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الدكتور ا�سحق رحماني
اأ�شتاذ م�شاعد بجامعة �شيراز

درا�صة  اأ�ص�ص ومبادئ
اإنجاز المعجم التاريخي للغة العربية

الملخ�ص:
ال يمكنن���ا اأن نق����ل اأن تاأليف معجم تاريخ���ي اأمر �صهل، ول� تت�ّفر الميزاني���ة المطل�بة لذلك. فقد 
ا�صتغ���رق اإعداد معجٍم مث���ل اأك�صف�رد وغيره من المعاجم ع�صرة عام���ًا. ولكن نحن في هذه الفترة 
الزمنية كيف يمكننا اأن ننجز هذا العمل الكبير في زمن ق�صير مع اأن في اأمامنا اأن�اع من المع�قات 
منه���ا: ق���دم تاريخ ن�صاأة اللغ���ة العربية اّلتي يرجع اإلى زمن �صيدنا ن����ح و الح�ص�ل على الم�صادر و 
ال�ثائ���ق العلمية اّلتي تثبت ذلك، واأي�ص���ًا قلة المتخ�ص�صين في الدرا�ص���ات التاأ�صيلية اّلتي ترتبط 
ب�صناع���ة المعجم اللغ����ي. ولذلك يتطلب اإعداد المدون���ة اللغ�ية النم�ذجية جه���دًا مت�ا�صاًل من 
قب���ل المتخ�ص�صين ودعم الحك�مات العربية. وتهدف هذه المقالة اإلى درا�صة المبادىء االأ�صا�صية 

ل��صع المعجم التاريخي المثالي للغة العربية  باإذن اهلل تعالى.

الكلمات الرئي�صية: المبادئ، االإنجاز، المعجم، التاريخي

المقدمة:
اإّن اللغة هي وا�صطة لنقل االأفكار والمكت�صبات من االأ�صالف اإلى االأخالف. وهي فكر االأمة وه�يتها 
وترب���ط بين اأف���راد االأّمة وتعّبر عن اأحالمهم واآمالهم وعن اأفراحه���م واآالمهم، وهي الخزينة اّلتي 
تر�صم فيها االأمة عنا�صر ما�صيها وُت�صّطُر بها ح�ادث تاريخها و ثمرات نتاجها في العلم، ال�صيا�صة، 
االأدب، اأو الفّن وهي ال�ا�صطة اّلتي يتّم بها انت�صار االأفكار و الم�صاعر فتنتقل من فرٍد اإلى اآخر ومن 
مجم�ع���ٍة اإلى اأخ���رى. فاللغة لي�صت مجم�عًة م���ن االألفاظ و العبارات الجامدة، ب���ل هي اأحا�صي�س 
وم�صاعر ون�ازع كامنة، و اأفكاٌر ومي�ل ٌ حّية مط�ّية تق�ُم بمثابة طابٍع ق�ميٍّ ي�صدُّ من روابط االتحاد 

واالألفة بين جميع اأفرادها، في�صُعُر ه�ؤالِء وكاأّنهم اأ�صرة واحدة.
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ال�ص���كَّ اأنَّ الّلغَة هي اأداة االّت�صاِل والّتفاُهِم بين اأبناِء الب�صِر، وهي اآيٌة من اآياِت اهلِل العظمى. يق�ل 
اهلل تعالى: {ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ  ہ 
ا في �صميِرِه.  ُر عمَّ ھ ھ ھ})1( الأّن االإن�صاَن ه� المخل�ق ال�حيد الذي ينطُق ويعبِّ

اإّن جمي���ع االأم���م المتقّدمة، تهتّم بلغاتها، فتقي���م جامعاتها وم�ؤ�ص�صاتها العلمي���ة لخدمتها، خا�صة 
للبح����ث والدرا�صات اللغ�ية. وقد حقق���ت الدرا�صات المعجمية واللغ�ية الحديثة، في الغرب تقدًما 
كبيًرا، باعتبارها علًما ترتبط بالعل�م االأخرى وتبحث عن قان�ن الن�ص�ء واالرتقاء، وانحالل اللغات 
و تاري���خ اإيجادها. ونتيج���ة ذلك  ظهرت المعاج���م التاريخية، بحيث ُيعنى بدرا�ص���ة اأ�صل الكلمات 

وا�صتقاقها وتط�ر دالالتها.

مفهوم اللغة:
لق���د لعبت اللغُة دورًا هام���ًاً في تحقيق المنزلة العلي���ا لالإن�صان بين الكائن���ات االأخرى واإن الرم�ز 
اللغ�ي���ة خدمت االإن�صان وال�ج�د االإن�صاني واأ�صبح االإن�صان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بها في �صير اأم�ر 

حياته الي�مية.
ف اب���ن جني اللغة بق�له:  لق���د ان�صغ���ل العلم�اء قديمًا وحديث���ًا بالبحث عن ج�هر اللغة، وقديمًا عرَّ
اإّنه���ا »اأ�ص�ات يعبر بها كّل ق�م عن اأغرا�صه���م«)2(. وحديثًا فقد ذهب �ص��صير اأن اللغة في اأ�صا�صها 
مجم�عة من ال�ص�ر اللفظية اّلتي تخزن في اأذهان االأفراد كما ي�صتخدم�نها في التفاهم واالت�صال 
ال�صماع���ي)3(. وعّرفه���ا اأني�س فريح�ة باأّنه���ا ظاهرة �صيك�ل�جية اجتماعية ثقافي���ة مكت�صبة، ال�صفة 
بي�ل�جية مالزمة للفرد، تتاأّلف من مجم�عة رم�ز �ص�تية لغ�ية اكت�صبت عن طريق االختبار معاني 

مقررة في الذهن. وبهذا النظام الرمزي ال�ص�تي ت�صتطيع جماعة ما اأن تتفاهم وتتفاعل)4(.
هناك تعريفات كثيرة اأوردها العلماء تك�صف عن ارتباط علم اللغة بعل�م عدة، اأهمها: علم النف�س، 
علم االجتماع، علم المنطق، علم الفل�صفة وعلم البي�ل�جيا، وت�صير اإلى اأن كل عالم منهم كان ينظر 

اإلى اللغة من زاوية العلم الذي يعمل في ميدانه.
وظيفة اللغة:

يرتب���ط الرمز اللغ�ي ببيئة محددة يطلق عليها الجماعة اللغ�ية، فعندما ي�صمع �صخ�س لغة اأجنبية 
ال يعرفه���ا بل ي�صمعها اأ�ص�اتًا غيرمتميزة، ولي�س لها ت�صنيف وا�صح عنده ولي�صت لها داللة رمزية، 
اإن���ه ي�صم���ع �صل�صلة �ص�تية لي�ص���ت لها وحدات متميزة ولك���ن ابن اللغة اأو العارف به���ا ال ي�صمع هذه 

ال�صل�صلة ال�ص�تية فح�صب، بل يمّيز بين مك�ناتها ويفهم محت�اها الداللي.

1- �ص�رة الروم، االآية: 22.
2- بن جني، اخل�صائ�س، دار الهدى، بريوت، ط/2، ج/1 �س 32

3- حمم�د اأب� زيد، اللغة يف الثقافة واملجتمع، دار الكتاب، الزيت�ن، �س 82
4- اأني�س فريحة، نظريات في اللغة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1973م، �س14
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  واللغ���ة كا�صطالح بعد ما خرجت اإلى �ص�ق الحياة العامة اأ�صبحت تعمل فيها كعن�صر من عنا�صر 
التفاهم و�صبيل النجاح في التعبير عما تجي�س في �صدور النا�س.

لي�س هناك اأحد يعتر�س على تن�ع وظائف اللغة في ال�صل�ك االإن�صاني واإن اختلف العلماء في ترتيب 
ه���ذه ال�ظائف ح�ص���ب اأول�ياتها واأهميته���ا. الأن ال�ظيف���ة االأ�صا�صية للغة هي االت�ص���ال اأو النقل اأو 
التعبير عن طريق االأ�ص�ات الكالمية واأن ما ت��صله اللغة اأو تنقله اأو تعبر عنه ه� االأفكار والمعاني 
واالنفع���االت والرغب���ات، اأو الفكر ب�جه عام)1(. وياأتي ج�ن في���رث ( John Rupert First) الذي 
يتك����ن محي���ط الكالم عنده من مجم�ع���ة العالقات بين االأ�صخا�س الذي���ن يق�م�ن بدور معين في 
المجتمع، ومن مجم�عة الكلمات اّلتي ينطق�ن بها واالأحداث اّلتي يرتبط�ن بها. واللغة عنده لي�صت 
اإ�ص���ارات ا�صطالحية وذلك الأّن دالالت اللغة تحّدد من خالل اال�صتعماالت المتن�عة في المجتمع)2( 
يرى اأندرية مارتينة ( Andre Martinet) اأّن وظيفة اللغة االأ�صا�صية هي الت�ا�صل في اإطار المجتمع 
الذي تنتمي اإليه، فاللغة م�ؤ�ص�صة اإن�صانية يرتد كيانها اإلى المجتمع الذي يتكلمها وهي ال��صيلة اّلتي 

تتيح لالإن�صان ب�ص�رة اأ�صا�صية القيام بعملية الت�ا�صل بينه وبين اأفراد بيئته)3(.
وكذل���ك يق�ل ج�ن دي�ي: اإّن اللغ���ة ال ت�جد اإال عندما ي�صتمع اإليها ويتحدث بها، فال�صامع �صريك ال 

غنى عنه في هذه العملية الم�ؤلفة من المتحدث وم��ص�ع الق�ل ومن يتحدث اإليه)4(.
وم���ن هذا العر�س يمكن الق�ل باأن معظم ه�ؤالء العلماء ق���د اأجمع�ا على اأن وظيفة اللغة االأ�صا�صية 
ه���ي الت�ا�صل بين اأفراد مجتمع ما واإن كانت ه���ذه االآراء في تط�رها في فهم هذه ال�ظيفة تتفاوت 

قلياًل بع�صها عن بع�س.
فق���د ح���اول هاليداى ( Halliday )(5) تقدي���م ح�صر باأهم وظائف اللغة ف���ي الم�اقف اّلتي يحتاج 

الفرد اإلى ا�صتعمال اللغة لالت�صال بها، على ما يلي:
1-  ال�ظيف���ة النفعي���ة: ( Instrumental Function ) ، وه���ذه ال�ظيفة هي الت���ي يطلق عليها »اأنا 
اأري���د« فاللغة ت�صمح لم�صتخدميه���ا منذ طف�لتهم المبكرة اأن ُي�صبع����ا حاجاتهم واأن يعبروا عن 

رغباتهم.
2-  ال�ظيف���ة التنظيمي���ة: ( Regulatory Function)، وه���ي تعرف با�صم وظيف���ة »افعل كذا، وال 
تفع���ل ك���ذا« فمن خالل اللغة ي�صتطي���ع الفرد اأن يتحكم ف���ي �صل�ك االآخري���ن، لتنفيذ المطالب 

والنهي، وكذا الالفتات التي نقروؤها، وما تحمل من ت�جيهات واإر�صادات.

1- حمم�د ال�صعران، اللغة واملجتمع، دار املعارف، م�صر، 1963م، �س 12
2- مي�صال زكريا، االأل�صنية املبادىء واالإعالم، امل�ؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات والن�صر، بريوت ، ط/2، 1983م، �س 282

3- مي�صال زكريا، قراءات متهيدية ، امل�ؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات والن�صر والت�زيع، بريوت، ط/2، 1985م، �س 217
4- ج�ن دي�ي، قام��س ج�ن دي�ي للرتبية، ترجمة حممد على العريان، مكتبة االأجنل� امل�صرية، القاهرة، 1964م، �س 178

5- ر�صدي اأحمد طعيمة، املدخل االت�صايل يف تعليم اللغة االأجنبية، جامعة ال�صلطان قاب��س، م�صقط، 1997م، �س 6
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3-  ال�ظيف���ة التفاعلي���ة: (Interactional Function)، وه���ي وظيف���ة »اأنا واأن���ت« حيث ت�صتخدم 
اللغ���ة التفاعل مع االآخرين في العالم االجتماعي باعتبار اأنَّ االإن�صان كائن اجتماعي ال ي�صتطيع 

الفكاك من اأ�صر جماعته، فن�صتخدم اللغة في المنا�صبات، واالحترام، والتاأدب مع االآخرين.

4-  ال�ظيف���ة ال�صخ�صي���ة: (Personal Function)، بمعنى اأن االإن�صان ي�صتطيع من خالل اللغة اأن 
يعبر عن م�صاع�ره واتجاهاته نح� م��ص�عات كثيرة، وتلخ�س في عبارة: اإنني قادم. 

5-  ال�ظيف���ة اال�صتك�صافية: ويق�صد به���ا ا�صتخدام اللغة من اأجل اال�صتف�ص���ار عن اأ�صباب الظ�اهر 
والرغب���ة ف���ي التعلم منها، فبعد اأن يب���داأ الفرد في تميز ذاته عن البيئ���ة المحيطة به ي�صتخدم 
اللغ���ة ال�صتك�ص���اف وفهم هذه الطبيع���ة حتى ي�صتكمل معل�م���ات عن هذه البيئ���ة، ولخ�صت في 

عبارة: اأخبرني عن ال�صبب.

6 � ال�ظيف���ة التخيلية: ( Imaginative Function) ، ويق�صد بها ا�صتخدام اللغة من اأجل التعبير 
عن تخيالت وت�ص�رات من اإبداع الفرد، وتتلخ�س عند هاليداي في عبارة: دعنا نتظاهر اأو ندعي.

7-  ال�ظيف���ة االإخباري���ة االإعالمية:  ( Informative Function ) وبه���ا ي�صتطيع الفرد من خالل 
اللغة نقل معل�مات جديدة ومتن�عة.

يت�صح مما ذكرنا من وظائف اللغة اأنها ت�صتخدم في اأغرا�س عديدة ت�صتمل على اأ�صكال من التفاعل 
مع االآخرين.

طبيعة اللغة العربية وخ�شائ�شها :
اللغة العربية لغة تتمتع بمكانة رفيعة بين اللغ�ات الحّية في الع�صر الحا�صر، كما كانت قديمًا تحتل 

مكانة ال�صدارة بين اللغات الم�صه�رة ولهذه اللغة خ�صائ�س تميزها، وهي:
1-  اال�صتقاقية: اإن االأ�صل ال�احد في اللغة العربية تت�ارد عليه مئات المعاني بدون اأن يقت�صي ذلك 
اأكث���ر م���ن تغيرات في حركات اأ�ص�اتها االأ�صلية نف�صها مع زي���ادة بع�س االأ�ص�ات عليها اأو بدون 
زي���ادة، واإّن كل ذلك يجري وفق ق�اع���د م�صب�طة دقيقة نادرة ال�صذوذ. ومن الطبيعي اأن وج�د 
ع���ّدة كلم���ات ذات دالالت مختلفة ف���ي اأ�صرة جذرية واح���دة تلعب دورًا اإيجابيًا ف���ي تعليم اللغة 

العربية لغير الناطقين بها.
2-  القيا�ص�ي���ة: ومن اأهميتها اأن الطالب بعد فهم القاعدة ي�صتطيع اأن يقي�س على �صائرها، مثاًل: ل� 
ع���رف الطالب باأن ا�ص���م المفع�ل الثالثي على وزن مفع�ل فال تبق���ى اأمامه م�صكلة في �صياغة 
ا�صم المفع�ل الأّي فعل ثالثي. وهذه الخا�صية من اأهم االأ�ص�س اللغ�ية اّلتي يجب اأن تراعى عند 

بناء منهج اللغة العربية.
3-  الخا�صي���ة االإعرابي���ة: الظاهرة االإعرابية تاأت���ي اأهميتها بحيث تفرق بي���ن المعاني، ويق�ل ابن 
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فار�س اللغ�ي: فاإن االإعراب فيه تميز المعاني وي�قف على اأغرا�س المتكلمين وذلك اأن قائاًل ل� 
ق���ال: ما اأح�صن زيد. غير معرب اأي لم ي�ق���ف على مراده فاإذا قال ما اأح�صن زيدًا اأو ما اأح�صن 

زيٌد اأو ما اأح�صن زيٍد اأبان باالإعراب من المعنى الذي اأراده)1(.
ال مبالغة في الق�ل اإن اللغة العربية هي لغة االأعاجيب في و�صعها المحكم وتن�صيقها الدقيق، بحيث 
اأنه���ا  قابل���ة للتط�ر لت�صت�ع���ب النم� ال�صريع في مختلف العل����م والفن�ن، والعال���م باأ�صره �صهد  اأن 
م���ا تتميز ب���ه العربية من الحي�ي���ة، والغنى، والمرونة، والق���درة على تقبل الجدي���د وت�ليد اللفظ، 

فاعترفت المنظمة العالمية للتربية والعل�م والثقافة، باأّن العربية لغة حية.
مفهوم المعجم:

المعاجم العربية كثيرة ومتن�عة، وهي - كذلك - مختلفة في طريقة ترتيبها الألفاظ اللغة، و�صرحها 
لتلك االألفاظ. 

وقبل ال�صروع في ذلك يح�صن ال�ق�ف على تعريف المعجم.
اأ - تعريف���ه ف���ي اللغة: قال ابن فار�س »العين والجيم والميم ثالث���ة اأ�ص�ل، اأحدها يدل على �صك�ت 

و�صمت، واالآخر على �صالبة و�صدة، واالآخر على ع�سٍّ ومذاقة. 
نة العجمة«.  فاالأول: الرجل الذي ال يف�صح، وه� اأعجم، والمراأة عجماء بيِّ

وق���ال: »ويقال: لل�صبي ما دام ال يتكل���م وال يف�صح: �صبي اأعجم. ويقال: �صالة النهار عجماء؛ اإنما 
اأراد اأنه ال يجهر بها بالقراءة، وق�لهم: العجم الذين لي�ص�ا من العرب؛ فهذا من القيا�س كاأنهم لم 

يفهم�ا عنهم �صم�هم عجمًا«. 
وق���ال: »والعجماء: البهيمة، و�صميت عجماء الأنها ال تتكلم، وكذلك كل من لم يقدر على الكالم فه� 

اأعجم، وم�صتعجم«)2(.
 وهك���ذا نجد اأن ا�صتعم���ال العرب لهذه المادة وما ت�صرف من األفاظها اإنما ه� للداللة على االإبهام 

والخفاء. 
وقد جاء على عك�س ذلك بمعنى اظهار يق�ل: اأعجمت الكتاب اأي: نقطته و�صكلته، وعجمته اإعجاما: 

اإذا علمت حروفه بالنقط وبينته.
وذكر اإبن جني في »الخ�صائ�س«، تحت عن�ان باب في ال�صلب: »اأنه قال�ا: اأعجمت الكتاب اإذا بينته 

واأو�صحته؛ فه� - اإًذا - ل�صلب معنى اال�صتبهام ال اإثباته«)3(وجاء مثله في الل�صان.

1- ابن فار�س اللغ�ي، ال�صاحبي في فقه اللغة، تحقيق ال�صيد اأحمد �صقر، القاهرة ، 1977م ، �س 160
الم محمد َهاُرون، اتحاد الكتاب العرب، 2002م،194/4 2- ابن فار�س، معجم المقايي�س، تحقيق: عبد ال�صَّ

3- ابن جني، اخل�صائ�س، م.�س. �س 32
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ولكن هذه المعاني ال تتفق مع معنى )المعجم( الذي نحن ب�صدد الحديث عنه - كما �صياأتي: 
ب - تعريف المعجم في اال�صطالح: وه� مرجع ي�صتمل على كلمات لغة ما، اأو م�صطلحات علم ما، 
مرتب���ة على نمط معين، م�صروح���ة �صرحًا يزيل اإبهامها، وم�صافًا اإليها م���ا ينا�صبها من المعل�مات 
اّلت���ي تفيد الباحث، وتعين الدار�س على ال��ص�ل اإل���ى مراده مع تعريف كل كلمة اأو ذكر مرادفها اأو 
نظيره���ا في لغة اأخرى، اأو بيان اإ�صتقاقه���ا اأو ا�صتعمالها اأو معانيها المتعددة اأو تاريخها، وقد يك�ن 
المعج���م اأحادي اللغة اأو ثنائية اللغ���ة اأو متعدد اللغات، وقد يك�ن عاما اأو متخ�ص�صا، كما قد يك�ن 
معج���م مترادفات اأو ترجمان اأو تعاريف، وقد يك�ن معجم���ا هجائيا مرتبا ح�صب حروف الهجاء اأو 

مخارج الحروف، اأو معن�يا مرتبا ح�صب المعاني)1(.
ويمك���ن تعري���ف المعجم باأنه كتاب ي�ص���م اأكبر عدد من مف���ردات اللغة مقرون���ة ب�صرحها وتف�صير 
معانيه���ا ب�ص����رة عامة، وعلى اأن تك�ن م����اده مرتبة ترتيبا خا�صا اإما على ح���روف الهجاء اأو بناء 
عل���ى الم��ص�ع، والمعجم ه� دي�ان لمفردات اللغة مرتب على حروف المعجم)2(. والمعجم الكامل 
ه���� الذي ي�صم كل كلمة في اللغة م�صح�بة ب�صرح معناها وا�صتقاقها وطريقة نطقها و�ص�اهد تبين 

م�ا�صع ا�صتعمالها)3(.
اإذن المعجم و�صيلة لغ�ية تتعلق بجمع اللغة وو�صعها، وي�صعى اإلى و�صع اأ�ص�س تت�صل باللغة ومفرداتها 
ومفاهيمه���ا اّلت���ي ترتبط بالعل�م االإن�صاني���ة المختلفة وكتب االأدب والنثر وعل���م الداللة....الخ من 

العل�م االأخرى.
ج - الت�فيق بين المعنيين: اللغ�ي، واال�صطالحي: 

كيف يمكن الت�فيق بين المعنى االأ�صلي اللغ�ي وبين المعنى اال�صطالحي؟
واالإجاب���ة ع���ن ذلك اأن يقال: اإن زيادة بع�س الحروف في الكلمة ق���د ت�صبب تغييرًا في المعنى، وقد 

خ�ص�س لذلك علماء ال�صرف بابًا �صم�ه )معاني �صيغ الزوائد(. 
ب���ل اإن بع����س اأن�اع الزيادة قد تقل���ب المعنى اإلى �صده، كت�صعيف عين الكلم���ة وكزيادة الهمزة في 
اأول الكلم���ة؛ لت���دل على معنى االإزالة، كما يقال مثاًل: اأ�صكي���ت فالنًا اأي اأزلت �صك�اه. وكذلك ق�صط 
بمعن���ى ج���ار، واأق�صط: بمعنى عدل. ويقال: اأعجم���ت الكتاب اأي اأزلت عجمته بنْقط���ه اأو �َصْكِله كما 

يقال: عجمت. 
وقد و�صح ذلك ابن جني حين قال: ثم اإنهم قال�ا: اأعجمت الكتاب: اإذا بينته واأو�صحته؛ فه� - اإذًا 

- ل�صلب معنى اال�صتبهام ال اإثباته)4(.

1-  ريا�س زكي قا�صم، املعجم العربي بح�ث يف املادة واملنهج والتطبيق، دار املعرفة، بريوت لبنان، 1987م، �س 19
2- حممد ر�صادي احلمزاوي، من ق�صايا املعجم العربي حديثا، دار الغرب االإ�صالمي، بريوت، 1986، �س 151

3- اإبراهيم م�صطفى واآخرون، املعجم ال��صيط، جممع اللغة العربّية، االإدارة العامة للمعجمات واإحياء الرتاث، ج 1، �س 592
4- 16- ريا�س زكي قا�صم، املعجم العربي بح�ث يف املادة واملنهج ، م.�س. �س 3
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فمعنى المعجم - اإذًا - ه� الكتاب الذي اأزيلت العجمة فيه، وذهب الخفاء منه. 
وحروف المعجم - كما حكى ابن فار�س عن الخليل - »هي الحروف المقطعة؛ الأنها اأعجمية«)1(

وي��ص���ح ابن فار�س هذا بق�له: »واأظن اأن الخلي���ل اأراد باالأعجمية اأنها ما دامت مقطعة غير م�ؤلفة 
تاألي���ف ال���كالم المفه�م فهي اأعجمية ال تدل على �صيء؛ ف���اإن كان هذا اأراد فله وجه، واإال فما اأدري 

اأي �صيء اأراد باالأعجمية«)2(
اإطالق كلمة المعجم تدل على ما تقدم ذكره من اأنه كتاب ي�صم األفاظ اللغة وي�صرح معانيها الخ... 
واإنما ه� المعنى الغالب عليه. واإال فاإن الم�ؤرخين من علماء علم الحديث قد �صبق�ا علماء اللغة في 

هذا االإطالق؛ ف�صم�ا كتبهم معاجم. 
فه���ذا اأحمد بن علي بن المثن���ى )210-307( ُيْطِلُق على كتاب و�صع���ه لمعرفة ال�صحابة: )معجم 

ال�صحابة(. 
وكذل���ك فعل عبداهلل ب���ن عبدالعزيز البغ����ي )ت214( المحدث حين اأطلق عل���ى كتابه )المعجم 

الكبير( و )المعجم ال�صغير(. 
ولذلك يح�صن التقييد عند البحث فيقال: المعاجم اللغ�ية. 

اأن�اع المعاجم اللغ�ية من حيث ال��صع: 
هناك ن�عان من المعاجم اللغ�ية و البد من التفريق بينهما: 

الن����ع االأول: ن����ع ي�صرح معاني االألفاظ، ويبين اأ�صلها، وما ا�صتق���ت منه، معتمدًا في ذلك �صاحبها 
على نظام معين في ترتيب الم�اد اللغ�ية؛ بحيث يمكنه جمع اللغة بطريقة حا�صرة �ص�اء على نظام 
التقليب���ات اأم القافية اأم االأبجدي���ة. ويطلق على هذا الن�ع من المعاجم ا�صم )المعاجم المجن�صة( 

اأو )معاجم االألفاظ(. 
وقد مر تاأليف هذه المعاجم بمرحلتين: 

االأول���ى: جمع الكلمات؛ بحي���ث العالم يرحل اإلى البادية؛ في�صمع كلمة، مثاًل كلمة في االأن�اء، وثانية 
في المطر، وثالثة في الغابات وال�صجر وهكذا. . . 

الثاني���ة: جم���ع الكلمات بطريق���ة حا�صرة لكل األفاظ اللغ���ة، وهذا ه� المق�ص����د االآن من المعاجم 
اللغ�ية. 

الن�ع الثاني: يهدف اإلى جمع االألفاظ الم��ص�عة لمختلف المعاني: 

1- ابن فار�س، معجم املقايي�س، م.�س.�س195/4
2- 18- م.�س.�س ،195/4
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وه���ذه يرج���ع اإليها من يعرف المعنى، ويرغب في معرفة اللفظ الم��ص�ع له. وُيْطِلق على هذا الن�ع 
بع�ُس الباحثين: )المعاجم المب�بة( اأو )معاجم المعاني( اأو )معاجم الم��ص�عات(. 

وم���ن اأبرز الكت���ب اّلتي األفت في ذلك كتاب )غريب الم�صنف( الأب���ي عبيد ت222ه�، و )االألفاظ( 
الب���ن ال�صكيت ت244ه����، و )االألفاظ الكتابية( للهمذان���ي ت327ه�، و )مب���ادئ اللغة( لالإ�صكافي 

ت421ه�، و )فقه اللغة( للثعالبي ت429ه�، و )المخ�ص�س( البن �صيدة ت458ه�.)1(

المعجم التاريخي:
يق�ص���د بالمعج���م التاريخي، ذلك المعجم الذي يق�م على تتبع المعان���ي اأو المفاهيم اّلتي اأعطيت 
لالألف���اظ اأو الم�صطلحات، عبر تاريخها اال�صتعمال���ي)2(. المعجم العام اأو العادي ه� كتاب يحت�ي 
عل���ى كلم���ات منتقاة من اللغ���ة، ُترتَّب عادة ترتيب���ًا هجائيا، مع معل�مات داللي���ة ونح�ية عنها. اأما 
المعج���م التاريخي فيزيد على ذلك باأن ي�ؤرخ لظه����ر كل كلمة في اللغة ويتتبع ما طراأ على دالالتها 
م���ن تط����ر وعلى تلفُّظها من تغير، كما يبين اأ�صل الكلمة وم���ا اإذا كانت قد اقُتر�صت من لغة اأخرى 
مبا�ص���رة اأو عبر لغات و�صيطة. وي�صتند المعج���م في تقديم تلك المعل�مات اإلى الن�ص��س المت�فرة 
�ص����اء اأكان���ت تلك الن�ص��س مطب�عة اأو مخط�طة اأو منق��صة عل���ى اأوراق البردي اأو على النق�د اأو 
غيره���ا. فالمعجم التاريخي يرتب معان���ي الكلمة ترتيبًا تاريخيًا، في�رد المعن���ى االأقدم اأواًل وي�صع 
نة، ث���م ياأتي بالمعن���ى الثاني الذي  بع���ده �صن���ة ظه�ره م���ع �صاهد اأو اقتبا����س من الن�ص�����س المدوَّ
ا�صُتعملت فيه تلك الكلمة و�صنة ظه�ره وجملة مقتب�صة وردت فيها تلك الكلمة بذلك المعنى وهكذا.

تعتب���ر المعجمات التاريخية للغات، مظهرًا لتقدم الح�ص���اري و الثقافي و اللغ�ي، بحيث ت�صجل لنا 
تط����ر لغ���ة اأمة الناطقة بهذه اللغ���ة على مّر التاريخ، عل���ى اأنه يبين نمّ� اللغة م���ن الن�احي المعَنى 
والدالل���ة وال�صي���اق، ويعك����س االأط�ار التاريخي���ة اّلتي تمّر بها االأم���م. ولذلك كان تاري���خ اللغة، ه� 

التاريخ الفكري والثقافي بالمفه�م العام لالأمم وال�صع�ب اّلتي تنطق بتلك اللغة)3(.
���ُع المعجمات التاريخية للغات، في الجملة، ياأتي على راأ�س مراحل الن�صج والت��ّصع واالمتداد،  َوَو�صْ
ويق����م عل���ى اأ�صا�س من الذخيرة المعجمية اللغ�ية، اّلتي تتجّمع م���ن الكتب اّلتي ُتعَنى ب�صرح معاني 
الكلم���ة، ومترادفاتها، واأبنيتها ال�صرفي���ة وتراكيبها النح�ية، واأ�ص�له���ا، وا�صتعماالتها، وغريبها، 
و�ص�اهده���ا. ذلك اأن التاأري���خ للغة من اللغات ه� ح�صيل���ة تراكم الثروة اللغ�ي���ة، والت�صّرف فيها 
وا�صتثماره���ا بمنهج علمي. وه� عملية ال تت���م على النح� الذي يفي بالق�صد ويحّقق الهدف، اإالَّ اإذا 
ت�اف���رت �صروط م��ص�عي���ة ياأتي في المقدمة منها، تط���ّ�ر المجتمع علميًا وثقافي���ًا. ولذلك اقترن 

http://www.toislam.net/files.asp?order=3&num=2540 1-  حممد بن ابراهيم احلمد، درا�صات يف املعاجم العربية، 
&per=1229&kk

alminbar.al-islam.com/images/books/350.doc 2- حممد الب��صيخي، مفه�م املعجم التاريخي للم�صطلحات القراآنية
http://www.alfawanis.com/kotab/articles.php?id  ،3- علي القا�صمي، املعجم التاريخي للغة العربية
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و�ص���ع المعجم التاريخي للغة بالتط���ّ�ر الح�صاري الذي يتحّقق في بيئة هذه اللغة، بحيث كان ظه�ر 
المعج���م التاريخ���ي للغٍة ما، تعبيرًا عن بزوغ ع�صر النه�صة، كما ه���� وا�صح تمامًا في تاريخ اأوروبا 
المعا�ص���ر، حيث �صدر معجم اأكاديمية كرو�صا االإيطالية في عام 1612م، و�صدر معجم االأكاديمية 
الفرن�صي���ة بي���ن عاَم���ْي 1638م و1694م، و�ص���در معجم وب�صت���ر االأمريكي في ع���ام 1828م. وهذه 

المراحل هي اّلتي كانت منطلقًا للنه�صة في تلك البلدان)1(.

مراحل تطور معجم اللغة العربية:
وفي هنا نتناول المراحل المختلفة اّلتي مر بها المعجم العربي عبر القرون.

المرحلة الأولى : الترتيب ال�شوتي ونظام التقلبات الخليليان.
وقد خطا خليل ابن احمد الفراهيدي خط�ة االإبداع في مجال العمل اللغ�ي في م�صار و�صف ج�انب 
حياة اللغة في ت�صنيفه المعجمي في نهاية القرن الثاني للهجرة )718-786 م( وا�صتحق بذلك اأن 
يك����ن اأول م���ن اأن�صاأ علم اللغة. االأ�ص�س واالإطار العام اّلت���ي اتخذها الخليل بن اأحمد في معجمه لم 
تتجاوزه���ا الت�صانيف المعجمية العربية فيم���ا بعد. نظم معجمه وفق اأ�ص�س مرتبة ومعينة جمع فيه 
كل مفردات اللغة، �صاعدته في ذلك عقليته الريا�صية حيث ا�صتخدم في و�صع كتابه )العين( اإحدى 
ال�صب���ل الريا�صية اّلتي مكنته من جم���ع كل مفردات اللغة وهي طريقة التقاليب ال�ص�تية ويتم ذلك 

عن طريق تقليب حروف الكلمة ال�احدة للح�ص�ل على الكلمات بال�صرح والتحليل.
ورت���ب الخلي���ل مادته اللغ�ية في كت���اب )العين( ح�صب المخارج ال�ص�تية للح���روف من الحلق اإلى 

الخارج على نح� التالي :
ع ح ه� خ غ - ق ك - ج �س �س - ط د ت - ظ ذ ث - ر ل ن - ف ب م - و ا ي)2(.

 اإن ترتي���ب الخليل للحروف ح�ص���ب مخارجها، ونظامه في التقلبات ق���د اأ�صبحا مرحلة مميزة من 
مراحل التاأليف المعجمي، واتبع هذا الطريق من بعده تالمذته، منهم:

1- اأب� من�ص�ر محمد بن اأحمد االأزهر الهروي )895-981( في كتابه )تهذيب اللغة(.
2- ا�صماعيل بن القا�صم بن هارون القالي، البغدادي )901-962 م( في كتابه )البارع(.

3- اأب� الح�صن علي بن اإ�صماعيل بن �صيدة االأندل�صي )394-458 ه�( في كتابه ) المحكم (.
4- الزبيدي في كتابه )مخت�صر العين ()3(.

1-  املعجم التاريخي   للغة العربية يف   �ص�ء متغّي�رات االألفي�ة، من�ص�رات املنظمة االإ�صالمية للرتبية والعل�م والثقافة � اإي�صي�صك� � 1429 
ه�/ 2008 م

2- اإميل يعق�ب، املعاجم اللغ�ية العربية بداءتها وتط�رها، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة االأوىل �س 29
3- م.�س.�س 45-44
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المرحلة الثانية : النظام الألفبائي الخا�ص.
يظه���ر اأن ابن دريد قد اأدرك، من ناحي���ة، �صع�بة البحث في معجم العين عن معاني الكلمات اّلتي 
ي�صتغل���ق فهمه���ا على الباح���ث، كما �صعر، من ناحي���ة ثانية، اأن ترتيب م�اد المعج���م ح�صب النظام 
االألفبائي يخفف كثيرًا من هذه ال�صع�بة نظرًا ل�صعة انت�صاره. وراأى اأي�صا اأن نظام التقليبات، الذي 
ابتدع���ه الخلي���ل، اأ�صا�س �صليم ال�صتيعاب معظم م�اد اللغة العربي���ة، اإذ لم ينقل جميعها. فاأحبَّ اأن 
يجم���ع بين ترتيب االألفباء الع���ادي وبين نظام التقليبات الخليلي، ف��صع معجمه ) الجمهرة ( على 
ه���ذا االأ�صا����س)1(.  ويبداأ النظام االألفبائ���ي الخا�س بالحرف مع ما يليه ف���ي االألفباء ال مع الهمزة 
فالباء فالتاء، فاإذا اأخذنا باب الحاء - مثاًل - فاإنه يبداأ بالحاء و الخاء، ثم الحاء والدال، فالحاء 

والذال، و هكذا اإلى الحاء و الياء، ثم يع�د اإلى الحاء و الهمزة، ثم الحاء و الباء... و هكذا.
وق���د �صكل ه���ذا المعجم مرحل���ة متقدمة في فن ترتي���ب م�اد المعج���م، و�ُصّمي���ت بمرحلة النظام 

االألفبائي الخا�صة. 
ومن وافق هذه المدر�صة، هما:

1- اأب� بكر محمد بن الح�صين بن دريد )838-933 م( في كتابه الجمهرة.
2- اأحمد بن فار�س بن زكريا القزويني الرازي )941-1004( في كتابه المقاي�س.

المرحلة الثالثة: الترتيب بح�شب الحرف الأخير.
اأول من ابتدع هذا النظام اإ�صحاق بن اإبراهيم الفارابي )ت 370ه�/961م(، خال الج�هري �صاحب 
ال�صحاح، ولكن الباحثين يجمع�ن على اأن الج�هري ه� المبتدع لهذا النظام. وهذا التنظيم متبع 

قي كثير من المعاجم واأهمها:
1- ال�صحاح لالإ�صماعيل بن حماد الج�هري )ت�في ح�لي 400 ه�(.

2- ل�صان العرب لمحمد مكرم بن علي بن منظ�ر االأفريقي )1232-1311 م(.
3-  الق�ام������س المحي���ط لمحم���د ب�ن يعق����ب، اأب� طاه���ر، مجد الدي���ن ال�ص�ي���رازي الفي��روزبادي 

)1329-1415م.(.

المرحلة الرابعة: الترتيب الألفبائي ح�شب اأوائل الأ�شول.
اعتم���د ه���ذا النظام على الترتيب االألفبائي ح�صب اأوائل اأ�ص����ل الكلمات، و يعد اأب� عمرو ال�صيباني 
والبرمك���ي �صاحب���ا الف�صل ف���ي اكت�صاف هذا النظ���ام، وت�ال���ت بعدهما الكثير م���ن المعاجم مثل 
الم�صب���اح المني���ر للفي�م���ي )ت 770ه�( وغيره م���ن معاج���م الم�صطلحات وال�صع���راء وكتب عن 
الطبق���ات. اأما المعجم الحديث مثل »معجم المحيط«  لبطر����س ال�ص�صتاني، و »الب�صتان«  و »فاكهة 

1- م.�س. �س 77
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الب�صتان« لعب���داهلل الب�صتان، و »اأقرب الم�ارد« ل�صعيد ال�صرت�ني، والمنجد لل�ي�س المعل�ف، و»متن 
اللغ���ة« الأحمد ر�صاء اإ�صافة اإلى معاج���م مجمع اللغة العربية بالقاهرة »المعجم الكبير« و »المعجم 

ال��صيط« فكلها تتبع هذا النظام االلفبائي.

المرحلة الخام�شة : الترتيب النطقي ) الترتيب الفرنجي (.
ال�ص���ك في اأن مراعاة اأ�ص�ل الكلمات، في ترتيب م�اد المعجم، فيه من ال�صع�بة، ويظهر اأن بع�س 
اللغ�يين العرب المحدثين قد اأدرك�ا هذه ال�صع�بة، وبخا�صة بعد اّطالعهم على المعاجم االأجنبية 
اّلتي ترتب كلماتها ح�صب نطقها، ال ح�صب جذرها، فرغب�ا في و�صع معجم مي�صرة ال�صرح والتب�يب، 

اآخذين بالترتيب )الفرنجي( لكلمات المعجم، اأي ح�صب نطقها ال ح�صب جذورها.
ومن اأ�صهر هذه المعاجم هي :

1- »المرجع« ل�صيخ عبد اهلل العال يلي، ولد في بيروت في ال�صنة 1914.
2- »الرائد« لجبران م�صع�د 1930 اأحد اأ�صاتذة اللغة العربية الم�صه�رة في بيروت.

نج���د اأن المعاج���م قد �صنفت اإلى اأ�صناف و كل �صنف خا�س بن�ع من المعاجم �ص�اء كانت عامة اأو 
خا�صة وحدد ال�صبب الذي من اأجله تم ت�صنيفه و هي:

1-  المعاجم اللغ�ية: تهتم هذه المعاجم ب�صرح الفاظ اللغة عامة وتحدد كيفية ا�صتعمالها وترتيبها 
يت���م بطريقة معينة وهي اأغل���ب المعاجم الم�ج�دة اإذ اأنه لم يخرج اأي منها من هذا الن�ع ومن 
ه���ذا المعاجم القام��س المحي���ط للفيروز اآبادي، وال�صحاح للج�ه���ري حيث تهتم هذه الكتب 

باللغة عامة.
2- معاج���م الترجم���ة: وتعر ف بالمعاج���م اأو الثنائية والثالثية اللغة وهي اأق���دم اأن�اع المعاجم في 
العال���م. و تق�م هذه المعاجم ب�صرح لغة اأجنبية بلغة محلية بعد جمعها ويلحق بها المعاجم متعددة 
اللغ���ات وهي اّلتي تعطي المعنى ال�احد بعدة اللغات ف���ي اآن واحد، ويهدف هذا الن�ع من المعاجم 

اإلى ت�صهيل تعّلم الكالم والكتابة باللغات االأجنبية.
3- المعج���م الم��ص�عية: هذه المعاج���م تهتم بجمع المادة وفق معانيه���ا اأو م��ص�عاتها حيث يتم 
ترتيب الم�اد في المعجم ال�احد ح�صب الم��ص�ع وال يدخل الم��ص�ع في االآخر، وخير مثال في هذا 

الن�ع من المعاجم كتاب )المخ�ص�س( البن �صيدة االأندل�صي.
4-  المعاج���م اال�صتقاقي���ة: اأما هذا الن�ع من المعاجم فكل اهتمام���ه ين�صب في البحث عن اأ�ص�ل 
الكلم���ات اأو األف���اظ اللغة فتدلنا على اأ�صل الكلمة وتحديد االأ�ص���رة اّلتي تنتمي اإليها الكلمة اأهي 

�صامية اأم هندية اأو اأوربية اأو عربية.
5- المعاج���م المتخ�ص�ص���ة: تهتم هذه المعاجم بم��ص�ع معي���ن اأو علم من العل�م والم�صطلحات، 
ث���م ت�صرح ه���ذه الم�صطلحات اأو االألفاظ ح�ص���ب ا�صتعمال المتخ�ص�صين في ه���ذا العلم ومن هذه 
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المعاجم )التذكرة( لداود االأنطاكي وكتاب )حياة الحي�ان( للدميري.
6-  دوائ���ر المع���ارف: هي ن�ع م���ن اأن�اع المعاجم ولكنه���ا تختلف عنها من حيث اأنه���ا �صجل للعل�م 
والفن����ن وغيرها من المظاه���ر و الن�صاط العقلي عند االإن�صان وهي المراجع للتعريف باالإعالم 
وال�صع����ب والبل���دان وال�قائع الحربية وهن���اك دوائر المعارف المتخ�ص�ص���ة كدوائر المعارف 

االإ�صالمية ودوائر المعارف الطبية.
7-  المعج���م الم�صّ�ر: مم���ا ال �صك فيه اأن ال�ص����ر ت�صاعد على ت��صيح معان���ي الح�صيات اّلتي تقع 
عليه���ا العين. وا�صتخدام ال�ص�ر في مجال المعاجم ظهر حديث���ا، مع ظه�ر المنجد. والمعجم 
الم�ص����ر ه� ال���ذي يثبت �ص�ر ال���كل اّلتي يت�صمنه���ا. واأول من و�صع معجما به���ذا الن�ع العالم 

االألماني )دودون( الذي الحظ اأن االألفاظ في اللغة تكثر في الح�صيات ال في المجردات.
8-  المعج���م التاريخ���ي: تهتم هذه المعاجم باأ�ص���ل الكلمة ال الكلمة نف�صها ث���م تتبع مراحل الكلمة 
ومعناها عبر االأزمنة والع�ص�ر مثل كلمة )المربي( ماذا كانت تعني في الجاهلية، وكيف تط�ر 

معناها حتى الي�م وذلك عبر الع�ص�ر المختلفة.
به���ذا ق���د ت��صلن���ا اإلى اأن المعاج���م الت�صنف اإال لتحديد معان���ي الم��ص�ع اأو عل���م اأو هدف خا�س 
اليخ���رج عنه المعج���م، ولكن معظم معاج���م اللغة العربية كان���ت من المعاجم اللغ�ي���ة ولم يخرج 
عنه���ا �ص�اء الر�صائل ال�صغيرة اأو الكت���ب ذات الم��ص�عات مثل )الغريب في األفاظ القراآن( وكتب 

االأ�صمعي االإبل-الخيل-المطر وغيرها.
  ول���م تظهر بقي���ة المعجم اإال في ع�صر الحديث بعد ت�صعب العل����م واالخت�صا�صات المختلفة اّلتي 

دفعت العلماء لل�ق�ف على المعاني والمفاهيم الخا�صة بكل م��ص�ع.                
كم���ا اأ�صرنا باأن �صناعة المعج���م العربي هي اأقدم ال�صناعات المعجمية في اللغات الحية واأغزرها 

كمًا واأغناها ن�عًا، مع ذلك فاإن اللغة العربية ال ت�فق على �صناعة المعجم التاريخي حتى االآن.

اأهمية المعجم التاريخي:
�صي�صاع���د ه���ذا المعجم التاريخي على درا�صة اللغ���ة العربية درا�صة علمّية، وو�صفه���ا و�صفًا ل�صانيًا 
دقيق���ًا، الأن���ه �صي�ؤرخ للتغي���رات اّلتي لحقت باأ�ص����ات اللغة واأبنيته���ا ال�صرفي���ة وتراكيبها النح�ية 

باالإ�صافة اإلى التط�ر الداللي اّلذي اأ�صابها. 
المعجم التاريخي المقترح للغة العربية:

فق���د عرف دوزي المعجم التاريخي للغة العربية، اأنه معجم يعرفنا ب��ص�ح ودقة- كلما عدنا اإليه- 
المعن���ى الدقيق الأي لفظ في اأ�صل ا�صتعماله، ومختلف الدالالت اّلتي طراأت عليه في جزيرة العرب 
وبالد فار�س وال�صام ... اإلخ، اأي في كل االأم�صار اّلتي ك�نت - على حد تعبيره - تلك االإمبراط�رية 
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ال�صا�صع���ة، اّلتي امتدت ما بين بالد الهند والح���دود الفرن�صية. ه� معجم ير�صم لنا باالعتماد على 
ا، وتاري���خ كل لفٍظ وكل عبارة. ويميز بي���ن المعاني الخا�صة  ال�ص�اه���د والن�ص�����س اعتماًدا م�صتمرًّ
ب���كل لفظ ف���ي م�صٍر عربي م���ا، والمعاني اّلت���ي كان يفيدها في م�ص���ٍر اآخر؛ بين مدل����ل كل لفٍظ 
عن���د ال�صع���راء، ومدل�له عند الناثري���ن. ثم ه� معجم ي�صتمل على كل م�صطلح���ات العل�م والفن�ن 
اها في مختلف الع�ص�ر  رة تف�صيًرا منهجيًّا في ال�اقع يق�م بداللة االألفاظ والتراكيب، متتبًعا اإيَّ مف�صَّ

والبيئات.

الجهود المبذولة:
المعجم التاريخي ي�ؤرخ الألفاظ اللغة و تاريخ ن�صاأتها وي�صير على ما حدث للغة من التط�ر و التغيير 
ف���ي اأ�صكالها ومحت�ياته���ا الداللي عبرالع�ص�ر وق���د تحدث عن هذا الم��ص�ع اب���ن جني في كتابه 
الخ�صائ�س وغيره من كتبه، ولكن حتى االآن ما نجح علماء اللغة العربية في ت�صنيف كتاب م�صتقل 
بحي���ث يجيب بهذه الم�صاألة، ولكن في ال�صن�ات االأخي���رة �صعر علماء اللغة العربية باأنهم في حاجة 
اإلى معجم بما ي�صبه فيما اأّلف في مجال اللغات االأخرى، مثل االإنجليزية وغيرها من اللغات الحية، 
وق���ام مجل�س اتحاد المجامع اللغ�ية العلمية العربية، اإلى البح���ث في هذا الم��ص�ع، وقام بت�صكيل 

لجنة للمعجم التاريخي و للتخطيط والعمل على اإنجازه.
   ونج���د المحاوالت الج���ادة من قبل بع�س علماء اللغة العربية الإع���داد المعجم التاريخي في �صكل 

الم�ؤتمرات كما اأقيمت في مدينة ال�صارقة برعاية حاكمها.
واأي�صًا قد قام معهد اأبحاث اال�صت�صراق االألماني الذي كان يديره الم�صت�صرق اأوغ�صت في�صر )1865 
- 1949(، به���ذه المحاولة، لتاأليف معجم عربي تاريخي بدعم م���ن م�ؤتمر الم�صت�صرقين والمجمع 
ال�صك�ص�ن���ي. ولك���ن هزيم���ة األمانيا في الح���رب العالمي���ة االأول���ى )1914- 1918( اأدت اإلى ت�قف 
الم�ص���روع، ث���م ا�صُتاأنف العمل ع���ام 1923. وحين اأُن�صئ مجمع اللغة العربي���ة بالقاهرة عام 1932، 
ق���رر تبن���ي م�صروع في�صر واإمداده بالدعم ال���الزم والم�صاعدين المتخ�ص�صي���ن، فانتقل في�صر اإلى 
القاه���رة، ولكن الح���رب العالمية الثاني���ة )1939- 1945( ا�صطر للع�دة اإل���ى األمانيا حيث اأقعده 
المر����س وعاجلته المنية. و�صاع���ت الم�اد اّلتي اأعّدها في�صر، ما ع���دا المقدمة واأجزاء من حرف 

االألف. 
وعندم���ا تاأ�ص�صت جمعية المعجمية العربية بت�ن�س في اأوا�صط الثمانينات، اهتمت بم��ص�ع المعجم 
التاريخ���ي فخ�صته بندوتها العلمية الدولية الثانية عام 1989، واأُن�صئ عام 1990 م�صروع )المعجم 
العرب���ي التاريخي( بتم�يل من الحك�م���ة الت�ن�صية، ولكن هذا الم�صروع ق���د ت�قف، ثم اأعيد العمل 
في���ه ع���ام 1996. ولعل �صبب تعثره يع�د اإلى ع���دم تفّرغ القائمين على الم�ص���روع. ولهذا فاإن اتحاد 
المجامع اللغ�ي���ة والعلمية العربية قرر اإن�صاء م�ؤ�ص�صة م�صتقلة تتفرغ لتاأليف المعجم التاريخي للغة 

العربية)1(.

http://www.alfawanis.com/kotab/articles.php?id=11 ،1- علي القا�صمي، املعجم التاريخي للغة العربية
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منهجية تاأليف المعجم التاريخي:
كان اإع���داد المعاجم التاريخية يعتمد على جمع ال�ص�اهد ال�صياقية الكثيرة جمعًا يدويًا من مختلف 
ع�ص����ر اللغ���ة. وكان هذا العمل يتطلب ح�ص���دًا من المحررين والمرا�صلي���ن و المتبرعين وي�صتغرق 
�صن����ات ط�يلة. اأما الي�م فق���د اأ�صبحت العملية اأي�صر بف�صل الحا�ص����ب وق�اعد المعل�مات وبن�ك 
الكلم���ات. اإذ يمك���ن اإن�صاء مدونة لغ�ية تتاألف من ن�ص��س كثيرة ت�ص���م ماليين الجمل اّلتي تنتمي 
اإلى فت���رات اللغة المتباينة، واالأقطار المختلفة، والمج���االت المعرفية المتن�عة. ثم يجري البحث 
عن االألفاظ لفظًا لفظا، فيزودنا الحا�ص�ب باآالف العبارات والجمل اّلتي يرد فيها اللفظ المطل�ب 
مرتب���ة ترتيبًا تاريخيًا، مع تاريخ كل جمل���ة والمكان الذي  ُكتبت فيه والمجال المعرفي الذي تنتمي 
اإلي���ه،. فيت�لى اللغ�ي�ن والمعجمي�ن ا�صتخال�س دالالت اللف���ظ المختلفة من ال�صياقات اّلتي وردت 
فيه���ا. وُيعزز كل ذلك بدرا�صات تاأ�صيلية عن اأ�صل اللفظ وتحديد اللغة اّلتي اقُتر�س منها)1(. وعلى 

الرغم ت�فر البرامج المتطّ�رة فاإن تاأليف معجم تاريخي يتطلب �صن�ات ط�يلة. 
ومن اأهم االأ�ص�س اّلتي ينبغي اأن تراعي لعمل هذا »المعجم التاريخي« ما ياأتي:

1- يج���ب اأن يحت����ي المعج���م التاريخي عل���ى كل كلمة وردت ف���ي اأدبيات اللغ���ة، مدع�مة بال�صرح 
والت��صيح.

2- المبداأ التاريخي ه� االأ�صا�س في معالجة الكلمات.
3-  ه�ي���ة اللفظ���ة وكتابة اأ�ص�له���ا، اأ�ص�اته���ا، ونطقها، بالح���روف الهجائية العربي���ة، وفق ق�اعد 
مح���ددة، �ص�اء اأكانت الكلمة: كنعانية اأم اآرامية اأم عبرية، اأم حب�صية اأم اأمازيغية اأم ي�نانية اأم 
التينيةاأم فار�صية اأم هندية، اأم من اللغات الحديثة في الع�صر الحا�صر، ال �صيما الم�صطلحات، 

واالتفاق على الحروف اّلتي تكتب بها االأ�ص�ل القديمة والحديثة.
4- الداللة النح�ية لكل كلمة.

5- يجري الترتيب وفق قاعدة محددة: الف�صيح، ال�صائع، المهج�ر، المهمل، الغريب، المعرب.
6- ال�صرف وي�صمل اال�صتقاق وال�ص�رة التاريخية للكلمة.

7-  �صرح معاني المفردات ب��صعها في �صياقات متعددة، فهي الم�صدر االأ�صا�س الذي ياأخذ باأيدينا 
اإل���ى الك�ص���ف عن معنى لفظة نجه���ل تف�صيرها، اأو نريد معرفة معناها �صحيح���ًا دقيقًا لنتعّرف 

ا�صتعمالها، ونهتدي اإلى ال�صياق المنا�صب الذي وردت فيه. 
8-  بي���ان �صبط مختلف الكلم���ات اّلتي ال يظهر لنا وجه ال�ص�اب فيه���ا، وال�صيما االأ�صماء الجامدة 
وكثي���رًا م���ن اأ�صم���اء االأعالم والبل���دان واالأفع���ال الثالثية لمعرف���ة حركة العين ف���ي ما�صيه اأو 

http://www.alfawanis.com/kotab/articles.php?id=11 .1- م.س
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م�صارعه، اأو معرفة م�صدره.
 9- التنبيه برم�ز معيَّنة على الف�صيح والمعّرب والدخيل والم�لد من االألفاظ. 

10- بيان بع�س م�صطلحات العل�م والفن�ن.

مراحل اإنجاز المعجم التاريخي:
1-  مرحل���ة الجمع والت�ثيق: وهي اأط����ل مرحلة واأ�صقها واأهمها على االإط���الق؛ فيها يجب اأن تقراأ 
جمي���ع اأ�صناف الم�صادر المتقّدمة، وت�صتخل�س منها جميع التعاريف وال�صروح، م�ثقة بالن�صبة 
اإل���ى م�صادره���ا، م�صب�طة البيان���ات، م�ثقة المتن، �صحيح���ة العبارة، منظم���ة تنظيًما يجعل 

اال�صتفادة منها فيما يتل� مي�صرة. 
2-  مرحل���ة المراجعة والتدقي���ق: وهي مرحل���ة تكميل الناق�س، و�صب���ط المختل، واإلغ���اء الح�ص�، 
وتعريف الغام�س، والتاأكد من الم�ج�د، واإ�صافة المفق�د. في الم�صادر والن�ص��س، والبيانات، 

والتنظيم وغير ذلك. 
3-  مرحل���ة التاأليف والتن�صيق: وفيها ي�صن���ف ما روجع ودقق، وت�صنيفات جزئية مختلفة، ثم ي�ؤّلف 
من تلك االأ�صناف الجزئية اأ�صكال من المركبات ثم ين�صق من تلك المركبات المعجم الجامع، 

مرتًبا الترتيب الم�صار اإليه اأعاله، مك�صًفا التك�صيف الذي ينبغي له)1(.

التو�شيات:
-  و�ص���ع اللج���ان االأدبي���ة والتاريخي���ة واالأ�ص�لي���ة م�جه���ة للجامعيين ف���ي عملية جم���ع الن�ص��س 

واالقتبا�صات وال�ص�اهد.
-  ت�صني���ف معج���م تاريخي عربي يتطلب ح�صَد ع���دٍد من المتخ�ص�صين باللغ���ات العربية القديمة 
كال�ص�مري���ة والبابلية واالآ�ص�رية واالآرامية والم�صرية القديمة وكذلك باللغات اّلتي تفاعلت معها 

العربية واقتر�صت منها كالي�نانية والفار�صية والتركية. 
-  تاألي���ف المعجم التاريخي العربي يتطل���ب م�ؤ�ص�صٌة متكاملة تنكبُّ على هذا العمل، وال يكفي جه�د 

لغ�ي اأو معجمي واحد بمفرده.                                       

alminbar.al-islam.com/images/books/350.doc 1- محمد الب��صيخي، مفه�م المعجم التاريخي للم�صطلحات القراآنية




