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النص الكامل لكلمة الدكتور عزمي بشارة االفتتاحية
يف املؤمتر الدويل الثالث ملعجم الدوحة بعنوان:
«معجم الدّوحة التّاريخي للّغة العرب ّية وأبعاده العلم ّية والحضارية»
الدوحة  11 - 10 -أيار /مايو 2022
السيدات الفضليات
السادة األفاضل
بدايةً ،أود أن أشكر برنامج اللسانيات واملعجمية العربية وإدارة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية عىل
عقد هذا املؤمتر .كام أبارك لهام تأسيس دورية جديدة بعنوان كلامت ودالالت.
سبق أن تطرقنا ،عدة مرات ،إىل غايات تأسيس معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،التي تبدأ بتع ّرف العرب
إىل تاريخ كلامت لغتهم ،وال تنتهي بجمع املدونة العربية املكتوبة  Corpus Arabicumوترتيبها زمان ًّيا.
ويُسهم مؤمتركم املنعقد اليوم يف تحقيق إحدى الغايات الرئيسة ملعجم الدوحة ،بوصفه مصد ًرا للباحثني
يف كل ما يتعلق بالعالقة بني اللفظ والداللة والسياق التاريخي ،املتمثلة يف فتح مداخل جديدة للباحثني
ة بقضايا اللغة
وتقديم العون لهم يف مجاالت اهتامماتهم املختلفة ،وال سيّام تلك املتعلقة مبارش ً
واللسانيات ،أو املتعلقة بالحضارة والتاريخ العربيني.
هم يف إعداد املعجم ،واألصح أن يقال تأليفه؛ فام نقوم به هو يف
م ًّ
وكام تعلمون ،فقد قطعنا شوطًا ُ
ٍ
الحقيقة عملي ُ
تأليف ملعجمٍ من نوع خاص يؤرخ أللفاظ اللغة ودالالتها .ونأمل أن ننتهي من املرحلة الثانية
ة
خالل ما ال يزيد عىل ثالثة إىل أربعة أشهر ،إن شاء الله .وسوف يستمر العمل عىل نح ٍ
ن
و حثيث ،ولكن متأ ٍّ
ور دالالت األلفاظ ونشوء األلفاظ الجديدة من
ومدروس ،يف مراجعة ما أنجز ،ومن ث ّ
م مواصلة التأريخ لتط ّ
القرن الخامس الهجري حتى زمن الناس هذا .ولكم أن تتصوروا حجم العمل الذي ينتظر الخرباء يف املعجم
ن عدد كلامت املدونة التي ُجمعت حتى اآلن ،وينبغي التنقيب فيها
ومجلسه العلمي ،بعد أن أكشف لكم أ ّ
يف املرحلة الثالثة ،يربو عىل مليا َري كلمة للقرن العرشين وما انقىض من القرن الحادي والعرشين.
ن املهمة الكربى قد أُنجزت؛
وعىل الرغم من إدراك حجم العمل املنتظَر ،أستغل هذه الفرصة ألؤكد لكم أ ّ
ليس لناحية بنا ِء وضع املنهج وإرساء املسار وبنا ِء الهيكل فحسب ،وإمنا أيضً ا يف رصد تطور معاين األلفاظ
حا
العرب ّية منذ نشوئها مكتوبةً ،مرو ًرا مبرحلة ازدهارها حتى بداية العام السادس للهجرة .كل هذا أصبح متا ً
للمستخدم ،ويكفي أن يفتح بوابة املعجم عىل شبكة اإلنرتنت لالطالع عىل اللفظ واشتقاقاته املختلفة
وتأثيله وأصوله وداللته وشواهدها مرتبة وفق زمن ظهورها .وهذا ما مل يتوفّر قبل تأسيس معجم الدوحة
التاريخي للغة العربية.
ما  -به ،والتوعية
من حقنا أن نحتفي بهذا اإلنجاز .وما ينقص حاليًّا هو إثارة اهتامم الباحثني  -واملثقفني عمو ً
بأهم ّيته ،من خالل تقديم مناذج تطبيقية عن فوائده .وهو بالضبط ما تقومون به يف هذا املؤمتر.
من نستنري بأفكارهم من أعضاء املجلس العلمي والخرباء يف شأن
وقد ناقشني بعض الزمالء املحرتمني م َّ
أول ،أنّنا نُريد
ً
عا .وكان رأيي ،وما زال ،هو الرتيث يف مسألة الطباعة لثالثة أسباب أساسية:
إصداره مطبو ً
حا ،أو ما يُسمى باإلنكليزية  ،Opened Sourceمن باب دميقراطيّة املعرفة.
املعجم التاريخي مصد ًرا مفتو ً
م واكتمل مبا يكفي إلصدار طبعته
مأ ّ
وثان ًيا ،ال توجد نقطة زمن ّية قريبة ميكن فيها القول باقتنا ٍ
ع تا ٍّ
ن العمل ت َّ
ريا عن مشكالت املدونة العربية منذ أول نص
ً
األوىل (بغض النظر حاليًّا عن حجمها).
فمثل ،سبق ،أن تحدثنا كث ً
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ةيحاتتفا ةملك

حتى القرن الثاين للهجرة .أقصد تلك املتعلقة بتأريخ الوفيات ،وموثوقية بعض النصوص ،وما نكتشفه من
وتبي
ني إىل آخر من أخطاء يف هذا الخصوص ،وظهور معلومات كانت مجهولة ،وأخرى حسبنا أنها صحيحة
ح ٍ
ّ
أنها مغلوطة .وثالثًا ،أننا ما زلنا نتطلع إىل مشاركة املثقفني العرب ممن يتمتعون باطّالع لغوي وتاريخي
واسع يف عمل ّية التأليف ،وذلك بإرسال االقرتاحات واملالحظات العينية بشأن ما ذكره املعجم وما أغفله.
صح التعبري ،يف وضع منهج عمل املعجم وخطته وهيكله وتأليف متنه
معجم الدوحة هو صاحب السبق ،إذا ّ
الرئيس ،وإطالقه .ودليلُه املعياري منشور عىل موقعه .وقد استفاد منه البعض من دون اإلشارة إىل املصدر.
وسوف ننرش قريبًا محارض املجلس العلمي؛ ليس فقط بوصفها شهادة ميالد تاريخية ،بل أيضً ا ألن مداوالتِه
يف حد ذاتها تصلح مصد ًرا للدراسات املعجمية .ال أحد ميكنه أن يصادر ذلك من معجم الدوحة التاريخي للغة
العربية.
ولكن هذه مسؤولية .ومن عايش هموم مرحلة التأسيس منذ عام  ،2011بحلوها ومرها وأخطائها ونجاحاتها،
السبق الذي تحقق ،فهو أمر مفروغ
تكليف وليست ترشيفًا .وال يهمنا
يدرك حجم املسؤولية ،وأنها كام يقال
ٌ
ُ
منه؛ ليس فقط مبعنى أنه أصبح معطى ،بل مبعنى أننا فرغنا من هذا العمل ،بقدر ما يفرتض أن يهمنا أن ال
تكون مثة حلول وسط أو تسويات يف مسألة علمية املنهج ،وموثوقية املصادر ،ودقة املعالجة املعجمية،
وسالمة التحرير ،ومرجعية االعتامد قبل النرش.
عب العلوم واملعارف يف
واآلن ،ونحن عىل أعتاب املرحلة املقبلة ،وأخذًا يف االعتبار حجم مدونتها ،وتش ّ
العرص الحديث ،وغنى التجارب الحياتية للشعوب العربية يف املرحلة املعارصة ،والتي تشكّل املراسيم
والقوانني واملواثيق واملعاهدات والكتب املرتجمة ومناهج التدريس وأدب الرواية والصحافة عىل أنواعها
مناذج منها فقط ،سيكون علينا ليس فقط االستفادة من تجربة السنوات التي مرت منذ تأسيس هذا املرشوع،
َ
فذلك أضعف اإلميان ،بل البحث أيضً ا يف اسرتاتيجيات تالئم املرحلة القادمة املختلفة عام سبقها.
فإزاء حجم املرحلة الثالثة ،ال بد من تسخري آليات رقميّة الكتشاف األلفاظ الجديدة يف املدونة الجديدة التي مل
ترد يف مدونة العربية حتى عام  500للهجرة ،والبحث عن الظهور األول لهذه األلفاظ الجديدة .وكام تعلمون،
ميكننا يف املرحلة الثالثة ،وال سيام الحديثة منها ،أن نحدد تاريخ ظهور األلفاظ أو دالالتها الجديدة ،من دون
ن استخدامها
االستعانة بتواريخ الوفيات وغريها لتقدير ذلك .أما األلفاظ التي مل يتغري معناها ،فال يهمنا أ ّ
تك ّرر آالف املرات؛ ألن املعجم التاريخي يبحث عن شواهد اكتسب فيها اللفظ مع ًنى جديدًا .وبالنسبة إىل
األلفاظ التي اكتسبت معاين جديدة ،فسوف يكون عىل املعالج أن يتتبع هذه املعاين بالخربة واملعرفة،
وليس فقط باالعتامد عىل البحث يف املدونة بأكملها .فالخرباء اللغويون يعرفون الدالالت الحديثة التي
تصح
اكتسبتها األلفاظ؛ وهي يف األغلب األعم املعاين الراهنة التي تج ّنبوا إسقاطها عىل سياقات سابقة ال
ّ
فيها .تبقى األلفاظ القدمية ذات الدالالت الجديدة التي ال يفطن إليها املعالج بداه ً
ة أو من تراكم التجربة.
ألي معالج معجمي أن يراجع
وقد نحتاج إىل استخراج ع ّينات مدروسة من املدونة للبحث فيها؛ إذ ال ميكن
ّ
ٍ
لغات أخرى
املدونة العربيّة كلّها منذ القرن الخامس الهجري حتى يومنا هذا .لقد سبق أن قام باحثون يف
بتأليف معاجم تاريخ ّية دون أن تكون مدونة لغاتهم ماثلة أمامهم للبحث فيها حاسوب ًّيا (من هذه الناحية قد
يكون املعجم التاريخي للغة العربية هو األشمل واألكرث دق ً
ة من بني املعاجم عامليًّا بسبب تأخره إىل مرحلة
توفرت فيها إمكانية البحث يف املدونة العربية كاملة تقري ًبا).
ما قمنا به حتى اآلن يصلح ملدونة محدودة الحجم؛ إذ ميكن جمع كل ما كتب بالعربية حتى القرن التاسع عرش
امليالدي ،والبحث عن ظهور لفظ ما عرب آالف السياقات ،ولكن يستحيل فعل ذلك من منظور عمر اإلنسان
العادي عند الحديث عن ماليني السياقات التي يتكرر فيها معنى اللفظ ذاته قبل أن يصل املعالج إىل داللة
جديدة.
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ريا ،مث ّة مهمة ال بُ َّد من أن يضطلع أحد بها؛ إنها تلك املتعلقة باملصطلحات امل ُع ّربة واملرتجمة ،والتي
وأخ ً
م يف مسألة األلفاظ غري العربية
ال ميكن أن يُحيط بها اللغويون .سيكون عىل املجلس العلمي للمعجم الحس ُ
جا .وال أتحدث عن األلفاظ
الرائجة يف العربية املكتوبة ،والتي مل ت ُرتجم ،أو ت ُرجمت ومل
َ
تلق ترجمتُها روا ً
الدارجة غري املكتوبة ،وال الدارجة يف وسائل التواصل ،وال عن التي كُتبت مرة أو مرتني واختفت ،بل تلك التي
استقرت يف الصحافة واألدب ،وحتى يف بعض النصوص العلمية .وسوف نكتشف معلومات مهمة حول تاريخ
الرتجمة األوىل ملصطلح علمي ما ،ثم ظهور ترجامت مختلفة له ،ملاذا حصل ذلك؟ وملاذا استقر الناس عىل
استخدام ترجمة دون أخرى؟ وهل األمر عشوايئ؟ أم له عالقة باختالف فهم الداللة؟
الخبري املعجمي الذي كان قاد ًرا عىل اإلحاطة مبعاين املصطلحات ما قبل عام  500للهجرة ضمن ثقافته
وصول إىل عرصنا هذا.
ً
اللغوية والرتاثية ال ميكنه اإلحاطة بجميع مصطلحات العلوم منذ القرن التاسع عرش
ول ظهو ٍر لها،
يحتاج األمر إىل االنفتاح عىل املتخصصني يف هذه العلوم لحرص هذه املصطلحات والبحث عن أ ّ
ري عىل املعنى وغري ذلك .ليس املقصود أن يتحول معجم الدوحة التاريخي للغة العربيّة إىل
وإذا طرأ تغي ٌ
ما يف املعجم التاريخي فاملفرتض
معجم مصطلحات .ميكن أن يتش ّ
عب الحقًا عن مرشوعنا مرشو ٌع كهذا ،أ ّ
ول لفظ إىل مصطلح مع اإلشارة ،أيضً ا ،إىل التخصص واملعنى بأشد اقتضاب ممكن.
أن نُشري إىل سياق تح ّ

مؤسسات عرب ّية كثرية يف موضوع املصطلح؛ إذ ال يجب أن نخرتع
وميكن االستعانة بجهود كبرية قامت بها
ّ
معجم للمصطلحات،
العجلة من جديد .أَذكر من هذه املؤسسات مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي أصدر 17
ً
ومجمع اللغة العربية بدمشق الذي أصدر  10معاجم كهذه ،ومجمع اللغة العربية يف األردن ،والهيئة
معجم ،ومكتب تنسيق التعريب يف املغرب الذي أصدر أكرث من
العربية للتعريب يف السودان التي أصدرت 11
ً
معجم ،ومعهد الدراسات واألبحاث للتعريب يف الرباط ،واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ،هذا
40
ً
فضل عن الجهود الفردية الكثرية.
ً
أحييكم مرة أخرى وأمتنى لكم التوفيق والسداد يف مؤمتركم.
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