المعروفة بكتابة تاريخ كل الكلمات التي جاءت في اآلداب العربية مبتدئا بالكتابة 

نهاية القرن الثالث الهجري {النمارة من القرن الرابع الميالدي ومنتهيا بالعهد السابق ذكره 

    )٢("} أي حتى منتهى ما وصلت إليه اللغة العربية من كمال 

قد رتبت الكلمات على حسب المواد الترتيب : " للكلمات في معجمه تيبه ترعن وقال     

وكان  )٣"(أساسا المألوف لحروف الهجاء العربية على اعتبار الحرف األول والثاني والثالث 

القياسية إال إذا جاء يذكر المشتقات   وال، والمجرد على المزيد،يقدم الثالثي على الرباعي

 وتذكر األسماء بعد ،ُويذكر القياسي معه داللة عل وجوده ،ُس فيذكرمنها على غير القياشيء 

وما حدث فيه زيادة أو اختلف في اشتقاقه يوضع في مكانين .األفعال وترتب ترتيبا هجائيا

 وما حدث فيه إبدال يوضع في مكانه ويشار لألصل وما ،للتسهيل على من يستخدم المعجم

 وما عربته العرب واشتقت منه يذكر في مادته ،حدث فيه قلب يوضع في مادته األصلية

  )٤".(الثالثية 

 فيوضح ترتيب الحرف ،وكان فيشر يصدر كل باب بكلمة مفصلة عن حرفه المعقود له     

 ،واسمه في العربية والساميات وغيرها ،بين حروف ألف باء في اللغات السامية واليونانية

 ،جه لأللفاظ على اإلكثار من شواهدها،  وكان يسير في عال...في الخطيوضح رسمه و

 واإلشارة إلى مصادر هذه األقوال والمعاني ،والربط بين معانيها وما في اللغات السامية

  )٥ (.والشواهد

رتب المادة حسب  وي،ا أو أصولها السامية القديمةوكان يذكر في كل مادة أصله      

 ويراعي فى ،مدلوالت المعنويةالمعاني الكبرى متدرجة من المدلوالت الحسية إلى ال

                                                 

  .   ٤٠٥     م، ص     ١٩٩٣  ،  ٣         بريوت، ط–                                                     موسوعة املسترشقني، عبد الرمحن بدوي، ط دار العلم للماليني (١) 

    ٥٨٧  /  ٢  م،    ١٩٨٨                           حسني نصار، ط دار مرص للطباعة،  /                              املعجم العريب نشأته وتطوره، د(٢) 

    ٥٨٩  /  ٢ :               املرجع السابق (٣) 

  .   ١٦٠-   ١٥١                                              جممع اللغة العربية يف مخسني عاما، شوقى ضيف، ص (٤) 

    ٥٩٠  /  ٢         حسني نصار،  /                              املعجم العريب نشأته وتطوره، د(٥) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٣٥

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 ويذكر من ،د الكلمة األجنبية إلى أصولهاكان ير و،االستشهاد ترتيب الشواهد ترتيبا تاريخيا

   )١ (.االقتصاد  ويذكر أسماء البالد واألماكن بشيء من ،األعالم ما البد من ذكره

عه يعد ركيزة  فما صن،ما سبق نالحظ مدى ما بذله فيشر من جهد في هذا المعجموم     

 ولكن على الرغم من ، إلنشاء معجم تاريخي للغة العربيةيرتكز عليها المعجميون المحدثون

ه ليس تاريخيا أن فيشر وإن اهتم أحيانا بالتأصيل فإن معجم"ذلك يري بعض الباحثين 

 وهو ،فيما جمعه من مادة عند القرن الرابع الهجري" فيشر " قد وقف  ف،بالمعنى الدقيق

  ) ٢"(ن نفسه الذي وقفت عنده المعاجم العربية القديمة القر

وذلك ألنه تناول فترة من تاريخ اللغة العربية كانت فهو معجم كبير للغة العربية الفصحى     

اللغة العربية  فقد تناول فيه بالدراسة ألفاظ ،تصل فيه اللغة الفصحى إلى مرحلة الكمال

 وحتى يكون ، الهجري حتى نهاية القرن الثالثيات استعمالها المعروفةالفصحى من بدا

معجما تاريخيا بالمعنى العلمي الدقيق البد من استكمال الفترة المتبقية من تاريخ اللغة والتي 

  .تقدر بحوالي عشرة قرون

أوصد مجمع اللغة " فيشر " وبعد هذه المحاولة التي قام بها المستشرق األلماني      

 المعجم التاريخي للغة العربية بحجة أن هباب واعتذر عن عدم إصدارالعربية بالقاهرة هذا ال

يقتضي استقصاء النصوص الشعرية والنثرية في مختلف دواوين الشعر العربي من " ذلك 

وبالمثل في مختلف الكتب  ، بل إلى العصر الحديث،العصر الجاهلي إلى العصر العباسي

 بذلك  وال تستطيع أن تنهض،يم العربية المختلفة وفي األقال،واآلثار األدبية على مر العصور

  )٣( "عصبة من العلماء والباحثين

    وأرى أن اعتذار مجمع اللغة العربية وما أبداه من حجج لعدم إصدار المعجم التاريخي 

وإنجازه تعد حججا واهية خاصة في هذا العصر المتسارع الخطى في عالم التكنولوجيا 

ب على كل الصعوبات التي ذكرها المجمع من خالل االستفادة من والبرمجيات فيمكن التغل

المعلوماتية الحديثة واستخدام الحاسوب في صناعة المعجم وتخزين جميع النصوص 

  .الشعرية والنثرية عليه واسترجاعها وقت الحاجة

                                                 

  .           وما بعدها   ١٥١                      مخسني عاما، شوقى ضيف، ص                       جممع اللغة العربية يف (١) 

  .   ٢٣٦                                                                 املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز،  ص(٢) 

  .    ٢٠٠٩              ، ط علم الكتب    ١٨٥                                      صناعة املعجم احلديث، أمحد خمتار عمر، ص(٣) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٣٦

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

  : جهود الجمعية المعجمية بتونس - ثالثا     
جمع من مجامع اللغة العربية لوضع معجم منذ وفاة المستشرق فيشر لم يتصد أي م     

 ولكن هيئة غير مجمعية ، تخوفا من ضخامة العمل وضخامة نفقاته،تاريخي للغة العربية

   )١( . العربية بتونسجمعية المعجميةال وهي ،تصدت لهذا العمل

 ترأسها األستاذ محمد رشاد ،م١٩٨٣هي هيئة علمية تأسست بتونس عام      و

   )٢(.الحمزاوي

 ،وتهدف إلى االهتمام بقضايا المعجم العربي قديما وحديثا في مستويي التنظير والتطبيق     

 وربط ،وعقد ندوات علمية" مجلة المعجمية " وذلك بإصدار مجلة دورية متخصصة هى 

  )٣ (.الصلة بكل من له اهتمام بقضايا المعجم في تونس والعالم العربي وخارجهما

ية إلى وضع أرصدة وبنك معطيات للغة العربية لتكون على غرار تهدف هذه الجمعكما      

 وما يزال يؤرق أعضاءها مشروع إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية ،اللغات الحية األخرى

   )٤(  .الذي أصبح ضرورة ال غنى عنها في زمن اإلعالميات والتوثيق

 في وضع المنهجية العامة م١٩٨٦الشروع بداية من سنة  : أنشطتهالذلك كان من أهم      

  )٥ (. إنجازهيللغة العربية تمهيدا ف" المعجم التاريخي الموسوعي " لوضع 

فخصصت جمعية المعجمية العربية بتونس المعجم التاريخي للغة العربية بندوة علمية     

قضاياه : المعجم العربي التاريخي  :م موضوعها ١٩٨٩دولية في شهر نوفمبر من سنة 

 ، والمدخالت المختلفة،المقدمة في الندوةوبعد االستماع للبحوث  ،)٦( ل إنجازةووسائ

 وبعد االستماع إلى عرض التجارب العربية ،وبعد تحسس منهجيات العمل وإمكانات اإلنجاز

                                                 

                           اللغة العربية بدمشق، املجلد                     إحسان النص، جملة جممع   /                                           املعجم التارخيي  للغة العربية مسرية وتاريخ، د(١) 

) ٣٣  /  ١ ، )  ٨٢  .  

                                                                    إعداد جمموعة من الباحثني بإرشاف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، النـارش  ‘                  املوسوعة التارخيية، (٢) 

  .   ٣٣٩    /   ١٠                   موقه الدرر السنية، 

        رينحـارت                                                                                  يف املعجمية العربية املعارصة، وقائع ندوة مائوية، أمحد فارس الشدياق، وبطرس البستاين، و(٣) 

  .   ٦٦٦                           دوري، ط دار الغرب اإلسالمي، ص

  .   ١١١    م، ص    ٢٠٠٤                                               صالح بلعيد، ط دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع،   /               مقاالت لغوية، د(٤) 

  .   ٦٦٦                           يف املعجمية العربية املعارصة، ص(٥) 

    .         ٢٣٦،٢٣٧                      حممد حسن عبد العزيز، ص   /                                          املعجم التارخيي للغة العربية نامذج ووثائق، د(٦) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٣٧

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 ألنه يمثل ذاكرتنا ،رؤوا ضرورة البدء في وضع معجم عربي تاريخيهذا المجال ي  فواألجنبية

 ويكون مرجعنا اللغوي والعلمي ،والحضارية التي تضبط رصيدنا الفكرياللغوية والثقافية 

  ) ١( .األمين

  :وأوصوا بما يلي    
 يؤرخ لكلمات اللغة ولألساليب ، بأن يكون هذا المعجم لغويا تاريخيا عاما-أ      

مع  ، اعتمادا على النصوص المدونة في تطورها الزمانى وانتشارها المكاني،والتراكيب العربية

 .الحرص على تأصيل ما يمكن تأصيله منها

 : وخاصة ،بالشروع في وضع متطلباته األساسية -    ب

 . ضبط مصادره ومراجعه األساسية-١      

 . تكوين مكتبته العلمية-٢      

  . وضع مشروع رصين لمنهجية في الجمع والوضع ترتيبا وتعريفا-٣      

المساعدة على طي المراحل في استقرار النصوص  استكشاف التقنيات العصرية -٤      

  . حسب القواعد المعلوماتية المتطورة ومتطلباتها،وتنظيمها

 والتجارب القائمة في البلدان ، باالقتداء في المجال الفني بالتجارب الغربية القائمة-٥      

 وتنزيلها منزلتها ،يةالمتقدمة ذات الخبرة والتجربة التي نتعاون معها من أجل رقي الثقافة العرب

  )٢ (.العالية الالئقة

بتمويل من الحكومة ) المعجم العربي التاريخي ( م مشروع ١٩٩٠أنشيء عام بالفعل و      

عدم تفرغ القائمين على  ولعل سبب تعثره يعود إلى ،المشروع قد توقف ولكن هذا ،التونسية

  )٣( .المشروع

م بتمويل من وزارة البحث العلمي ١٩٩٦ ثم بعث المشروع وأعيد العمل فيه سنة    

 وقد ، ومعهم في الوقت نفسه أساتذة جامعيون،وقد عمل فيه أعضاء المعجمية،بتونس

استطاع هذا المشروع بدعم من جمعية المعجمية بوضع المدونة المعجمية المؤرخة للعصر 

                                                 

   .       بترصف–      ٣٣  /  ١            إحسان النص،   /                                             وع املعجم التارخيي للغة العربية مسرية وتاريخ، د    مرش(١) 

   .   ٣٤  /  ١  :                املرجع السابق (٢) 

      م، تـم     ٢٠١١        فرباير   ٢٢                                                                      إسهامات تطوير العلوم املعجمية ابن مراد نموذجا، جريدة البالد، تاريخ النرش (٣) 

ــــــــــاريخ  ــــــــــرتجاعه بت ــــــــــسمرب  ٣               اس ــــــــــوفر يف    ٢٠١٧        دي ــــــــــرصف مت                  م، بت
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٢٣٨

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ون من حوالي  وهي نصوص منتمية إلى أربعة قر،خاصةالجاهلي بالشعراء وبالنصوص الشعرية 

 وقد كانت .م انطالقا من أقدم ما عثر عليه فريق البحث من نصوص موثقة٦٠٩م إلى ٢٠٠

م بدايتها حتى وفاة الشاعر زهير بن أبي سلمى التى كانت قبيل البعثة النبوية ٢٠٠سنة 

  ) ١. (الشريفة بسنتين

ند بعض المعالم ومن خالل اإلنجاز الفعلي لهذه المدونة المعجمية يمكن أن نتوقف ع     

 فقد كانت المدونة ،المنهجية التي يمكن اإلفادة منها في طريق إنجاز المعجم التاريخي

  :نتيجة استقراء معجمي قد مر بمرحلتين

ُمرحلة استقرئت فيها نصوص شعرية لتسعين شاعرا جاهليا قد كون الرصيد المعجمي  -١   
نات التسعين رصيد عام من الوحدات لكل منهم مدونة خاصة به، وقد اجتمع من هذه المدو

 . جذاذة معجمية٥٨٠٢٣، طبعت على ٥٨٠٢٣المعجمية بلغ 

مرحلة ثانية عولجت فيها المدونة العامة المتتابعة فحذفت منها االستعماالت  -٢   

ّالمكررة، واحتفظ بالوحدات المعجمية في أقدم ظهور لها في النصوص مع أقدم معنى مسند 
  )٢ (. الثواني المولدة المسندة إلى الوحدات المعجمية بعد ظهورها األولإليها، ثم بالمعاني

  

  :العربية اللغوية العلمية جهود إتحاد المجامع  - رابعا    
م بوصفه هيئة لها شخصية ١٩٧١تأسس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية عام     

  . مقرها مدينة القاهرة،معنوية مستقلة

     :من المجامع اآلتية  ويتألف االتحاد 

 ويمثله الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع واالتحاد ،هرةمجمع اللغة العربية بالقا -١

 .والدكتور كمال بشر نائب رئيس المجمع واألمين العام لالتحاد

 ويمثله الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع والدكتور ، مجمع اللغة العربية بدمشق -٢

 . المجمعمروان المحاسني نائب رئيس

                                                 

    .         ٢٣٦،٢٣٧                      حممد حسن عبد العزيز، ص   /                                          املعجم التارخيي للغة العربية نامذج ووثائق، د(١) 

           ، وإسـهامات        ٢٣٦،٢٣٧                      حممد حسن عبـد العزيـز، ص   /                                          املعجم التارخيي للغة العربية نامذج ووثائق، د(٢) 

      م، تـم     ٢٠١١        فربايـر   ٢٢                          جريـدة الـبالد، تـاريخ النـرش                                      تطوير العلوم املعجميـة ابـن مـراد نموذجـا،

            م، متــــــــــــــوفر يف    ٢٠١٧        ديــــــــــــــسمرب  ٣               اســــــــــــــرتجاعه بتــــــــــــــاريخ 
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٢٣٩

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 ويمثله الدكتور داخل حسن جريو رئيس ،المجمع العلمي العراقي في بغداد -٣

  .المجمع

 ويمثله الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس المجمع ،مجمع اللغة العربية األردني -٤

 .والدكتور محمود السمرة نائب الرئيس

 رئيس  ويمثله الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح،مجمع اللغة العربية الجزائري -٥

 .المجمع

 . ويمثله الدكتور علي فهمي خشيم األمين العام للمجمع،العربية الليبيمجمع اللغة  -٦

 . ويمثله الدكتور على أحمد بايكر رئيس المجمع،ة العربية بالسودانمحمع اللغ -٧

 . ويمثلها الدكتور عبد اللطيف بربيش رئيس األكاديمية،الملكية المغربيةاألكاديمية  -٨

  ويمثله الدكتور أحمد حسين حامد رئيس،ربية الفلسطينياللغة العمجمع  -٩

 ) ١(.المجمع

لمجامع اللغوية العلمية والمحاولة الجادة لوضع المعجم التاريخي تمت في إطار اتحاد ا     

 ووافقه ، وقدم خطة للعمل فيه، فقد قدم مجمع دمشق اقتراحا بوضع هذا المعجمالعربية 

 -٢٤ماع اتحاد المجامع المنعقد بالقاهرة في المدة من  وفي اجت.مجمعا األردن والعراق

الموافقة على مشروع "  منها ، م اتخذت جملة من التوصيات١٩٩٨) مارس ( آذار ٢٦

إعداد المعجم اللغوي التاريخي الذي اقترحت إعداده مجامع سورية واألردن والعراق،على 

 ولكن في اجتماع مجلس اتحاد ".لأن تتم المجامع الدراسة التي اقترحتها لتنفيذ هذا العم

م  قرر المجلس تأجيل النظر مؤقتا في ١٦/٣/١٩٩٩المجامع المنعقد في القاهرة بتاريخ 

 ويبدو أن المجلس تخوف من ضخامة المشروع ،مشروع إعداد المعجم اللغوي التاريخي

شروع  فرأى تأجيل النظر في هذا الم،وما يحتاجه من باحثين كفاة وعاملين وأموال ضخمة

 وبناء على طلب مجامع دمشق وعمان وبغداد أعيد النظر في المشروع في اجتماع ،مؤقتا

وفي هذا االجتماع م، ٢٠٠١)ابريل( نيسان ٤-٣مجلس اتحاد المجامع المنعقد بتاريخ 

 وفي اجتماع مجلس اتحاد ،وافق مجلس االتحاد على وضع معجم تاريخي للغة العربية

                                                 

  .   ١٦٥                                                                املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز،ص (١) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٤٠

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

م قرر المجلس تأليف لجنة ٢٠٠١ عام ٨/١١ إلى ٦/١١من المجامع المنعقد في المدة 

  )١ (.لوضع خطة شاملة للمعجم التاريخي

مؤسسة المعجم ( م اتخذ االتحاد قرارا بإنشاء مؤسسة تابعة له ٢٠٠٤ وفي إبريل     

 لدراسة ، ومن بعض العلماء خارج االتحاد،وشكل لجنة من أعضائه) التاريخي للغة العربية 

  )٢ (.الموضوع

هيئة المعجم ( ) ٣) (هيئة ( بكلمة ) مؤسسة (  استبدال كلمة وقرر أعضاء اللجنة       

 وهي هيئة لغوية علمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تابعة التحاد ،)التاريخي للغة العربية 

 وتهدف هذه الهيئة إلى إنجاز معجم تاريخي ، ومقرها القاهرة،المجامع اللغوية العلمية العربية

 لبيان ما طرأ على مبانيها ومعانيها من تغير عبر الزمان ،لفاظ اللغة العربية واستعماالتهاأل

 اجتمعت لجنة المعجم ،م٢٠٠٦ منه عام ٦إلى  من إبريل ٤وفي الفترة من  ،والمكان

تشكيل لجنة رباعية :  وانتهى العمل في االجتماع بمجموعة قررات منها ،التاريخي

كمال اريخي في السنة األولى يرأسها األستاذ الدكتور معجم التالستكمال خطة العمل لل

 وتناقش ،، واجتمعت اللجنة وقدمت الدراسات حول مشروع المعجم التاريخي)٤(بشر

 وطريقة تدريب ، وطريقة العمل ومنهجيته،األعضاء حول آلية صناعة المعجم التاريخي

مشروع كتاب عن مصادر  واجتمعت مرة أخرى وقدمت ،الباحثين على صناعة المعجم

 ومن ثم توقفت ،لية ولكن لم ينفذ هذا المشروع  بسبب بعض العوائق الما،المعجم التاريخي

  )٥ (.اللجنة ألنها لم تجد ما تقدمه في اجتماعاتها القادمة

  على عمل اتحاد المجامع في مشروع المعجم الدكتور محمد حسن عبد العزيزويعلق    

 االتحاد بالطريقة التي عمل بها ويعمل بها اآلن في مشروع المعجم الإن  : " بقولهالتاريخي 

 بإحياء ، وحسب االتحاد ما أنجزه من دور.يتوقع منه بحال من األحوال أن يضع المعجم

                                                 

   .       بترصف–      ٣٦   /  ٣٥  /  ١            إحسان النص،   /            ة وتاريخ، د                                     مرشوع املعجم التارخيي للغة العربية مسري(١) 

  .   ١٦٥                                                              املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز،ص (٢) 

   .   ٣٩  /  ١            إحسان النص،   /                                                 مرشوع املعجم التارخيي للغة العربية مسرية وتاريخ، د(٣) 

                               سـتاذ الـدكتور  إبـراهيم بـن مـراد،                                                    وعضوية كل من األستاذ الدكتور  أمحـد بـن حممـد الـضبيب، واأل(٤) 

   .                                                               واألستاذ الدكتورعىل القاسمي، واألستاذ الدكتور  حممد حسن عبد العزيز

  .      بترصف-   ١٦٥                                                                املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز،ص (٥) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٤١

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 وبتدبير التمويل والرعاية ، وبإضفاء الشرعية عليها،فكرة المعجم ووضع النظام الخاص بهيئته

  )١.(" وبريادتهم أعضائه بفضل  وهي أعمال جليلة حقا تشهد،له

  :إطالق مشروع المعجم التاريخي في الشارقة :خامسا     
 وأمانة األستاذ ،الدكتور محمود حافظ رئيس االتحاداتحاد المجامع برئاسة األستاذ نجح     

 وبمشاركة كاملة ، وبمعاونة فعالة لألستاذ فاروق شوشة أمين عام المجمع،كمال بشر الدكتور

بالتعاون مع جامعة الشارقة ودائرة الثقافة واإلعالم بحكومة الشارقة ع القاهرة من مجم

 ديسمبر ١٩ - ١٧ في المدة ما بين في عقد مؤتمر وجمعية حماية اللغة العربية بالشارقة

المعجم التاريخي للغة العربية برعاية الشيخ الدكتور القاسمي أمير   حول٢٠٠٦عام 

ًون خالل الجلسات التي عقد فيها المؤتمر أبحاثا قيمة حول ولقد قدم المشارك .الشارقة

ًبحثا حول مسيرة المشروع ) من سوريا(  فقد قدم الدكتور إحسان النص ،المعجم التاريخي

حول ( بحثا ) المغربمن ( م الدكتور عبد الهادي التازي  وقد،وتوصياته وهيئاته ولجانه

) تونس (  وتحدث الدكتور ابراهيم بن مراد ،)ماته المعجم التاريخي للغة العربية بداياته ومقو

حول مفهوم المعجم التاريخي وتطبيقاته على العربية في بحث مفصل متكامل، وشارك 

هل تأخر إنجاز المعجم ؟ وقد : في بحثه حول ) السعودية من ( الدكتور أحمد الضبيب 

 وقته ومنهم من قال إن ،خر إنجاز المعجم منهم من قال بتأ،انقسم العلماء إلى فريقين

ّ وقد قدم أساتذة من جامعة الشارقة من قسم ،مناسب لوجود التكنولوجيا المتطورة والحديثة
الحاسوب واللغة العربية مشروعات محوسبة للبحث المعجمي المفهرس قدمها نخبة من 

 رئيس مجمع ،محمود حافظ/ ولقد تشكلت لجنة يرأسها األستاذ الدكتور ،أساتذة القسمين

 ومجموعة من األساتذة ،كمال بشر/ اللغة العربية ورئيس اإلتحاد والنائب الدكتور 

افظ رئيس  وأشار الدكتور محمود ح،المتخصصين من أعضاء ومقررين من الدول العربية كافة

عاد اللغويون يجتمعون  ثم  ،م٢٠٠٤ حتى عام  توقف المعجم فيعملالمجمع اللغوي أن ال

 برعاية كريمة من سمو الشيخ ،الفكرة اآلن تخطو أولى خطواتها وها هي ،من أجل الفكرة

   )٢(.ة محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقالسلطان بن

                                                 

  .  ١٥  ص   :                املرجع السابق (١) 

                                                   عجم التارخيي، هبه حممد األغا، موقـع جـسد الثقافـة،بتاريخ                                      علامء اللغة يف الشارقة يطلقون مرشوع امل(٢)  

ـــــــــاريخ     ٢٠٠٦    /   ١٢    /   ٢٣ ـــــــــرتجاعة بت ـــــــــم اس ـــــــــوفر    ٢٠١٦ /  ١٢ / ٢  :                      م، ت          مت

   .t?php.showthread/org.aljsad://http=91368 يف



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٤٢

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 

 وناقشت األعمال .م١٨/١٢/٢٠٠٦فجتمعت اللجنة الرباعية في الشارقة في          

         .)١(. كمال بشر لمرضه/ د.لف بها أعضاؤها في غيبة رئيسها أالمك

ذا الجمع المبارك يكون المعجم التاريخي قد رأى طريقه للنور بعد زوال العقبة وبه      

المادية وتكرم سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بتكاليفه كاملة، ومن خالل األبحاث 

والتصورات التي قدمها األساتذة األجالء والتي عرضت ونوقشت وخلصوا إلى نتائج 

 إلنجازه ،لجان الفرعية للعمل الجاد والمسئول للمعجموتوصيات أهمها اإلسراع بتكوين ال

  )٢ (.في أقرب زمن ممكن

  :كما أبدوا بعض المقترحات النافعة منها     

  . إنشاء موقع إليكتروني لهيئة المعجم التاريخي-١    

  .ن ألعضائها وللباحثين اآلخريبحوث إنشاء مجلة خاصة بهيئة المعجم تنشر فيها -٢   

ملف خاص بالبحوث التي ألقيت عن المعجم التاريخي منذ بداية العمل به إعداد  -٣   

  .حتى اآلن

التعاون بين الباحثين بمركز الحاسوب واللغة العربية بجامعة الشارقة واتحاد  -٤   

  )٣ (.بتبادل المعلومات والخبرات والزيارات،المجامع

 شكر ، أعمال اللجنة الرباعية قدم األمين العام لالتحاد تقريرا عن،م٤/٤/٢٠٠٧ وفي     

 وذكر أنه بعد دراسة التقارير الخاصة بعملها يقترح االكتفاء بما ،فيه أعضاءها على مابذلوه

 وتعيد ترتيبه مع االحتفاظ لكل ،مت به من أعمال وتتسلم لجنة المعجم كل ما قا،هاقدم من

مقبلون عليه من من السادة األعضاء بمجهودهم إلعادة تنظيم العمل في ضوء ما نحن 

   )٤(.مهام

                                                 

  .   ١٧٠                                                               املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز،ص(١) 

                                                                 يطلقون مرشوع املعجم التارخيي، هبه حممد األغا، موقـع جـسد الثقافـة،بتاريخ                        علامء اللغة يف الشارقة (٢)  

ـــــــــاريخ     ٢٠٠٦    /   ١٢    /   ٢٣ ـــــــــرتجاعة بت ـــــــــم اس ـــــــــوفر    ٢٠١٦ /  ١٢ / ٢  :                      م، ت          مت

  .t?php.showthread/org.aljsad://http=91368 يف

  .   ١٧٢                                                               املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز،ص(٣) 

  .   ١٧٢       لسابق،ص         املرجع ا(٤) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٤٣

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

  : معجم الدوحة التاريخي للغة العربية :سادسا      
إطالق معجم الدوحة في إنجاز المعجم التاريخي هي أخر المبادرات ظهورا إلى اليوم     

فبعد سلسلة من االجتماعات التحضيرية واللقاءات العلمية التي  ،التاريخي للغة العربية

 -للغويين والمعجميين والحاسوبيين من مختلف الدول العربية ضمت نخبة من الخبراء ا

 أعلن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يوم -استمرت قرابة السنتين 

معجم الدوحة " عن إطالق مشروع ،م٢٠١٣مايو   ٢٥هـ الموافق ١٤٣٤ رجب ١٥السبت 

ة األولى للمجلس العلمي للمعجم والتي ، وذلك بمناسة انعقاد الجلس"التاريخي للغة العربية

ترأسها الدكتور عزمي بشارة مدير المركز العربي قبل أن تنتقل رئاسة الجلسة إلى رئيس 

ّوقد تبنى هذا  ،حضور أعضاء المجلس العلمي للمعجمالمجلس الدكتور رمزي بعلبكي، وب
 ،الرعاية والتمويلالمشروع سمو ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدعم و

ويستغرق إعداد المعجم التاريخي المنشود، الذي يؤرخ أللفاظ اللغة العربية على مدى 

جري عرض إنجازاتها كل ثالث  سنة، وذلك على مراحل ي١٥ًعشرين قرنا، قرابة 

  .)١(سنوات

 وقد ورد على موقع المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات أن معجم الدوحة التاريخي   

مؤسسة لغوية علمية ذات شخصية مستقلة اعتبارية تابعة لمعهد الدوحة : للغة العربية 

   .للدراسات العليا

  

  :ومن أهم أهدافها   
  . إنجاز معجم تاريخي للغة العربية-١  

  . بناء مدونة لغوية عربية شاملة- ٢  

  . استخالص معاجم فرعية من المعجم التاريخي للغة العربية-٣  

   .دار دراسات وأبحاث معجمية إص-٤  

                                                 

                                                                                     إطالق مرشوع معجم الدوحة التارخيي للغة العربية،موقع االئتالف الـوطني مـن أجـل اللغـة العربيـة (١) 

ــــــــاملغرب،  ــــــــرتجاعة يف     ٢٠١٤        ب ــــــــم اس ــــــــسمرب  ٥                م، ت ــــــــوفر يف    ٢٠١٧        دي             م، مت
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٢٤٤

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

الخبراء : وللمؤسسة وسائل تستعين بها من أجل تحقيق أهدافها ومن هذه الوسائل    

 والبرامج والتقنية الحاسوبية ،اإللكترونية والمدونات ، والحاسوبيون المؤهلون،اللغويون

  ) ١( . التدريبية        والدورات، وورش العمل، والندوات، والمؤتمرات،المطورة

 من أمثال الدكتور عبد ،ويشرف على إعداد المعجم نخبة من اللغويين في العالم العربي     

ّالسالم المسدي، وعبد القادر الفاسي الفهري، ورمزي بعلبكي، وعبد المجيد بن حمادو، 
 وتعكف فرق عمل في دول عربية مختلفة على إنتاج المعجم، ويرى .وعبد العلي الودغيري

  .ليه أن النتائج حتى اآلن واعدةالقائمون ع

وحول وجود خبراء من مختلف الدول العربية، يشاركون في إنجاز المعجم، قال الدكتور     

نحن : "عز الدين البوشيخي، المدير التنفيذي للمشروع، في تصريحات صحفية سابقة

مختصين من ّحريصون أشد الحرص على أن يشارك في هذا المشروع كل أبناء اللغة العربية ال

  ".المغرب والمشرق والخليج، والمجال مفتوح

ّمن يطلع على األعضاء العاملين في الفريقين الحاسوبي واللغوي، "إلى أن أيضا وأشار     

داخل الدوحة وخارجها، سيعرف أننا نحرص على هذا التنوع الجغرافي؛ ألننا نستفيد منه في 

ة للخبير اللغوي، ومعرفته بالمصادر والكتب أمور عديدة، منها الخلفية اللغوية والمعرفي

ًالمطبوعة في بلده، والغنى الثقافي والعلمي والمنهجي أيضا، وكل ذلك من التنوع الذي 

حريصون على خلق هذا النوع من الترابط والتكامل ) "إننا(ً، مشددا على "يؤدي إلى الغنى

وع جهة أو شخص أو والوحدة؛ ألن المشروع يقتضي هذا، وهو مشروع أمة وليس مشر

  )٢".(دولة

 إال ،   ومؤسسة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وإن كانت أكثر تنظيما وترتيبا من غيرها

  ،أن معالمها لم تتضح إلى اآلن

                                                 

                                                                                      معجم الدوحة التارخيي للغة العربية، موقع املركز العريب لألبحاث ودراسـة الـسياسات، تـاريخ النـرش (١) 

ــــــــايو   ١٩ ــــــــرتجاعة يف      ٢٠١٣     م ــــــــم اس ــــــــسمرب  ٥                 م، ت ــــــــوفر يف    ٢٠١٧        دي               م، مت

dohadictionary/org.dohainstitute.www://http. 

                                   قطر، موقع اخللـيج أوناليـن، تـم اسـرتجاعة                   مرشوع أمة تتبناه  "                                     معجم الدوحة التارخيي للغة العربية ) ٢(

              م، متـــــــــــــــــــــــوفر يف    ٢٠١٧        ديـــــــــــــــــــــــسمرب  ٥       بتـــــــــــــــــــــــاريخ 

1480924605068631600/articles/net.alkhaleejonline://http.. 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٤٥

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

الخطوات التي خطاها المعجم التاريخي للغة العربية وهو في طريقة أهم     وما ذكر يمثل 

هم التصورات التي ننشد تحققها في المعجم التاريخي  أ يلي وسنعرض فيما، نحو اإلنجاز

  .المنتظر للغة العربية

  

   : المنشود للغة العربية لمعجم التاريخيا: المحور الثاني        
 عمرت لما يزيد عن سبعة عشر قرنا من الزمن ،لما كانت اللغة العربية لغة عريقة وعتيدة      

 فقد كثر ، رقعتها الجغرافية ثلث الكرة األرضية وبلغت،دون أن يحدث بها تغيير ذو بال

الجدل بين الباحثين المعجميين اليوم عن التصور الذي يمكن أن يكون عليه المعجم 

 وعن مدى ما يمكن أن يتوفر له من إمكانيات علمية ومادية ،التاريخي المنشود  للغة العربية

 لقى الضوء على  أستطيع أن أ ولعلي فى السطور القادمة،رية وزمنية من أجل تحققهوبش

بعد االطالع  ، التاريخي المنشود للغة العربيةالتصورات التي ينبغي أن يكون عليها المعجم

 واالستفادة من المعطيات اللسانية الراهنة ،التجارب السابقة وما آلت إليهعلى الكثير من 

  .والصناعة المعجمية الحديثة

ضرورة أوال  :يتصف به وأهمها العربية خصوصيات    إن لمشروع المعجم التاريخي للغة 

 وهي – وهي النصوص الحديثة والتي وصلت إلينا –االعتماد على مجموعة من المعطيات 

 وصفة أخرى يختص بها هذا المشروع وهي .اً     ا جدً       ا بعيدً              ة في الحجم حدتبلغ من الضخام

م لهذا العدد المهول احتياجه المسيس إلى وسائل عظيمة وناجحة للتصفح الشامل المنتظ

 ثم احتياجه ثانيا إلى منهجية علمية دقيقة .ا وفي جميع الميادينً      ا عصرً              من النصوص عصر

ا للمقارنة اللغوية الداللية بين األلفاظ في استعمال المستعملين وفي ميدان معين بين ً   جد

كتشاف المعاني المقصودة بالفعل في كل هذه المراحل من تطور  ال.عصر وآخر

  )١(.عانيالم

اللغة المؤرخ لها في المعجم هي اللغة الفصحى المكتوبة المشتركة في جميع كما أن      

ل األزمان منذ العصر الجاهلي  وفي ك،استخدمتها قبالاألقطار التي تستخدم العربية اليوم أو 

                                   .)٢ (.اليوم حتى
                                                 

                                                  عبد الرمحان احلاج صالح، بحـث ألقـي يف نـدوة احتـاد املجـامع   /                               املعجم التارخيي ورشوط إنجازه، د(١) 

    .        بترصف-   ٩     ، ص    ٢٠٠٦                         العربية بالشارقة يف ديسمرب 

  .  ٥٧                                             املعجم التارخيي للغة العربية وثائق ونامذج، ص(٢) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٤٦

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 هذا يخص العربية الفصيحة فكل ما أصيب به اللفظ من التغيير يكون وبما أن معجمعنا      

وانتمائه إلى عامية من العاميات إذا كان التغيير كما قلنا   الفصيح سببا في ابتعاده عنغالبا

 فنعتقد أن مثل هذا الحادث .يخرج اللفظ عما هو معروف من صنيع كالم العرب وتراكيبهم

د أن تعرف ومن المفي( ك لمعرفة تاريخ التغيير على األقليستحق أن يذكر في المعجم وذل

وقد ال يخرجه التغيير من كالم العرب ويكون لغة ) في لغة أهلها  األقاليم التي حصل ذلك

لم تشع فالبد حينئذ من اعتباره من كالم العرب ويجب حينئذ وصف هذه اللغة وذكر الجهة 

وإن اشتركت عدة أقاليم ) وفصيحة(جية محضة أو القبيلة التي كانت من كالمها إن كانت له

(.وقبائل في استعمالها
١

                (  

يمكن اختصارها   ويحدد علم اللغة التطبيقي الحديث مراحل تأليف المعجم التاريخيو    

    :فيما يأتي

  .تحديد عصور تطور اللغة -١    

   .َّمطبوعات الموثقةإعداد قائمة بالمصادر والمراجع من المخطوطات وال -٢    

َ إنشاء مدونة لغوية محوسبة-٣     ُ َُّ.      

َّاستخالص جذور الكلمات ومشتقاتها والتعبيرات التي تدخل فيها من المدونة  -٤    

                            .اللغوية

  .                       ّتكوين قاعدة شواهد موثقة على مداخل المعجم -٥    

  )٢(. حرير مداخل المعجم ت-٦    

  : وفيما يأتي تفصيل لكل مرحلة من هذه المراحل      

   :تحديد عصور تطور اللغة: أوال        

 يهتم بعنصر الزمنلما كان المعجم التاريخي يزيد على المعجم العام أو العادي بأنه        

ُّ                     تطور وعلى تلفظها من  ويتتبع ما طرأ على دالالتها من ،فيؤرخ لظهور كل كلمة في اللغة

مباشرة أو عبر لغات  ُ                                                             تغير، كما يبين أصل الكلمة وما إذا كانت قد اقترضت من لغة أخرى

                                                 

      .  ١٩                        عبد الرمحان احلاج صالح، ص   /                               املعجم التارخيي ورشوط إنجازه، د(١) 

   ،    ٤٨                      عيل القاسمي،، موقع عـرب  .ّ                                                              ّاملعجم التارخيي للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد مائة عام؟، د(٢) 

ـــــــــــــــــــــرش  ـــــــــــــــــــــاريخ الن ـــــــــــــــــــــوفر يف ٢   ٠١٠ /  ١٠  /   ٣١           ت            ، مت
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٢٤٧

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

فالتحليل في المعجم التاريخي ينبغي أن ينصب على المادة اللغوية من خالل  ،وسيط

  :محورين 

  .وتتخذ له منهجا وصفيا استقصائيا ما أمكن:  محور التزامن -١     

ويعتمد المنهج التاريخي الذي يغوص في التجربة اإلنسانية التي :  محور تحقيبي -٢     

 وما لقيته هذه المادة اللغوية من تحوالت في ،تحملها اللغة المعينة عبر العصور واألزمان

  )١ (.المبنى وفي المعنى

نبغي تقسيم  ي،ولكي نسجل التغيير الواقع في مباني ألفاظ العربية ومعانيها عبر السنين    

الزمن الذي عاشت فيه اللغة من بدايتها إلى نهايتها في العصر الحديث إلى مراحل زمنية 

 ثم يقارن مبناه ومعناه في ، يسجل مبنى اللفظ في البداية مثال أو في مرحلة النهاية،محددة

 أو ّوال تقسم حياة اللغة إلى عصور )٢ (.مرحلة تالية أو سابقة لبيان ما حدث له من تغير

 وإنما توضع الحدود التاريخية عند التحوالت الثقافية واللغوية ،فترات بصورة اعتباطية

ًالكبري التي تؤثر في ألفاظ اللغة شكال ومضمونا ً.) ٣(  

أنظار مؤرخي اللغة العربية في تحديد مراحل حياتها أو عصورها فمنهم من وقد تعددت     

 ،العربية المولدة ،العربية القديمة،الساميةرحلة الم : هي    يرى تقسيمها إلى خمسة أعصر،

 ، العصر الجاهلي: ومنهم من يحددها على النحو اآلتي ،الحديثةالعربية  ،العربية الوسيطة

  )٤ (. العصر الحديث، العصر الوسيط، العصر العباسي،العصر اإلسالمي

مل في المعجم  ويري الدكتور محمد حسن عبد العزيز أن التقسيم الثاني أنسب للع   

 مع أنه يعتمد على وقوع أحداث تاريخية –التقسيم "  :التاريخي للغة العربية ويقول إن 

 فليس ثمة سنة ،ي إلى حد ما تحكم–عظمى عند نهاية كل عصر وبداية العصر التالي 

                                                 

                       جملـة اللـسان العـريب، مكتـب   ،   ٢٥                                                    اللغة املصطلحية يف املعجم العريب التارخيي، عباس الـصوري، ص (١) 

   .  م    ٢٠٠٧  ،   ٦٠    عدد                          تنسيق التعريب، الرباط، ال

  .   ١٧٤                                                                املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص(٢) 

   ،    ٤٨                      عيل القاسمي،، موقع عـرب  .ّ                                                              ّاملعجم التارخيي للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد مائة عام؟، د(٣) 

ـــــــــــــــــــــرش  ـــــــــــــــــــــاريخ الن ـــــــــــــــــــــوفر يف    ٢٠١٠ /  ١٠  /   ٣١           ت            ، مت
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  .      بترصف _     ١٧٥  ،    ١٧٤                                                              املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص(٤) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٤٨

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

محددة لبدايته وسنة أخرى محددة لنهايته لتداخل األحداث وتأثيراتها التي تسبقها أو 

  )١"(تلحقها 

 فمنهم من يرى بدء التسجيل من عربية ،واختلف العلماء في بداية تسجيل اللغة العربية    

، ومنهم من )٢( - وما قد يتيسر من سوابقه –ًالعصر الحديث عودا حتى العصر الجاهلي 

) العصر الجاهلي ( يرى أن يؤلف المعجم من مادة تنتمي إلى أقدم عصور اللغة العربية

. . ثم تقارن بما سجل في العصر التالي لبيان وجوه التغيير.فيهمستعملة فتسجل اللغة ال

  )٣. (وهكذا حتى نصل إلى العصر الحديث

ويرى خبراء اللغة أفضلية تسجيل اللغة العربية في العصر الحديث مع تحديد مبانيها      

لعصرين وهكذا  ثم تقارن بما سجل في العصر السابق لها وتبيين وجوه التغير بين ا،ومعانيها

 أو ظهور ،كلمة واختفاؤها هذه الحالة يعرف ظهور ال وفى،حتى نصل إلى العصر الجاهلي

   ) ٤(.ن خالل النصوص المجموعة لكل عصرمعنى جديد لها م

 وقد سلكت من قبل فيما نعرف من ،هذه الطريقة هي األنسب لمستعمل المعجم   و

  )٥ (.المعاجم التاريخية

  
 قائمة بالمصادر والمراجع من المخطوطات والمطبوعات إعداد:   ثانيا    

  :َّالموثقة 
 وتاريخ صدوره أو العصر الذي ،ِّ واسم مؤلفه،التي تشتمل على عنوان المصدر  وهي    

 ، أي نصوص لغوية كاملة وردت في كتب ومطبوعات،والمصادر إما مصادر أولية. ينتمي إليه

                                                 

  .   ١٧٥                املرجع السابق، ص  (١)  

                                                 يق اخلطيب، بحث ألقى يف اجللسة السابعة من جلسات مـؤمتر       أمحد شف  /                               املعجم التارخيي للغة العربية، أ (٢) 

  .   ١٠٥    ، ص    ١٠٩                                                                          املجمع يف دورته الثانية والسبعني، ينظر جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، العدد 

  .   ١٧٦                                                                 املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص (٣) 

                 ، واملعجـم التـارخيي    ٣٩٧                                       ىل الثروة اللغوية العربية من التغريـب، ص                            دور املعجم التارخيي يف احلفاظ ع(٤) 

  .      بترصف-   ١٧٥                                                 للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص 

  .   ١٧٥                                                                 املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص (٥) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٤٩

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ّاسات التأصيلية والتأثيلية والتاريخية اللغوية التي تبين  مثل المعاجم والدر،وإما مصادر ثانوية
  )١(. ّأصل األلفاظ وتؤرخ لتطورها

  ):٢(ما يلي  العلماء حددها التي ية أو األولية والمصادر الثانويةومن المصادر األساس     

 ، القرآن الكريم، الشعر: منها  )في العصور األربعة األولى ( المصادر األساسية  - أ    

 كتب ، كتب األدب بالمفهوم القديم، النثر األدبي بفنونه القديمة،الحديث النبوي الشريف

 األلفاظ المعربة ، كتب الرحالت والجغرافيا، النثر العلمي، كتب التاريخ،التراجم والمنتخبات

 مصنفات ،مصنفات الثروة اللغوية، المصنفات العامة للمصطلحات العلمية والفنية،والدخيلة

 مصنفات الفصيح واللحن ، مصنفات النحو والصرف والعروض والبالغة،عانيالم

  . المترجمات، الموسوعات الحديثة، الموسوعات العربية القديمة،والتصحيف

  .المعاجم القديمة: ومن المصادر الثانوية       

 الرواية والقصة القصيرة ،الشعر : منها المصادر األساسية في العصر الحديث-ب      

المترجمات ، كتب الرحالت والسير الذاتية والتراجم، المقالة األدبية والسياسية،والمسرحية

  . الصحف اليومية والمجالت، المصنفات العلمية،من اآلداب العالمية

 ، المعاجم الحديثة ثنائية اللغة،المعاجم الحديثة أحادية اللغة: ومن المصادر الثانوية      

، معاجم المصطلحات العلمية والفنية ،في العصر الحديثمصنفات الثروة اللغوية 

  .نفات األخطاء اللغوية في الفصحى مص،الموسوعات العربية واألجنبية الحديثة

المصادر األساسية والثانوية والمراجع من المخطوطات فالبد من إعداد قائمة تضم    

  . حتى يمكن الرجوع إليهاَّوالمطبوعات الموثقة

َشاء مدونة لغوية محوسبة إن: ثالثا      ُ َُّ:   
المعجم التاريخي للغة العربية سيؤرخ لمفردات لغة تعد أطول اللغات عمرا وأوسعها ساحة     

َّمكونة من تكون هذه المدونة  و،عظيمة)٣( لذلك البد أن تتوفر له مدونة ،وأكثرها ثراء

                                                 

   ،    ٤٨                     عيل القاسمي، موقـع عـرب  .               عد مائة عام؟، دّ                                               ّاملعجم التارخيي للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه ب(١) 

ـــــــــــــــــــــرش  ـــــــــــــــــــــاريخ الن ـــــــــــــــــــــوفر يف    ٢٠١٠ /  ١٠  /   ٣١           ت            ، مت
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  .   ١٩٣    :    ١٨٩                    حسن عبد العزيز، ص                                             املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد(٢) 

                                                                                        ينظر يف تعريف املدونة املعجمية، قضية املصادر يف مجع مادة املعجم، إبراهيم بـن مـراد، مقـال بمجلـة (٣) 

  .   ٨٠٣ / ١  ،   ٧٨               سوريا، املجلد –                        جممع اللغة العربية بدمشق 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٥٠

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ُنصوص لغوية تخزن وتعالج وتسترجع بالحاسوب ُ ه النصوص من قائمة ّ ويتم اختيار هذ،ُ

َويشترط في نصوص المدونة أن . َّالمصادر والمراجع من المخطوطات والمطبوعات الموثقة
فيجب أن .  واالجتماعي، والجغرافي، والتاريخي،تكون متوازنة من حيث انتمائها الموضوعي

 وتغطي ، وإلى جميع البلدان الناطقة بتلك اللغة،تنتمي نصوصها إلى جميع عصور اللغة

حوالي ألف (وكلما كانت هذه المدونة ضخمة . جميع فروع المعرفة من آداب وعلوم وفنون

ّ فهي تزود المعجمي بجميع جذور ،، ازدادت مصداقيتها وكبرت منفعتها)ًمليون كلمة مثال
العبارات والجمل التي ورد فيها ( وجميع الشواهد ، وجميع األلفاظ التي استعملت،الكلمات

ّلتي تبين سياقاتها تغير مباني األلفاظ ومعانيها عبر العصورا) اللفظ المطلوب ُ .)١(  

تشمل  ف،قديما وحديثال ما قيل بهذه اللغة من مفردات ينبغي في المدونة أن تعتمد كف      

نصوص الشعر الجاهلي  و،هذه المدونة النقوش التي وصلتنا عبر حضارات العرب القديمة

نصوص القرآن الكريم الذي و ، إلى العصر الحديثوالعباسي وصوالواإلسالمي واألموي 

 ، ونصوص الحديث النبوي الشريف الموثقة باإلسناد الصحيح،يمثل العربية الفصحى

التي احتفظت بخصائص اللغة العربية نصوص لهجات القبائل العربية الضاربة في القدم و

 والفلسفة ،لنحو والصرفواالتفسير وعلوم الحديث والبالغة المصنفات في ميادين و،القديمة

 والمعارف التي أنتجتها العقلية العربية على ، والفلك وبقية العلوم،واالقتصاد والجغرافيا

                                      )٢(. إضافة إلى ما وصفه علماء العرب في ميدان الصناعة المعجمية،امتداد فترة زمنية بعيدة

ًدونة القاموس اللغوي التاريخي سنرى أن هناك خالفا بين ولكننا حين نتحدث عن م     َّ

ََأولهما يريد االقتصار على األلفاظ اللغوية العامة والمشتركة: اتجاهين مختلفين ُ وآخر يريد ،َ َ
ًأن تكون المدونة شاملة لكل أنواع األلفاظ العامة والخاصة على السواء ُ  –وفي هذه الحال . َّ

، )العام( َمكان لفظ) الشامل(َ سيكون علينا أن نضع لفظ – الثاني ِحال موافقتنا على الرأي

        )٣(.التاريخي الشاملالقاموس اللغوي : ونقول 

                                                 

   ،    ٤٨                قاسمي، موقـع عـرب      عيل ال .ّ                                                              ّاملعجم التارخيي للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد مائة عام؟، د(١) 

            ، متوفر يف      ٢٠١٠ /  ١٠  /   ٣١           تاريخ النرش 
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   م،     ٢٠٠٢  ،  ١        عـامن، ط                                                                  علم اللسانيات احلديث، عبد القادر عبـد اجلليـل، دار صـفاء للنـرش والتوزيـع،(٢) 

    .        بترصف-     ٥٩٢  ،    ٥٩١ ص

    م      ٢٠١٥ / ٨ /  ١٠                                                             التأريخ ملعجم اللغة العربية أسئلة وإشكالت، عبد العيل الودغريي، (٣) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٥١

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 – تثبت العبارة بثبوتها فيها –ومن فوائد المدونة الشاملة أنها مرجع موثوق قبل كل شيء 

 بأكمله أو لجزء وليس موثوقا فقط بل هو موضوعي الستيفائه لكل ما يرد في االستعمال

 ثم كيف يمكن أن نميز بين اللغة المشتركة التي يعرف أكثر عناصرها أو الكثير .عظيم منه

منها أكثر الناطقين باللغة المعينة وبين اللغة الفنية  وخاصة الحرفية منها إال بتردد المفردة 

                                                                                )١ (.في أكثر النصوص أو عدم ترددها إال في بعضها

إذا أردنا أن تكون المدونة صادقة في تمثيلها للغة العربية : " يقول الدكتور علي القاسمي   

 وجب علينا أن نتأكد من أن النصوص ،المتباينةالمعاصرة في أنواعها المختلفة ومستوياتها 

 ، األدلة التقنوية،البحوث األكاديمية:   مثل ،نجمعها مستقاة من المصادر المتنوعةالتي 

 ، الروايات والقصص القصيرة، مواقع الشبكة اإللكترونية، التقارير الصحفية،الدوريات

 وتعطي الصحف والمجالت صورة صادقة ،إلخ.... منشورات الحركة السرية،كتابات الهواه

سائد ؛ ألن موادها ال تخضع لكثير من التنقيح والتصحيح عن االستعمال اللغوي ال

 وهكذا .عن دور نشر مشهورة  كما هو الحال في بعض الكتب األدبية التي تصدر،والتحرير

الشائعة في " األخطاء"د الصحفية على كثير من يستطيع الباحث أن يقف من خالل الموا

             .)٢(".الصحيحة "د لقواعاإلمالء والنحو والداللة على الرغم من وجود ا

 وينبغي ، أن المدونة اللغوية مهمة جدا لكل باحث في اللغةنستنتجومن خالل ما سبق     

 كن ينبغي في هذه المدونة أن تكون ول، المعجم التاريخي وخاصةأن تسبق أي عمل لغوي

ي أو معظمه شاملة ودقيقة ومكونة من نصوص منتقاة تمثل كل ما يرد في االستعمال اللغو

                                                      ..صادقة في تمثيلها للغة العربية
  

استخالص جذور الكلمات ومشتقاتها والتعبيرات التي تدخل فيها من : رابعا
          ::               َّالمدونة اللغوية

ْتستخلص جميع الجذور وا" يرى الدكتور القاسمي أن  َ ْ لمداخل الرئيسية والفرعية من المدونة ُ

 فالمعجم التاريخي للغة العربية يجب أال يكون مدينا في مداخله لمعجم سبقه أو ،اللغوية

 وإنما ينبغي أن تختار ألفاظ مداخله وتحرر المعلومات عنها ،لقوائم وضعها محرروه اعتباطا
                                                 

    .       ١١،١٢                          عبد الرمحان احلاج صالح،   ص   /                               املعجم التارخيي ورشوط إنجازه، د(١) 

                               عيل القاسمي، ينظر املعجم التـارخيي   .  د  /                                                        مرشوع اخلطة العلمية للمعجم التارخيي للغة العربية، إعداد (٢) 

    .     ٢١٩                                                 للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٥٢

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 المراجعة والتدقيق والتصحيح يستطيع محررو المعجم القيام بعمليةو ،من محتويات المدونة

 والمدونة التي يعنيها هي التي تكونت من ،بالرجوع إلى المعاجم القديمة منها والحديثة

                                                                  .)١("النصوص المنتقاة حسب الموضوعات والعصور واألماكن 

 ، عن معاجم سابقةالجذور المأخوذة: د فرقا بين األمرين وال يرى الدكتور ابن مرا     

          )٢(. والجذور المأخوذة من مدونة منتقاة

إن العمل األول في التأليف فيما أرى ليس استخراج الجذور الرئيسية والجذور :" ويقول 

 بل هو استقراء كل النصوص ،الفرعية من مدونة لغوية مستخرجة من مدونة نصية منتقاة

المتوفرة استقراء يتتبع التطور التاريخي من األقدم إلى األحدث بالنظر في المدونة النصية 

 وتؤرخ كل الوحدات ،لكل شاعر أو كاتب بمفرده لتكوين مدونته المعجمية الخاصة به

المعجمية المستخرجة من نصوصه على جذاذات مفردة إما تاريخا دقيقا إذا كان النص 

ثم يحتفظ بأقدم استعمال عند الشاعر أو الكاتب للوحدة ، تقريبيايسمح بذلك وإما تاريخا

 وتحذف ،المعجمية الجديدة الواحدة أو للمعنى الجديد المسند إلى وحدة معجمية قديمة

 فإذا حذفت المكررات واحتفظ ،االستعماالت المكررة الالحقة تاريخيا لالستعمال األول

ظهور للمعاني الجديدة المسندة إلى وحدات بأقدم استعمال للمفردات الجديدة أو أقدم 

معجمية قديمة عند الشاعر أو المؤلف ودونت على جذاذات مفردة مقسمة إلى خانات منها 

 نكون قد ،ِبعد أن استقرئت نصوصه استقراءً  استيعابيا منهجيا.. .المدخل والجذر والتاريخ

 الشعراء والكتاب المعجمية  فإذا تكونت مدونات،كونا مدونة الشاعر أو الكاتب المعجمية

 قارنا بينها وبوبنا المادة المعجمية المؤرخة الحاصلة من مختلف المدونات ،المفردة المؤرخة

بحسب المراحل التاريخية وليس  وفي هذه الحالة يمكن أن نلجأ إلى التقسيم .الفردية

 أي أن ننتهي من تأريخ المعجم الجاهلي ثم نؤرخ بعده معجم المرحلة ،بحسب العصور

 ومعجم كل مرحلة ينطلق من معجم المرحلة ،ثم المراحل التي بعدها...اإلسالمية األولى

 بل تضاف الوحدات ، ألن المرحلة الالحقة ال تلغي المرحلة أو المراحل السابقة،السابقة

       .)٣("ات التي ظهرت في ما تقدم من المراحل المعجمية التي ظهرت فيها إلى الوحد
  

                                                 

    .     ٢٢٤                                                                   املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص (١) 

  .   ٢٢٥                  املرجع السابق، ص (٢) 

  .       ٢٢٦،٢٢٥                   حسن عبد العزيز، ص                                            املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد(٣) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٥٣

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

                                    :تكوين قاعدة شواهد موثقة على مداخل المعجم: خامسا
الشواهد من ضروريات تعزيز المعنى حيث السياق أساسي في تحديد المعنى واألفضلية     

وفي الوقت نفسه تحوي  ،يزة البنيةواهد المتمالشبخاصة   –طبعا هي للشواهد المتميزة 

ّالمدونة بحيث توضح تطور  ويتم اختيار هذه الشواهد من ،)١(قرائن تبيان المعنى وتأريخه 
     .)٢(معاني ألفاظ المداخل واستعماالتها عبر عصور اللغة 

انتهى الدكتور القاسمي في حديثه الموسع عن الشواهد إلى أنه ينبغي أن يدعم كل لفظ     

 وإذا كان اللفظ أو ، بشاهد واحد على األقل، وكل استعمال جديد، وكل معنى جديد،يدجد

من  فينبغي أن يقتبس شاهد من كل عصر ،المعنى أو االستعمال قد استمر عبر عدة عصور

 فإذا كان معنى اللفظ مثال قد استمر طوال عصور اللغة العربية جميعها وجب .تلك العصور

 وشاهد واحد من كل عصر ؛ وإذا كان معناه قد ،شواهد على األقلأن يدعم تعريفه بخمسة 

 وجب أن تكون هناك خمسة شواهد على األقل تبين تطوره ،اختلف من عصر إلى عصر

     .)٣( .الداللي خالل العصور

                                                                 : ووظائفها هي أغراض الشواهد  فيرى الدكتور على القاسمي أن 

                                  .. إثبات وجود كلمة أو أحد معانيها-

                                                                                                      .توضيح معنى كلمة المدخل

                                                                                                            . تبيان استعمال الكلمة-    

                                             .)٤. ( إعطاء فكرة عن ثقافة الناطقين باللغة-      

                                                 

          ١١٣                 أمحد شفيق اخلطيب، ص  /                                 املعجم التارخيي للغة العربية، أ (١) 

   ،    ٤٨                      عيل القاسمي،، موقع عـرب  .ّ                                                              ّاملعجم التارخيي للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد مائة عام؟، د(٢) 

ـــــــــــــــــــــرش  ـــــــــــــــــــــاريخ الن ـــــــــــــــــــــوفر يف    ٢٠١٠ /  ١٠  /   ٣١           ت            ، مت
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                             لألستاذ الدكتور عيل القاسمي،  "                                              مرشوع اخلطة العلمية للمعجم التارخيي للغة العربية  "            مالحظات عىل (٣) 

                             ونامذج، حممد حـسن عبـد العزيـز،                                                     إبراهيم مراد، ينظر املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق  /        إعداد د

    .         ٢٢٧،٢٢٨  ص 

        ، مكتبـة     ٢٠٠٨       ، بـريوت    ٧٢٣             عىل القاسـمي، ص  /                                                 علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، د(٤) 

   .            لبنان نارشون



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٥٤

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ت تواتر اللفظ أو الدكتور إبراهيم بن مراد أن وظيفة الشاهد في المعجم التاريخي ليس ويرى

 أو دعم استعمال اللفظ أو ، أو توضيح المعنى الوارد في التعريف،المعنى أو االستعمال

 بل إن وظيفته األساسية إثبات صحة السبق التاريخي للوحدة المعجمية ،المعنى الجديدين

  وسبق المعنى الوارد فيه لوحدة معجمية،المذكورة فيه على ما ورد منها في شواهد أخرى

 وإذا استطاع مؤلف المعجم التاريخي أن يحقق .ورد منه في شواهد أخرى قديمة على ما

 فال موجب لذكر الشواهد المختلفة على اللفظ – وهي من مقاصده األساسية –هذه الغاية 

 أما دور .ألن ذلك مؤد إلى اإلطناب واإلطالة التي ال موجب لهاالواحد أو المعنى الواحد ؛

إلى التعريف فليس دعمه أو توضيحه بل إنه المنطلق للتعريف ؛ ألن المعنى الشاهد بالنسبة 

ن السياق الذي ترد فيه في المستخلص للوحدة المعجمية المعرفة إنما يستخرج م

        .)١"(الشاهد

بالمبدأ الوصفي في اختيار شواهد المعجم التاريخي للغة األخذ " ويري الدكتور القاسمي    

 أي أنه لم يرد إال مرة واحدة ، ال يكون االستعمال قد ورد في شاهد يتيمالعربية بشرط أن

 ولم يستمر في االستعمال ،في نص مأخوذ من منطقة جغرافية معينة أو من كاتب مغمور

 فهذا الشرط هو من شروط المبدأ الوصفي .بضع سنين ولم يشيع استعماله من قبل

                       . )٢"(وضوابطه
                                             :                                           تحرير مداخل المعجم: سادسا 

ّ يكون كل مدخل في معجم تاريخي بحثا كامال حول الكلمة التـي يتناولهـا ووحـدة محـررة     
مـــا صـــفة البحـــث  ويكـــون لهـــا لزو.ومرتبـــة علـــى مـــا تقتـــضيه أصـــول التحريـــر للبحـــوث العلميـــة

الموســوعي إال أنــه ال يخــص مــن المعلومــات الموســوعية إال الجانــب اللغــوي للكلمــة وخاصــة 

ــه والتــاريخي  ــا هــذاالــداللي من  ويجــب أن تــذكر فيــه جميــع المراجــع .خاصــة فــي مثــل معجمن

والمــصادر التــي رجــع إليهــا المحــرر ويــؤدي بأمانــة كاملــة مــا يرويــه عــن غيــره مــن العلمــاء مــن 

  )٣ (.التحديات والشروحالكالم و

                                                 

                          ينظـر املعجـم التـارخيي للغـة  "                                              مرشوع اخلطة العلمية للمعجم التارخيي للغة العربيـة  "            مالحظات عىل (١) 

    .         ٢٢٧،٢٢٨                               ق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص              العربية، وثائ

ــمي،أ ) ٢( ــىل القاس ــر ع ــارخيي يف فك ــم الت ــناعة املعج ــاين، ص  /                                            ص ــامل العن ــوفر يف   ١٠٧  ،    ١٠٦             ك          ،مت

pdf).3(%20PB-1-3772-1031/Downloads/pc/Users:/C:///file. 

                                                  عبد الرمحان احلاج صالح، بحـث ألقـي يف نـدوة احتـاد املجـامع   /                    ارخيي ورشوط إنجازه، د           املعجم الت(٣) 

    .    ٢٨    ، ص     ٢٠٠٦                         العربية بالشارقة يف ديسمرب 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٥٥

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

  : تتكون مداخل المعجم التاريخي عادة من عشرة أقسام هيو      

َّألفــاظ المــداخل الرئيــسة، ويخــصص مــدخل مــستقل لكــل لفــظ مــن ألفــاظ المــشترك  -١     

  . اللفظي ذات األصل المختلف

التعبيــرات ألفــاظ المــداخل الثانويــة، وتتــألف مــن مــشتقات ألفــاظ المــداخل الرئيــسة، و -٢     

  . ًاالصطالحية والسياقية التي تكون ألفاظ المداخل الرئيسة جزءا منها

  .  عبر عصور اللغة، التهجيات المختلفة للفظ-٣     

 . المعلومــات الــصوتية والــصرفية والنحويــة، عــن ألفــاظ المــداخل الرئيــسة والفرعيــة  -٤      

 : ّمال الـــــشائعة تـــــضموعالمـــــات االســـــتع. معلومـــــات عـــــن االســـــتعمال    -٥      

  .)شعري، مهجور، نادر، عامي، إلخ: مثل(أ ـ مستويات االستعمال          

  )البالد التي يستعمل فيها ذلك اللفظ بذلك المعنى(ب ـ االستعمال الجغرافي         

  )سنة ظهور اللفظ أو المعنى، أو عصره(ج ـ االستعمال التاريخي         

قــانوني، هندســي، : الفــرع العلمــي أو المهنــي للفــظ مثــل(لموضــوعي د ـ االســتعمال ا        

  .)إلخ

  .).. إلخ، تهكمي،مجازي: التفسير الذي يعطي للفظ مثل(هـ ـ االستعمال األسلوبي         

 .)َّشـــــيوع أو تكـــــرار اللفـــــظ فـــــي المدونـــــة اللغويــــــة( و ـ االســـــتعمال اإلحـــــصائي        

ً وترتب هذه المعاني ترتيبا زمنيا تاريخيا، المعاني المختلفة للفظ المدخل- ٦   ً ً . 

ولعــل التعريــف التحليلــي الــذي يقــوم . هنــاك اســتراتيجيات مختلفــة للتعريــف: التعريــف  -٧  

 . علـي الجـنس والنـوع، يـساعد علـى توضــيح العالقـات بـين المعـاني المختلفـة للفـظ المــدخل

ُوتوضــح الــشواهد المعـــاني المختلفــة المــسند.  الــشواهد-٨  َّة للفـــظ المعــرف، وترتــب هـــذه ِّ ُ َّ
ًالـــــــــــــــشواهد ترتيبـــــــــــــــا تاريخيـــــــــــــــا  . وينبغـــــــــــــــي أن تكـــــــــــــــون أصـــــــــــــــيلة غيـــــــــــــــر مـــــــــــــــصطنعة. ً

 . المصادر األولية والثانوية  -٩  

  )١(. ِّمالحظات وتعليقات محرر المعجم -١٠  

ـــأليف المـــداخل ومعالجتهـــا مـــن نواحيهـــا       ـــد ت ـــة :  ويراعـــى عن ـــة والهجائي ـــة والنطقي الداللي

  : ما يأتي والصرفية

                                                 

   ،    ٤٨                      عيل القاسمي،، موقع عـرب  .ّ                                                              ّاملعجم التارخيي للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد مائة عام؟، د(١) 

ـــــــــــــــــــــرش  ـــــــــــــــــــــاريخ الن ـــــــــــــــــــــوفر يف    ٢٠١٠ /  ١٠  /   ٣١           ت            ، مت
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٢٥٦

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 معالجــــة كــــل مــــدخل علــــى أنــــه وحــــدة معجميــــة مــــستقلة قائمــــة بــــذاتها تتــــضمن كــــل -     

  . مع استخدام اإلحاالت من مادة إلى أخرى متى كان ذلك مطلوبا،المعلومات المطلوبة

  : لوضع المعلومات النطقية والهجائية والصرفية واالشتقاقية طريقتان -   

لـى أن يـشار فـي مقدمـة المعجـم إلـى األصـناف واألجنـاس  ع، وضعها في صدر المـادة-١   

  .التي يذكرها المعجم وطريقة ذكرها

  . وضعها في بداية المدخل الفرعي الذي يتصل بها-٢   

  . تستخدم أبناط مختلفة للحروف على حسب نوع المعلومة-   

 ،تفـاق عليـهتصارات حسب ما يجـري االواألقواس واالخوالرموز  تلتزم عالمات الترقيم -    

  )١ ( المعجميسجل في مقدمةوما 

وفيمــا يخــص مــدلوالت الكلمــة فإمــا أن تكــون الكلمــة قــد انقرضــت وخرجــت تمامــا عــن     

االســتعمال وخاصــة فــي زماننــا فينبغــي أن تــذكر مــدلوالتها المختلفــة بالــشواهد المناســبة كمــا 

دئذ يبدأ بذكر مدلوالتها  وأما أن تكون موجودة في االستعمال الحالي وعن.وردت في المدونة

 فتحديـد . وهـذه الحالـة تـشتمل علـى أكثـر الكلـم العربيـة.الحالية وخاصة بالمـدلول األساسـي

  )٢ (.معناها الحالي ومعانيها هو الذي يبدأ به قبل أي شيء آخر

     وفيما يخص الدخيل فالبد من إثبات األصل من اللغة المقتبس منها ثم يبـين المحـرر مـا 

 ويعتمــد فــي التغييــر .تغييــر فــي اللفــظ ومــن التكييــف فــي المعنــى إن حــصل ذلــكحــصل مــن ال

من قـوانين أو نزعـات فـي تكييـف الحـروف الصوتي على ما أثبته العلماء من أهل االختصاص 

  )٣ (.اليونانية والفارسية وغيرهما عند تعريبها

ق الخطيب يشف يرى األستاذ أحمد  داخل المعجم التاريخي وبخصوص ترتيب المواد      

  ). ٤(أنه المناص من الترتيب حسب الجذور وفق الحرف األول والثاني وما يليهما 

                                                 

    .     ١٨٠                                                                 املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص (١) 

                                    صالح، بحـث ألقـي يف نـدوة احتـاد املجـامع                عبد الرمحان احلاج  /                               املعجم التارخيي ورشوط إنجازه، د(٢) 

    .    ٢٨    ، ص     ٢٠٠٦                         العربية بالشارقة يف ديسمرب 

                                                  عبد الرمحان احلاج صالح، بحـث ألقـي يف نـدوة احتـاد املجـامع   /                               املعجم التارخيي ورشوط إنجازه، د(٣) 

    .    ٢٨    ، ص     ٢٠٠٦                         العربية بالشارقة يف ديسمرب 

    ، ص    ١٠٩                                                شفيق اخلطيب، جملة جممع اللغة العربية بالقـاهرة، ع    أمحد  /                                 املعجم التارخيي للغة العربية، أ (٤) 

١١١    .   



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٥٧

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ستحــسن الـــدكتور إبــراهيم بـــن مــراد فـــي ترتيـــب المــداخل العربيـــة طريقــة مجمـــع اللغـــة      وي

 أفضل ما وضع في – بال منازع – ألنهما يعدان ،العربية بالقاهرة في معجميه الوسيط والكبير

  .)١(العربية في القديم والحديث من المعاجم اللغوية اللغة 

الوحدات "  التي اتخذها المجمع في معجميه لم تعالج مسألة ترتيب ةلكن الطريق    

من مفردتين أو أكثر ويرى الدكتور ابن مراد أن الدقة تقتضي وضعها " المعجمية المركبة 

يوم ذي " و" بيت " حث عنها في يب" فبيت اإلبرة " جميعا تحت العنصر المعجمي األول 

   .)٢(وهو يرى في ذلك تيسيرا مهما " يوم " يبحث عنها في " قار 

أما في حال ترتيب المداخل المقترضة فدعا الدكتور القاسمي إلى تبني خطة المعجم    

لجام ( فما تصرف فيه العرب منها باالشتقاق يذكر في مادته الثالثية مثل  ،الكبير في ترتيبها

 ويشار إلى أصله ،يذكر في ترتيبه الحرفي) إستبرق ( وما لم يتصرف مثل ) ل ج م ( في ) 

 ).٣(غير العربي 

 فتوضع الكلمة المقترضة ،ويرى الدكتور ابن مراد أن يلتزم المعجم التاريخي طريقا واحدا    

ة مثال وهي مقترضة من الالتيني) برذون (  فالكلمة .في هجائها دون افتراض أصل لها

burdonis  ْبـرذن (  وقد اشتق منها العرب الفعل) ب ر ذ و ن (  توضح في بمعنى صير ) َ

أسبق ظهورا في االستعمال ) ون برذ (؛ ألن) برذون ( وتوضع فى الترتيب بعد .ًاالجواد برذون

  )٤ (.منها  مما اشتق 

 اشتقاقها أما في حال المعربات المشتبه في: "  ويقول األستاذ أحمد شفيق الخطيب    

ٍميناء وسنة : مثل ( وكذلك المداخل التي يتعذر إعادتها إلى الجذر ) مثل إستبرق " جذريا 
َ

                                                 

                             لألستاذ الدكتور عيل القاسمي،  "                                              مرشوع اخلطة العلمية للمعجم التارخيي للغة العربية  "            مالحظات عىل (١) 

                                                                                إبراهيم مراد، ينظر املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حـسن عبـد العزيـز،   /        إعداد د

    .        بترصف-     ٢٣٠  ص 

    .        بترصف-     ٢٣٠                  املرجع السابق، ص (٢) 

                             لألستاذ الدكتور عيل القاسمي،  "                                              مرشوع اخلطة العلمية للمعجم التارخيي للغة العربية  "            مالحظات عىل (٣) 

                                                                                إبراهيم مراد، ينظر املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حـسن عبـد العزيـز،   /        إعداد د

    .        بترصف-     ٢٣٠  ص 

                             لألستاذ الدكتور عيل القاسمي،  "                                              مرشوع اخلطة العلمية للمعجم التارخيي للغة العربية  "            مالحظات عىل (٤) 

                                                                                إبراهيم مراد، ينظر املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حـسن عبـد العزيـز،   /        إعداد د

    .        بترصف-     ٢٣٠  ص 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٥٨

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

َوني وسنو ووسن ( فيصار إلى إيرادها في موقعها ألفبائيا محالة إلى جذرها ) ِوسنة  ََ َ  وتميز ،)َُ

  ).١ (.المداخل الجذرية عن مشتقاتها إما بإبرازها بلون مخالف أو بحرف غليظ مسود

  

وحيث إن المعجم هو مرجع في المبنى كما هو مرجع في المعنى فال أجد : "     كما يقول 

 حيث يفترض التزام –مدونا بشكلين أو أكثر ) بخاصة المعربات ( من المناسب إيراد لفظ 

بالياء في موقع آخر " تليفون " دون ياء في موقع و" تلفون " يجوز إيراد   فال،شكل واحد

 كما كانت الحال خالل بضعة –ولما كانت المستجدات اللغوية والعملية ال تنقطع .....؛

 فمن الضروري قيام وحدة رصد مستدامة تتلقف هذه المستجدات أوال بأول ،العقود الماضية

شامال مستكمل المحتوى ......ون المعجم عند صدورهمن مصادرها المختلفة حتى يك

  ) ٢"(هاللغوي المفرداتي العربي حتى حين

  

 ، وهو المطلب األهم لمستعمل المعجم،هو الغاية الكبرى ألي معجمولما كان المعنى     

 وفي طرق تفسيره، فقد ، وفي أنواعه،وكان تحديده صعب للغاية لتعدد اآلراء في المراد منه

ذكر المعنى الحقيقي : تعددت الطرق التي سلكتها المعاجم في تناول المعنى ومن أهمها 

 أو ،قبل الدالالت المأخوذة منها) داللة الجذر (  أو ذكر الداللة المركزية ،مجازيقبل ال

 أو ، أو ذكر المعنى الحسي قبل المعنى العقلي،ذكر المعاني األكثر شيوعا قبل األقل شيوعا

 ونظرا ألن معجمنا تاريخي بالمعنى ،ذكر المعنى األقدم أوال ثم تتوالي المعاني األخرى

ح فسوف يبدأ بالمعنى القدم ثم بالذي يجيء بعده وهكذا حتى نصل إلى الكامل للمصطل

 أما إذا بدأ بالعصر الحديث فسوف يبدأ . هذا إذا بدأ المعجم بالعصر الجاهلي،األحدث

  )٣ (.بالمعنى األحدث ثم ينزل إلى المعاني األخرى حتى يصل إلى المعنى األقدم

 ،عديدة سلكتها المعاجم القديمة والحديثة    أما بالنسبة لطرق شرح المعنى فثمة طرق 

 ومن ،وليس واحد منها بكاف أو بممكن دائما ؛ ولهذا  ينبغي سلوك ما يناسب األحوال

  :هذه الطرق 

                                                 

   .    ١١٢  ،    ١١١                شفيق اخلطيب،   ص     أمحد   /                                 املعجم التارخيي للغة العربية، أ (١) 

    .         ١١٣،١١٤                 املرجع السابق،ص (٢) 

    .        بترصف-       ١٨٥،١٨٤                                                                 املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز، ص   (٣) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٥٩

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 ، الشرح بذكر سياقات الكلمة، الشرح بتحديد المكونات الداللية،  الشرح بالتعريف

 الشرح ، وباألقسام واألجزاء الشرح باألمثلة المفسرة،الشرح بذكر المرادف أو المضاد

  )١ (.بالرسوم

  

 ،التصورات التي نأمل أن تتحقق في المعجم التاريخي المنشود للغة العربيةأهم     وهذه

وفيما يلي بيان ألهمية المعجم التاريخي ودوره  في الحفاظ على الهوية وإحياء الماضي 

    .وإثراء الحاضر والمستقبل

  

  

  

  

  

  

     

                                                 

      .   ١٨٦  ص   :                                                            املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، حممد حسن عبد العزيز(١) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٦٠

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

  المبحث الثالث
  ر المعجم التاريخي  في الحفاظ على الهوية وإحياء الماضي وإثراء دو

  الحاضر والمستقبل
                                       ين القـارئ والمـستجدات الحـضارية والعلميـة                         يشكل أداة تواصل هامة بـ              إن المعجم عامة          

         ويختلــف  ،                                                            والســيما فــي هــذا العــصر المتــسارع الخطــى فــي تطــوره وتعقــده وتــشابكه ،        واللغويــة

      فأصــبح    ،                                                عجــم ودوره وأهميتــه ووظيفتــه الخــتالف منــاهجهم ومــشاربهم                  منظــور المحــدثين للم

                                 كمـا يمثـل عنـد آخـرين خزانـة اللغـة  ،                                                   المعجم يمثل عند بعـضهم الهويـة اللغويـة والثقافيـة لألمـة

                                             وعند البعض اآلخر هو أداة تربوية وعقيدة تعكـس  ،                    والمحدد الستعماالتها ،              ودستورها األعلى

      فــإن  ،                                         همــا اختلــف منظــور الدارســين والبــاحثين للمعجــم    وم ،                          أفكــار الجهــة المــصدرة للمعجــم

                                                                            المتفق عليه هو أن المعاجم بأشكالها المختلفة أصبحت تشكل ضرورة فـي مختلـف جوانـب 

                                                    والســيما فــي هــذا العــصر الــذي غــدا يتميــز بــالتفجر العلمــي  ،                                 حياتنــا اللغويــة والعلميــة والثقافيــة

   )١   ( .                       ويتهدد بمخاطر العولمة ،                واالنفتاح العالمي

                                             فما بالك بالمعجم التاريخي الذي تتعـدد جوانـب    عامة                               فأن كان هذا عن المعجم اللغوي         

  : الجوانب هذه ومن ،ّالعربية ّللغة إنجازه من الجدوى

  :   والعلميالجانب اللغوي: أوال    
                        عبـــر عنهـــا الـــدكتور أمجـــد  ،                      فـــي مجـــال اللغـــة والبحـــث                           للمعـــاجم عامـــة مكانـــة متميـــزة          

     بـل  ،                                                        المعاجم هي المرجع الذي ال غنى عنه في كل بحث مهما كان نوعه   : "   له              الطرابلسي بقو

  )٢    ". (       المنقب                                                                   هي المرجع الذي يستوي في الحاجة إليه الناشئ المتعلم والباحث

ســـعيه إلــى رصـــد مـــا اكتـــسبته مفـــردات اللغـــة عبـــر  جـــم التـــاريخي فـــيأهميـــة المع وتكمــن         

ًالعــصور مــن اســتعماالت تختلــف قلــيال أو كثيــرا فــي دالالتهــا الوظيفيــة والمعرفيــة فهــو يــؤرخ . ً

  . )٣ (جميع مستوياتهاللتغيرات التي آلت إليها العربية في 

                                                 

                                     عبد القادر بوشيبة، املؤمتر الدويل الثـاين   /                                    لعربية ذخرية األمة وقيمتها احلضارية، د                      املعجم التارخيي للغة ا(١) 

    .     ١٥٨  ،    ١٥٧                               هـ، املحور الرابع، املجلد الثاين ص    ١٤٣٤                         للغة العربية ومواكبة العرص

        ، ط دار  ٥                                                                           نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العـرب يف اللغـة واألدب، الـدكتور أجمـد الطرابلـيس، ط(٢) 

    .   ٩    م، ص    ١٩٨٦                                     للنرش والتوزيع، الدار البيضاء املغرب      قرطبة

      .  ٥٠  ،   ٤٩                 املرجع السابق  ص(٣) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٦١

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

              د معجــم تــاريخي                                                           وهــذا مــا وضــحه الــدكتور أمجــد الطرابلــسي وهــو يأكــد علــى ضــرورة وجــو        

                              ال ســتطعنا بفــضلها أن نعــرف متــى  ،                                       ولــو أن معاجمنــا اصــطبغت بالــصبغة التاريخيــة    : "      فقــال 

             وفـي أي عـصر  ،                       ومتى بعثت حيـة مـن جديـد ،            ومتى أهملت ،                           ظهرت اللفظة على وجه التقريب

                                               ذلــك أن اللغــة كــائن حــي فــي تجــدد وتطــور مــستمرين ؛  ،                             اكتــسبت كــال مــن معانيهــا المختلفــة

              كمـا أن هنـاك  .                           ومنهـا مـا يهمـل ثـم يبعـث حيـا ،                            ت مـا يهمـل ثـم ينـام نومـه األبـدي           فمن المفـردا

                              ومعـــاني جديـــدة تكتـــسبها األلفـــاظ  ،                                             ألفاظـــا تفـــد علـــى اللغـــة مـــن طـــرق شـــتى أجنبيـــة ومحليـــة

                    ولـذا كانـت المعـاجم  .                                                       والمعجم ال يكـون حيـا إال إذا كـان صـورة دقيقـة لحيويـة اللغـة .       القديمة

                  مــذيال فــي كــل طبعــة  ،                               ى إن بعــضها ليعــاد طبعــه بــشكل دوري    حتــ ،                     لــدى األمــم فــي تجــدد دائــم

                                أما المعجم الذي يقتصر على ذكـر  .                               حتى ال يفوته من تطور اللغة شيء ،                  بالحواشي والزيادات

        أو لفهـــم    ،                             لدراســـة إحـــدى مراحـــل تـــاريخ اللغـــة           فقـــد يـــصلح  ،                        ألفـــاظ اللغـــة حتـــى عـــصر معـــين

                            يمكـن بحـال اعتبـاره معجمـا حيـا          ولكـن ال  .                                        النصوص المكتوبة بتلك اللغة حتـى ذلـك العـصر

   )١   " (                شامال لتلك اللغة 

 والباحثين فى مجال اللغة ،لألمة العربية عامةيقدم خدمة جليلة وجود هذا المعجم     ف

 أحد ذلك على أكد وقد ، فهو يساعدها األمة وأجيالها المتعاقبة على فهم لغتهم،خاصة

 فذكر ّالعربية، ّللغة ّالتاريخي المعجم زإنجا من الجدوى أوجه يعدد وهو المحدثون الباحثون

ّالداللية ّتطوراتها في لغتها فهم من ّاألمة تمكين " : منها  عشر ثمانية من أكثر مدى على ّ

 ّوالحضاري؛ ّوالعلمي ّالفكري لتراثها ّالصحيح الفهم تحصيل ّيتيسر وبذلك .ّاألقل على ًقرنا

 في بماضيها حاضرها وصل ّويتحقق .ّالتاريخي سياقه بحسب ٍلفظ ّكل داللة بإدراك

  )٢ (."ّوالعلمية ّوالفكرية ّاللغوية المستويات

                                                 

        ، ط دار  ٥                                                                           نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العـرب يف اللغـة واألدب، الـدكتور أجمـد الطرابلـيس، ط(١) 

    .   ٩    م، ص    ١٩٨٦                                         قرطبة للنرش والتوزيع، الدار البيضاء املغرب 

                                                                     البوشيخي ىف مبادرة مرشوع معجم الدوحة التارخيي للغة العربيـة الـذي أطلقـة                      كلمة الدكتور الشاهد(٢) 

      رجـب   ١٦   م،     ٢٠١٣ / ٥ /  ٢٦                                                        املركز العـريب لألبحـاث ودراسـة الـسياسات، جريـدة الرايـة بتـاريخ 

          هـــــــــــ،متوفر    ١٤٣٨ / ٢ /  ١٧                  تــــــــــم اســــــــــرتجاعه بتــــــــــاريخ  .  هـــــــــــ    ١٤٣٤
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٢٦٢

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

                                     يكـون مرجعـا موسـعا لهـم يجـدون فيـه كـل مـا       حيـث                      باحثين فى مجال اللغة             كما يساعد ال        

ـــه ـــاجون إلي ـــة       فهـــو  ،            يحت ـــصرفية والنحوي ـــى دراســـة مـــستويات اللغـــة الـــصوتية وال ـــساعدهم عل ي

    . )١ ( والتعاقب    سة علمية لسانية دقيقة وفق محوري التزامنوالمعجمية واألسلوبية درا

                                                                                       فإن التأريخ لوحدات المعجم يمكن من التـأريخ لألصـوات واألبنيـة الـصرفية التـي نكونهـا 

                                            كما يمكن من التأريخ لألسـاليب وأنـواع التراكيـب  ،                                   بحسب ما يطرأ على المفردات من التطور

    ).٢ (        النحوية 

ٍمتعلقـــة ٍوأبحـــاث ٍدراســـات إعـــداد فـــي أيـــضا نالبـــاحثي ويـــساعد        ّالفكـــري تراثنـــا بتقيـــيم ِّ

ّالتاريخي المعجم يتيحه ما ضوء في ّوالعلمي،    )٣   (.ٍجديدة ٍمعطيات من ّ

ُ                   ُ إذا لــم يعــن بإظهــار  ،                                                        كمــا أنــه يــسد الخلــل الــذي غلــب علــى المعــاجم العربيــة منــذ القــدم          
                                               العصور لمعرفة ما طرأ في حياة اللغـة مـن التطـور                                            وحدة اللغة بالتأريخ لمفرداتها ولمعانيها عبر

   )٤   ( .                           دون أن تخرج عن نظامها العام

                                                                         فعادة ما يكون جمهور المعجم التـاريخي مـن المتخصـصين الـذين ال يجـدون ضـالتهم فـي         

                                                                                  المعاجم العامة لقصورها عن احتـواء مراحـل التطـور اللغـوي والتـاريخي لأللفـاظ ودالالتهـا ومـا 

                                                          وعليه فإن إنجاز المعجـم التـاريخي للغـة العربيـة يعنـي تمكـين  ،           اهد وتفاصيل              يتبع ذلك من شو

ـــــي مـــــن امـــــتالك أداة  ـــــة األهميـــــة –                            القـــــارئ العرب ـــــساب المعرفـــــة –                 فـــــي غاي                               مـــــن أدوات اكت

   )٥ ( .        وتطويرها

                                                 

  .             السابق نفسه(١) 

                ، جملـة جممـع اللغـة   ٤٤  /  ١            إحـسان الـنص،   /                                               مرشوع املعجم التارخيي للغة العربية مسرية وتـاريخ، د(٢) 

       ).      ٨٢ (                     العربية بدمشق، املجلد 

                                                                                       كلمة الدكتور الشاهد البوشيخي ىف مبادرة مرشوع معجم الدوحة التارخيي للغة العربيـة الـذي أطلقـة (٣) 

      رجـب   ١٦   م،     ٢٠١٣ / ٥ /  ٢٦                                            لألبحـاث ودراسـة الـسياسات، جريـدة الرايـة بتـاريخ             املركز العـريب 

          هـــــــــــ،متوفر    ١٤٣٨ / ٢ /  ١٧                  تــــــــــم اســــــــــرتجاعه بتــــــــــاريخ  .  هـــــــــــ    ١٤٣٤
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  .  ٤٤  /  ١            إحسان النص،   /                                               مرشوع املعجم التارخيي للغة العربية مسرية وتاريخ، د(٤) 

    .    ١٢                                                               التأريخ ملعجم اللغة العربية أسئلة وإشكاالت، عبد العيل الودغريي، ص(٥) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٦٣

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

ــــاريخي            ــــالمعجم الت ــــة ســــ                 ف ــــة العربي ــــة واللغويــــة     حدث  ي              للغ ــــي الدراســــات التاريخي ــــورة ف                                       ث

   )١   ( .                               وعن معارف لم تكن متاحة من قبل              وز كانت مدفونة                     وسيكشف للباحثين عن كن

                                                                          أنه  يسهم  فى تطور حركة صناعة المعاجم بحيث يوفر لهـا المحتـوى الـذي تحتاجـه  ا  كم        

                  وتلك التي تعتمـد  ،                                                               في صناعة معاجم تخصصية مثل المعاجم الصرفية التي تعتمد على األبنية

                                  مـن المعرفـة يخـدم قطـاع مـن المتحـدثين                                            على حقول دالليـة محـددة هـدفها التركيـز علـى جـزء 

    ) ٢   ( ،      باللغة

        وخاصـة  ،                  المعجميـة العربيـة                                                   فإيجاد هذا المـصنف المميـز سـيعطي نفـسا جديـدا للـصناعة          

   )٣   ( .                                                 زلنا نرضخ لهيمنة القديم والتقليد في صناعة معاجمنا   ال     وأننا

   مــن              فهــو يخلــصها  ، ة                اجم اللغــة العربيــ                           وســيلة ضــرورية لتــأليف بقيــة معــ                 فــالمعجم التــاريخي             

    ).٤   (       كثيرة                           نقائص منهجية ومعرفية 

ــوفير          يــساعد علــى     فهــو              ــة المعــاجم مــن ٍعــدد ت ــة إليهــا تفتقــر التــي ّالفرعي  ّالعربيــة؛ المكتب

 مـــصطلحات ومعـــاجم ،...)والعمـــارة والحـــرف ِّالـــصناعات( الحـــضارة أللفـــاظ ٍشـــامل ٍكمعجـــم

 ّوالجغرافيـة، ّوالرياضـية، ّوالفلكية، ّوالفيزيائية، ة،ّالطبي للمصطلحات ّالتاريخي المعجم( العلوم

ــــة، ّوالــــشرعية، ّوالفلــــسفية،  المعاصــــرة، ّالعربيــــة ّللغــــة ٍشــــامل ٍومعجــــم ،...)ّوالبالغيــــة ّوالنحوي

   )٥   (.وغيرها ...ّالتعليمية ّاللغوية والمعاجم

                                                 

  .  ٤٢                                             املعجم التارخيي للغة العربية، وثائق ونامذج، ص (١) 

                                                                                               تطبيقات نظرية احلقول الداللية عىل معجم اللغة التارخيي،بدر بن عائد الكلبي، املؤمتر الدويل الثاين للغة (٢) 

    .    ٧٤                             هـ، املحور الرابع املجلد األول،ص   ٤٣٦ ١                    العربية ومواكبة العرص

  .   ٢٥٩                       سليمة بونعيجة راشدي، ص   /        ملاذا، د  ..                            املعجم التارخيي للغة العربية(٣) 

  ،   ٨٢                                              إحسان النص، جملة جممع الللغة العربيـة بدمـشق، جملـد   /                                   مرشوع املعجم التارخيي للغة العربية، د(٤) 

٤٤  /  ١   .   

                                                       بادرة مرشوع معجم الدوحة التارخيي للغة العربيـة الـذي أطلقـة                                   كلمة الدكتور الشاهد البوشيخي ىف م(٥) 

      رجـب   ١٦   م،     ٢٠١٣ / ٥ /  ٢٦                                                        املركز العـريب لألبحـاث ودراسـة الـسياسات، جريـدة الرايـة بتـاريخ 

          هـــــــــــ،متوفر    ١٤٣٨ / ٢ /  ١٧                  تــــــــــم اســــــــــرتجاعه بتــــــــــاريخ  .  هـــــــــــ    ١٤٣٤
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٢٦٤

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 المعاجم ،يةالمعاجم التأصيل:  مثل ،   ويمكن من تأليف معاجم جديدة ليس لها وجود اليوم

: معاجم العالقــــات الدالليــــة ، معــــاجم العبــــارات المتالزمــــة،ية المعــــاجم الــــسياق،االفتراضــــية

  . )١ ( والتضاد    كالترادف واالشتراك اللفظي واالشتراك الداللي

ـــى      ـــساعد عل ـــرامج اســـتثماركمـــا ي  اآللـــي، كـــالمفهرس للمـــشروع؛ الخادمـــة ّالحاســـوبية الب

ّوالمــشكل ّالنحــوي، ّوالمحلــل ّالــداللي، لّوالمحلــ ّالــصرفي، ِّوالمحلــل َ  فــي وغيرهــا، ...اآللــي ُ

 فــإن هــذه الوســائل لهــا أثــر كبيــر فــي تثبيــت حــضور  )٢   (.ّالعربيــة ّللغــة ّاآلليــة المعالجــة تطــوير

العربيـــة فـــي مختلـــف مجـــاالت المعرفـــة بمواكبتهـــا للحاجـــات العلميـــة والثقافيـــة فـــي عالمنـــا 

تيسر عمليـة االسـتفادة مـن هـذا  كما أنها ،أحفادنابنائنا و وتكون مصدر قوة وعزة أل،المعاصر

  .المعجم

  

  :الجانب الحضاري : ثانيا        
                                             وأن اللفظة فيها قـد تـم تـداولها بمعـان متطـورة  ،                                       إن اللغة العربية لها امتداد تاريخي عريق            

          شكل تراثـا          وبـذلك تـ ،                                                             في مراحل تاريخية متسلسلة لدى العلماء في مختلف العلوم والمعارف

         إذا مــا –                                         ويــشكل بــذلك دعامــة قويــة لألبنــاء فــي الحاضــر  ،                          حــضاريا يــربط الحاضــر بالماضــي

         مــن أجــل  ،                                       وإكمــال مــسيرة األجــداد فــي االنتــاج واإلبــداع ،                 لالعتــزاز بهــويتهم–            أحــسنوا فهمــه 

   )٣   ( .                                         إخراج األمة من حالة التردي والتبعية مستقبال

   ،                                 فهو يقوم ببنـاء ذاكـرة األمـة اللغويـة            حقيق كل هذا                                 والمعجم التاريخى هو السبيل إلى ت              

              مـن خـالل األلفـاظ    ف ،                             ويشرح تطور هـذه الحـضارة ونموهـا                              يرصد تاريخ أمة وحضارة متكاملة  و

       يمكــن  ،                           والــدالالت التــي يــشيرون إليهــا ،                                           التــي يــستخدمها المتحــدثون باللغــة فــي زمــان معــين

                        ا الجوانــــب المختلفــــة لهــــذا            وتحــــدد أيــــض ،                                       معرفــــة حــــضارة هــــذا المجتمــــع وتطــــوره وازدهــــاره

     )٤ ( .      التطور

                                                 

   .   ٤٥  /  ١            إحسان النص،   /                                 وع املعجم التارخيي للغة العربية، د  مرش(١) 

  .                   املرجع السابق نفسه(٢) 

                                     عبد الرمحن العمراين، املؤمتر الدويل الثاين   /                                                        املعجم التارخيي للعربية ودوره يف مواجهة تغريب العربية، د(٣) 

  .  ٢٥                                هـ،املحور الرابع، املجلد الثاين، ص     ١٤٣٦                          للغة العربية ومواكبة العرص 

                                      بدر بن عائد الكلبي، املؤمتر الدويل الثاين   /                                                        تطبيقات نطرية احلقول الداللية عىل معجم اللغة التارخيى، أ (٤) 

  .  ٧٤                                                      للغة العربية ومواكبة العرص، املحور الرابع املجلد األول، ص 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٦٥

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

   ،                          ولما أنجزوه من تقدم علمـي ،                                                 فالمعجم التاريخي للغة خزانة ألفكار أهلها ولمشاعرهم              

                   اكتـشاف كـل جزئيـة مـن   "               فهـو يـساعد علـى    ). ١ (                                        ولما قاموا به مـن دور فـي الحيـاة اإلنـسانية 

         وتـسجيل  ،                            بمكوناته المختلفة وتوثيقهـا                                                      تاريخ ثقافتنا وحضارتنا وأفكارنا وقيمنا وتصوراتنا للعام

    )٢(  "                                                          تواريخ ظهورها وحدوثها وتطورها وانتقاها من مرحلة إلى أخرى 

  

                                ى دوره حفــظ مفــردات اللغــة للتــداول                                ن المعجــم التــاريخي  للعربيــة يتعــد            وبــذلك يثبــت أ          

    يلة                        والتـــي تـــشكل العربيـــة وســـ ،                                          إلـــى حفـــظ الـــذات العربيـــة عبـــر تاريخهـــا المديـــد ،         واالســـتعمال

   .                     وذاكرة األمة اللغوية ،                          إنه ذاكرة األلفاظ العربية ،        لمعرفتها

  

                                      المعجم التـاريخي للغـة العربيـة لـيس فحـسب     : "                                  يقول الدكتور محمد حسن عبد العزيز             

                          ما استخدم منها وما أميت  ،                مبانيها ومعانيها  :                                            ا للعربية يضم بين دفتيه مفرداتها وأساليبها ً     ً ديوان

ــا لتــاريخ                 بــل ســيكون كــذلك  ،                            مــن تغيــر عبــر األزمــان واألصــقاع            مــا حــدث لهــا ،      أو هجــر               ديوان

         ديوانـــا  ،      وكـــوارث                                            ديوانــا لألحـــداث الكبــرى مـــن فتــوح وحـــروب وهجــرات  ،              العــرب المـــسلمين

          ديوانـا ،                  ألفكـارهم ومـشاعرهم        ديوانـا ،                                                  لحياتهم االجتماعية بنظمها ومظاهرهـا الماديـة والروحيـة

   ،                          ولتأثيرهم فيها وتأثرهم بهـا                     القاتهم بالشعوب األخرى            ديوانا لع ،                 ومعارفهم وخبراتهم   ،       لعلومهم

ــــا     وال ــــساني             المعجــــم هــــو الو  :               نبــــالغ إن قلن ــــاة اإلن ــــة                       جــــه األخــــر للحي                        ة بكــــل تجلياتهــــا المادي

       )  ٣  "(        والروحية

  

                                               إن بناء معجم تاريخي للغـة العربيـة هـو بنـاء ذاكـرة   "    :                        الدكتور الشاهد البوشيخي      يقول  و            

   اء   بنـــ                                            فــإن بنــاء الــذاكرة اللغويــة هــو فــي الوقــت ذاتــه  ،               للغــة مــرآة الفكــر       وألن ا ،            األمــة اللغويــة

                                       فأننــا نيــسر بــذلك رصــد التطــورات اللغويــة  ،                              وإذا وثقنــا هــذه الــذاكرة تاريخيــا                الــذاكرة الفكريــة 

                             ويتــيح ذلــك الرصــد فهــم تراثنــا  ،                                                 والفكريــة التــى مــرت بهــا هــذه األمــة علــى مــدى عــشرين قرنــا

                               التـــي اســـتعملت بهـــا فـــي ســـياقاتها  ،                  ه ومفـــاهيم مـــصطلحاته                          الفكـــري والعلمـــي بـــدالالت ألفاظـــ

   ،                                  الفكـري والعلمـي بداللـة لـم تعـد لـه اآلنُ                                                ُالتاريخية والثقافية فكم من لفـظ اسـتعمل فـي تراثنـا 

          وانحـراف  ،                                                                     وفي غياب معجم تاريخي  للغة العربيـة ال نـستطيع الحـد مـن كثيـر مـن سـوء الفهـم

                                                 

  .  ٤١                      حممد حسن عبد العزيز،  ص  /                                املعجم التارخيي للغة العربية، د(١) 

   .   ٢٤                                              غة العربية أسئلة وإشكاالت، عبد العيل الودغريي، ص                   التأريخ ملعجم الل(٢) 

  .  ٤٢                      حممد حسن عبد العزيز،  ص  /                                املعجم التارخيي للغة العربية، د(٣) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٦٦

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

                        إننــا حقــا ســنعرف أنفــسنا  .                     تراثنــا الفكــري والعلمــي                                       التأويــل وفــساد االســتنباط الواقــع فــي قــراءة 

     )١   " (    قبل                     كما لم نعرفها من ،                 بإنجاز هذا المعجم

                                                                              كما أن للمعجم التـاريخي دورا أساسـيا فـي التعبيـر عـن القوميـة العربيـة ألنـه يوحـد بـين                 

   )٢   ( .                                                                    االستعماالت المعجمية العربية في مختلف األمصار التي استعملت فيها العربية

                                                                    وقـــوف المعجـــم التـــاريخي للغـــة العربيـــة عنـــد وحـــدة االســـتعماالت اللغويـــة فـــي شـــتى  ف                

                                 ويعـزز االنتمـاء إلـى األمـة العربيـة  ،                                       يقوي أواصـر االرتبـاط بـين الجمـاهير العربيـة                البلدان العربية 

                                                               ألنـه سـيؤكد أصـالة الفكـر العلمـي العربـي الـذي عبـرت عنـه اللغـة وانتقـل    )٣   ( .              ثقافيا وحـضاريا

                                                                     كمــا يؤكــد الــروابط اللغويــة الجامعــة بــين مــستعملي العربيــة مــشرقا  ،                   هــا إلــى اللغــات األخــرى  من

   )٤   ( .      ومغربا

                                                                                فمن شأن المعجـم التـاريخي أن يجلـي العمـق التـاريخي لثقافـة أمتنـا باعتبـاره دليـل علـى             

           الثقافـات                                      وقدرتها علـى تجديـد ذاتهـا بالتفاعـل مـع–                            التي ال يشاركها فيها آخرون –        أصالتها 

                                       ثــم القــدرة علــى اإلبــداع والتخطــيط الــواعي  ،                                      األخــرى دون أدنــى مــساس بمقوماتهــا الحــضارية

   )٥   ( .                              لمستقبلها بما يضمن استمراريتها

                  وذيــوع اســتعمالها  ،                                                    ال ريـب فــي أن تنــوع المعــاجم لــدى األمــة وتجـددها مــن حــين آلخــر  "           

    ) ٦   (  ".                                       دليل على حيوية هذه األمة وحيوية لغتها  ،          بين األفراد

      وهـــو  ،                                                                وإذا صـــح أن المعجـــم يـــدخر فـــي كلماتـــه ثقافـــة المجتمـــع فـــإن قـــسما مـــن مادتـــه          

      ألنه  .                                           ال يناله التغيير وال يدخل في الماضي المندثر ،                                   الحافظ لهوية األمة والضامن الستمرارها

                                     وهـذا أحـد المبـادئ التـي يجـب اعتبارهـا  .                                          ماضي أهل اللغة المستحضر وكيان األمة المـستمر

   .                              وهو مبدأ ثابت المعجم ومتغيره .                           ضع معجم تاريخي للغة العربية    في و
                                                 

                                                                                         كلمة الدكتور الشاهد البوشيخي ىف مبادرة مرشوع معجم الدوحة التارخيي للغة العربيـة الـذي أطلقـة (١) 

      رجـب   ١٦   م،     ٢٠١٣ / ٥ /  ٢٦                 دة الرايـة بتـاريخ                                        املركز العـريب لألبحـاث ودراسـة الـسياسات، جريـ

          هـــــــــــ،متوفر    ١٤٣٨ / ٢ /  ١٧                  تــــــــــم اســــــــــرتجاعه بتــــــــــاريخ  .  هـــــــــــ    ١٤٣٤
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   .   ٤٣  /  ١            إحسان النص،   /                                   مرشوع املعجم التارخيي للغة العربية، د(٢) 

  .   ٢٦٠                       سليمة بونعيجة راشدي، ص   /    د     ملاذا،  ..                            املعجم التارخيي للغة العربية(٣) 

  .  ٤٣  /  ١             إحسان النص،    /                                   مرشوع املعجم التارخيي للغة العربية، د(٤) 

  .  ١٧  ،   ١٦     م، ص     ٢٠٠٠          ، القاهرة  ١                                                 يف فلسفة الثقافة، مصطفى النشار، ط دار قباء، ط (٥) 

        ، ط دار  ٥    يس، ط                                                                         نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب يف اللغـة واألدب، الـدكتور أجمـد الطرابلـ(٦) 

    .   ٩    م، ص    ١٩٨٦                                         قرطبة للنرش والتوزيع، الدار البيضاء املغرب 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٦٧

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

                فهــو يكــون بــذلك  ،              ويــسجل حياتهــا ،                                        فهــو يعــد ذخيــرة األمــة ألنــه يجمــع كــل ألفاظهــا            

        ولـذلك  ،                                                                          انعكاسا للتحوالت العلمية والفكرية التي شهدتها أمة مـن األمـم فـي تاريخهـا الطويـل

                                       كــل الجهــود فــي إخراجــه علــى نحــو ينــسجم مــع       وبــذل ،                             فمــا تنفــك األمــم تجتهــد فــي إنجــازه

                                                                                     مكانة األمة ودورهـا الحـضاري الـذي لعبتـه فـي التـاريخ أو مـا ينتظـر منهـا القيـام بـه فـي حياتهـا 

   )١   ( .                          المعاصرة وفي مستقبل حياتها

ًوغياب هذا المعجم في اللغة العربية يشكل نقصا واضحا ال في شأن اللغة ذاتها       ً
 من قدرات على –ّ أي لغة –ًتخدميها أيضا لما تمتلكه اللغة وحسب، وإنما في شأن مس

  )٢. ( أداة تعبير عما يستجد في الحياةالتطور ولكونها

حصنا منيعا لصد هجمات العولمة سندا لغويا وكما أن المعجم التاريخي سوف يكون       

 والتعلق ،نتماء معه الشعور باالدفيزداالثقافية والحيلولة دون تغيب ثقافتنا وسلب هويتنا 

فالعولمة الثقافية تسعى لهدف واحد واضح هو القضاء على هوية "بالهوية والتمسك بها 

 وعلى كل قيمة وخلق تكون من عوامل العقيدة ، شخصيتها ودينها ولغاتهاىالشعوب وعل

 ويكون القضاء عليه باالحتواء واإلذابة والعمل على صهره ،والثقافة واألرض والطبيعة جميعا

 ، وماركسية، وصهيونية،استعمارية:  التي تواجهه من جهاته الثالث ، البوتقة العالميةفي

 فالهدف ،والدينضاء على القيم والتاريخ واللغة  والق، واإللحاد واإلباحية،وتواجهه بالمادية

 منذ أن براها الحق تبارك وتعالى ؛ ،المتفردة بذاتية التوحيد الخاص: هو صهر هذه األمة 

 متميزة بالفكر الرباني السمح في مواجهة زحف الفكر البشري ،علما على فكرة الحقلتكون 

    )٣ (."المضطرب العاصف الحامل لكل األخطار

فالمعجم التاريخي  يسعى إلى حماية اللغة العربية بتدوين ألفاظها المتداولة عبر التاريخ        

فهم التراث  ويساعد على ،لتواصلوفى نفس الوقت يبسط معانيها لتوظيفها فى الخطاب وا

ومن هنا يمكن  ،ه من معطيات جديدة بأسلوب جذاببما يتيح ،الحضاري لألمة العربية

القول إن المعجم التاريخي للغة العربية ال يسعى فقط إلى إحياء ماضي اللغة وحمايتها 

 من التطور  ولكن يسعى أيضا إلى إثراء الحاضر والمستقبل وتمكين اللغة،والمحافظة عليها

  .المهيمنةواالرتقاء ومواكبة العصر حتى تصبح لغتنا العربية في مصاف اللغات العالمية 

  

                                                 

                                     عبد القادر بوشيبة، املؤمتر الدوىل الثـاين   /                                                          املعجم التارخيي للغة العربية ذخرية األمة وقيمتها احلضارية، د(١) 

      ١٥٨      هـ، ص     ١٤٣٦                          للغة العربية ومواكبة العرص 

    ٢٥٨       اذا، ص                                 املعجم التارخيي للغة العربية مل(٢) 

  ٢   م،ص    ١٩٨٠                                                                          اإلسالم يف وجه التيارات الوافدة واملؤثرات األجنبية،أنور اجلندي، ط دار االعتصام (٣) 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٦٨

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

  امتةــاخل
وما يمكن قوله في نهاية هذا البحث إن المعجم التاريخي عمل جليل نبيل جدير بكل        

تاريخي وضع معجم و ، وتثري حاضرها ومستقبلها، وتحيي ماضيها،أمة تحافظ على هويتها

 ، وتضافر الجهود، فهو يحتاج إلى إخالص النية،للغة العربية ليس بالعمل السهل الهين

 مع الصبر والتدرج في ، والعمل المستمر الدؤوب،وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب

 فليعمل كل غيور على لغته في سبيله غاية المستطاع ومنتهى الجهد حتى يخرج هذا ،العمل

 ومسافة ميل تبدأ بخطوة ، فأول الغيث قطرة،ور كل من زاويته ومن مكانهالعمل إلى الن

 وليعي كل ،واحدة والشك في أننا خطونا خطوات ال بأس بها في سبيل تحقيق هذا العمل

مساهم في هذا العمل أن في السعي لتحقيقه سعيا إلى الحفاظ على اللغة التي هي عنوان 

 وآخر المعاقل التي يمكننا الرجوع لها بعد أن ،تقبلالهوية وخزانة الماضي وإرهاصات المس

   .نجح الغرب في السيطرة على حياتنا وأفكارنا

  . وأعان أهلها بالذود عنها وصونها وحمايتها،حفظ اهللا لغتنا العربية من كل مكروه   

  : ومن أهم النتائج التى توصلت إليها في هذا البحث   
 بمعجم تاريخي يؤرخ لحياة ألفاظها ويتتبع ن اللغة العربية لم تحظ إلى اليومإ -

 على الرغم من انتهاء عدة لغات ،التطورات التي طرأت عليها على مدار تاريخها

 وعلى الرغم من األهمية والمكانة التي تحتلها اللغة العربية ،أخرى من إنجازه اليوم

مي لدى  وعلى الرغم من ازدهار التأليف المعج،بين اللغات الحية قديما وحديثا

  .العرب فترة كبيرة من الزمن وهذا باعتراف المستشرقين أنفسهم

 ويظهر ذلك من خالل وجود ،تزايد الوعى بأهمية المعجم التاريخي للغة العربية -

 بدءا بمحاولة مجمع اللغة العربية ،بعض المحاوالت هنا وهناك تسعى إلى إنجازه

 واألمل معقود ،اريخي للغة العربيةبالقاهرة وانتهاء بإطالق مشروع معجم الدوحة الت

 .على االنتهاء من إنجازه في أقرب وقت ممكن

ن اختالف وجهات نظر الباحثين فى وضع التصورات التي ينبغي أن يكون عليها إ -

جع إلى  ولعل هذا االختالف را،المعجم التاريخي عامل مباشر في تأخر إنجازه

 فمن شأن هذه ،كافيةالتاريخية ال أو يتمولوجيةاإلدراسات للافتقاد اللغة العربية 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٦٩

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

بالمنهج واإلجراءات الضرورية التي تمهد لوضع  الباحثين  تزودهاالدراسات أن

 .معجم تاريخي ألي لغة

 ،ن سرعة إنجاز هذا المعجم سيؤدي إلى المحافظة على تراث اللغة العربية وهويتهاإ -

م في إحياء ماضيها وسيساه،وسيساعد األمة وأجيالها المتعاقبة على فهم لغتهم

وإثراء حاضرها ومستقبلها ؛ألنه يمد المتكلمين بها بالمفردات المتداولة سابقا 

 وفي هذا دفع لكل ما يلحق ، ويقدم المفردات المعاصرة ومدلوالتها،ومعانيها

وتقديم صورة جيدة لماضي اللغة وحاضرها وتأكيد ،باللغة من اتهامات وتشويهات

 .  وأنها قادرة على مواكبة العصرلحضورها وهيمنتها مستقبال

ن وجود هذا المعجم سيغني الباحثين في مجاالت اللغة المختلفة، ويوفر لهم إ -

 فسوف يكون بمثابة ديوان لغوي ،ن إليهمرجعا موسعا يجدون فيه كل ما يحتاجو

 . لهاوفكري وحضاري

 

  :ومن التوصيات التى أقترحها       
 تشهد فيه اللغة العربية ذي وخاصة في هذا الوقت ال،اريخيت سرعة إنجاز المعجم ال-        

 ،تشويها واتهامات بعدم القدرة على مواكبة العصر واستيفاء احتياجات المتكلمين بها

وتعمد تهميشها وتفضيل اللغات األخرى عليها في كثير من ،بغربة بين أبنائهاوشعورها 

  .المجاالت

 وتمويل القائمين على ،التي تواجه إنجاز هذا المعجم التغلب على المعوقات المادية -      

  . من خالل وضع ميزانية محددة له تشارك فيها كل الدول العربية،إنجازه

 فتح المجال لكل أبناء اللغة للمشاركة في إنجاز هذا المعجم ؛ألن المعجم -      

 والدفع به قدما ، فيه ينبغى على الجميع المشاركة،التاريخي للغة العربية مشروع أمة برمتها

  .سواء كان ذلك عمليا أو ماديا أو معنويا

واالستفادة من التقدم التكنولوجي ، سرعة وضع المدونة اللغوية الالزمة لهذا المعجم-      

واقتصاد الوقت ،والمعلوماتية الحديثة في إنجازها في أقرب وقت ؛ لتيسير العمل وإنجازه

  .والجهد

الزمنية التي وضعها مشروع معجم الدوحة التاريخي في إنجاز هذ  االلتزام بالخطة -      

 من المتوقع إعداد هذا هحيث تم االعالن إن،وعدم التراجع والتقاعس عن تنفيذها،المعجم



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٧٠

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 ، قرابة خمس عشرة سنة،المعجم الذي يؤرخ أللفاظ اللغة العربية على مدى عشرين قرنا

   .ث سنواتوذلك على مراحل يجري عرض إنجازاتها كل ثال

 وذلك من خالل تخصيص مؤتمرات وندوات ، ضرورة تفعيل العمل في هذا المعجم-    

وما واجهه من ، ودراسة ماجد فيه،وملتقيات علمية مستمرة ؛ لمناقشة قضايا هذا المعجم

  . وإلقاء الضوء على ما أنجز فيه وما سوف ينجز، ومحاولة طرح الحلول لها،صعوبات

 وعدم ،متفق عليه لما ينبغي أن يكون عليه المعجم التاريخي وضع تصور واحد -    

اختالف وجهات النظر حول هذه التصورات ؛الن هذا يعد من معوقات العمل في هذا 

    .المشروع وتأخير إنجازه

 تشجيع الباحثين وطلبة الماجستير والدكتوراه على دراسة تاريخ الكلمات و األلفاظ -    

خ للغة وإنجاز المعجم التاريخي يحتاج إلى المئات بل اآلالف من  فإن كان التأري،العربية

 فإن تقسيم العمل إلى جزئيات يأخذ كل باحث جزءا منه يتولى إنجازه ،العلماء واللغويين

  .  واهللا ولي التوفيق.يساعد على سرعة االنتهاء من هذا العمل

  

  

  

  

  

  

  



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٧١

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

   املراجعقائمة
 

 ط دار االعتصام ،أنور الجندي،لمؤثرات األجنبيةاإلسالم في وجه التيارات الوافدة وا -١

 .م١٩٨٠

 مجلة ، صالح الدين زرال،إشكالية الجمع والوضع في المعاجم العربية التراثية -٢

     .م٢،٢٠٠٦ ع ، جامعة سعد دحلب،الصوتيات

 مجلة السان ، عبد العلي الودغيري،التأريخ لمعجم اللغة العربية أسئلة وإشكاالت -٣

 ،هـ١٤٣١ رجب ، العدد الخامس والستون، الرباط،ق التعريب مكتب تنسي،العربي

 .م٢٠١٠يونيو 

 ،بدر بن عائد الكلبي،تطبيقات نظرية الحقول الداللية على معجم اللغة التاريخي -٤

  ، المجلد األول،، المحور الرابعالمؤتمر الدولي الثاني للغة العربية ومواكبة العصر

 .هـ١٤٣٦

    .م٢٠١٢ القاهرة ، ط دار السالم،يخي الشاهد البوش،دراسات مصطلحية -٥

وهيبة / أ ،دور المعجم التاريخي في الحفاظ على الثروة اللغوية العربية من التغريب -٦

المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية ومواكبة العصر، المحور  ،أمينة بلهاشمي/  أ،وهيب

 .  هـ١٤٣٦ ، المجلد الثاني،الرابع

 م١٩٩٨، القاهرة ١ ط، ط عالم الكتب،ختار عمر أحمد م،صناعة المعجم الحديث -٧

 ، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديث -٨

 .   م٢٠٠٢ ،١ط

 ،ط عمادة الشؤون جامعة الملك سعود،علي القاسمي/  د،علم اللغة وصناعة المعجم -٩

 .المملكة العربية السعودية

 ،٢٠٠٨ بيروت ،على القاسمي/  د، وتطبيقاته العلميةعلم المصطلح أسسه النظرية -١٠

   .مكتبة لبنان ناشرون

 .م٢٠٠٠، القاهرة ١ ط ، ط دار قباء، مصطفى النشار،في فلسفة الثقافة -١١

 وبطرس ، أحمد فارس الشدياق، وقائع ندوة مائوية،في المعجمية العربية المعاصرة -١٢

 . ط دار الغرب اإلسالمي، ورينحارت دوري،البستاني



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٧٢

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

، ١ ط ،القاهرة،ر األفاق العربية،ط داوس مصطلحات النقد األدبي المعاصرامق -١٣

 . م٢٠٠١

 مقال بمجلة مجمع اللغة ، إبراهيم بن مراد،قضية المصادر في جمع مادة المعجم -١٤  

  .١/٨٠٣ ،٧٨ المجلد ، سوريا–العربية بدمشق 

  . م٢٠٠٠، ٢ ط،رمضان عبد التواب، ط مكتبة زهراء الشرق/ د،لحن العامة -١٥  

 مجلة اللسان ، عباس الصوري، اللغة المصطلحية في المعجم العربي التاريخي-  ١٦  

    .م٢٠٠٧ ،٦٠ العدد ، الرباط، مكتب تنسيق التعريب،العربي

/ هـ ١٤٠٤األولى  ، طشوقى ضيف/ د ،مجمع اللغة العربية في خمسين عاما -١٧  

 .م١٩٨٤

جميلة عبيد، مجلة الممارسات اللغوية، عدد / أ المسار التاريخي للمعجم العربي،  -١٨ 

 .م٢٠١٥، ٣١

 مجمع  مجلة،الشاهد البوشيخي/  د،ة مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمي-١٩ 

  . الجزء الثالث،٧٨اللغة العربية بدمشق المجلد 

ي، عبد الرحمن العمران/  د،المعجم التاريخي للعربية ودوره في مواجهة تغريب العربية -٢٠

  .هـ١٤٣٦ المجلد الثاني ،المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية ومواكبة العصر، المحور الرابع

 بحث ألقى في الجلسة ،أحمد شفيق الخطيب/  أ ،المعجم التاريخي للغة العربية -٢١ 

غة العربية  مجلة مجمع الل،في دورته الثانية والسبعينالسابعة من جلسات مؤتمر المجمع 

  .١٠٩ العدد ،بالقاهرة

 ،عبد القادر بوشيبة/  د، المعجم التاريخي للغة العربية ذخيرة األمة وقيمتها الحضارية-٢٢ 

      .هـ١٤٣٦ المجلد الثاني ،، المحور الرابعالمؤتمر الدولي الثاني للغة العربية ومواكبة العصر

المؤتمر الدولي  سليمة بونعيجة راشدي،/ د ،؟عجم التاريخى للغة العربية لماذا الم-٢٣  

  هـ   ١٤٣٦ المجلد األول ،الثاني للغة العربية ومواكبة العصر، المحور الرابع

مجمع اللغة  مجلة ،إحسان النص/  د،ة مسيرة وتاريخ المعجم التاريخي  للغة العربي-٢٤ 

  .)٨٢( المجلد ،العربية بدمشق

عبد العزيز،ط دار محمد حسن /  المعجم التاريخي للغة العربية وثائق ونماذج، د-٢٥ 

   .م٢٠٠٨، ١ط    " السالم 

 بحث ألقي في ،عبد الرحمان الحاج صالح/  د، المعجم التاريخي وشروط إنجازه-٢٦ 

    .٢٠٠٦ندوة اتحاد المجامع العربية بالشارقة في ديسمبر 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٧٣

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 . م١٩٨٨ ، ط دار مصر للطباعة،حسين نصار/ د، المعجم العربي نشأته وتطوره-٢٧

ؤون المطابع  ط الهيئة العامة لش،١ ط، أوغوست فيشر،للغوي التاريخي المعجم ا-٢٨  

 .هـ١٣٨٦ ، م١٩٦٨القاهرة  ،األميرية

 ط دار الغرب اإلسالمي ، ط الثانية، الشيخ أحمد الشرقاوي إقبال، معجم المعاجم-٢٩  

   . بيروت–م ١٩٩٣

  . الطبعة األولى، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط-٣٠  

  ط مطبعة المجمع العلمي، ترجمة عناد غزوان،هيود.  جون آ، المعجمية العربية-٣١  

 م ٢٠٠٤ العراق –العراقي بغداد 

   م ٢٠٠٤صالح بلعيد، ط دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، /  د،مقاالت لغوية -٣٢  

 ،١ ط،بية ط دار النهضة العر، حلمي خليل،مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي -٣٣ 

  .م١٩٩٧ ط ، لبنان–بيروت 

إعداد مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد  ‘، الموسوعة التاريخية-٣٤   

   . الناشر موقه الدرر السنية،القادر السقاف

، ٣ ط، بيروت– ط دار العلم للماليين ، عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين-٣٥  

  .م١٩٩٣

 الدكتور أمجد ،في حركة التأليف عند العرب في اللغة واألدب نظرة تاريخية -٣٦  

  .    م١٩٨٦ الدار البيضاء المغرب ، ط دار قرطبة للنشر والتوزيع،٥ ط،الطرابلسي

   : اإللكترونيةراجعالم     

 موقع جممع اللغة العربية ،سليامن بن إبراهيم العايد،أسئلة حول املعجم التارخيي - ١   

   متوفر يف،م١٠١٢ نوفمرب ٢٩ بتاريخ ،يةعىل الشبكة العامل

 html.2006/site/com.arabia-a-m.www://http    

، تاريخ النرش  ابن مراد نموذجا، جريدة البالد إسهامات تطوير العلوم املعجمية- ٢   

    متوفر يف ،م٢٠١١ فرباير ٢٢

html.4-91404article/com.albiladpress.www://http  

موقع االئتالف الوطني من ،إطالق مرشوع معجم الدوحة التارخيي للغة العربية - ٣  

   متوفر يف،م٢٠١٤ ،ة باملغربأجل اللغة العربي

 8D%AE8%D3%A8%D/%org.iitilaf.www://http.  



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٧٤

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل

 املعجم التارخيي ودوره يف احلفاظ عىل اهلوية وإحياء املايض وإثراء احلارض واملستقبل 

 ١٧ صحيفة املدينة بتاريخ ،عبد الرازق الصاعدي/  د،تارخييحاجة العربية ملعجم  - ٤  

 :متوفر يف ،٥/٢٠١٣/

 229112/article/com.madina-al.www://http.  

   :، متوفر يف كامل لعناين/ أ :ر عىل القاسيميصناعة املعجم التارخيي يف فك - ٥  

   -1-3772-1031/Downloads/pc/Users:/C:///file

pdf).2(%20PB.  

 موقع ، هبه حممد األغا، علامء اللغة يف الشارقة يطلقون مرشوع املعجم التارخيي- ٦ 

  فيم، متوفر ٢٠٠٦ / ١٢ / ٢٣بتاريخ ،جسد الثقافة

91368=t?php.showthread/org.aljsad://ttph. 

 كلمة الدكتور الشاهد البوشيخي ىف مبادرة مرشوع معجم الدوحة التارخيي للغة - ٧ 

  :يف متوفر، جريدة الراية،العربية الذي أطلقة املركز العريب لأل�حاث ودراسة السياسات

 -86eb-ea061d2c/pages/news/com.raya.www://http

c94f01c269e6-70aa-4205   

موقع جامعة املدينة  ،حسن عمر حسن احلبيش .، املعجم التارخيي للغة العربية - ٨

  :يف متوفر ،العاملية

 30292=t?php.showthread/my.edu.mediu.vb://http    

 ،عيل القاسمي. د،م؟ّي للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد مائة عا املعجم التارخي- ٩ 

  :متوفر يف،٤٨موقع عرب 

7A8%D9%82%D%AB8%D/%com.48arab.www://http

-9A8%D9%81%D%   

املركز العريب لأل�حاث ودراسة  موقع ، معجم الدوحة التارخيي للغة العربية- ١٠  

   متوفر يف  ،م٢٠١٣مايو ١٩ تاريخ النرش ،اتالسياس

dohadictionary/org.dohainstitute.www://http.  

 موقع ،بناه قطرمرشوع أمة تت" معجم الدوحة التارخيي للغة العربية  - ١٠

   متوفر يف  ،اخلليج أونالين

506863148092460/articles/net.alkhaleejonline://http

1600.  

  



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٧٥

 لبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ل
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