املعاجم التاريخية للّغات
مقارنات ومقاربات
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عن املؤمتر

ع وجهاً لوجه مفردات لغتني مختلفتني.فيبدو
املعجم قديم
ضارب يف التاريخ .فإ ْ
ن جعلْنا منه قوائم املفردات التي تض ُ
ٌ
حكم
أن املعجم الثنايئ كان
َ
أسبق ظهورا من املعجم األحادي اللغة ملسيس الحاجة إىل هذه القوائم من املتقابالت ب ُ
العالقات بني الشعوب ولغاتها املختلفة .أما املعجم التاريخي فقد تأخر كثريا ،ألنه كان ال بُ َّد يف ظهوره من ظهور
املؤسسة له.؛ ولذلك مل يبدأ العمل
الحاجة إليه ،ومن توفُّر الرشوط الرضورية إلنجازه ،ومن وجود األعامل التمهيدية
ِّ
فيه إال يف القرن التاسع عرش امليالدي .وكانت بداياته يف أملانيا مع األخوين (غريم) نتيجة ازدهار علم اللغة التاريخي،
وعلم اللغة املقارن ،ووجود رغبة سياسي ٍ
ة يف تحقيق الوحدة األملانية بإعادة لهجاتها املختلفة إىل أصلٍ واحد .وقد
د منها
بدأت هذه املعاجم التاريخية تبرص النور تدريجيا يف نهاية القرن التاسع عرش ،ويف القرن العرشين .ونرش عد ٌ
يف اللغات املختلفة كاألملانية واالنكليزية والفرنسية وغريها
ري يف صناعة مثلِ هذا املعجم؛ إذ كان املوروث الشائع يف الرتاث
أما يف العالَم العريب فكان طبيعياً أ ْ
ن يتأخر التفك ُ
ن
كل
ن َّ
تغي يف اللغة فساد .وما كان شأنُه كذلك فسبيلُه أن يُرمى ،وأ ْ
النحوي العريب ،ويف الرتاث املعجمي العريب ،أ َّ
ُّ
رت َ
ج ُل ما طرأ من تغيري بعد عصور الفصاحة
ك خارج أسوار املعجم .ولهذا فإن املعاجم العربية قدميَها وحديثَها ،مل تكن ت ُس ِّ
يُ َ
َ
رث عليه من نصوص قدمية ،وشواهد سابقة ،وليس
ع
ما
إليه
يضيف
فإمنا
إليه
أضاف
ن
فإ
بعضا؛
خ
ينس
ها
وكان
واالحتجاج.
ُ
ْ
ُ
بعضُ
َ
َ
ج َّد بعد ذلك ،أو ما يُستخدَم يف عرص مؤلِّ ِ
دخل إليها
َ
بعض ما
م األوروبية
فه .ومن املفارقات الالفتة أ ْ
َ
ن تذكر املعاج ُ
ما َ
مت) و(النظري) يف علم النجوم،
ب) يف علم الرياضيات،
و(الس ْ
َّ
من اللغة العربية يف القرون الوسطى من مثل لفظ (ال َ
ج ْ
ٍ
ألفاظ
وغريها ،وليس هذا الذي تذك ُره موجودا ً يف املعاجم اللغوية العربية العامة .وما دخل إىل املعجم العريب من
ٍ
مستدرك دوزي .وما كان هذا إال بسبب النظرة إىل
جديدة،
ري داللة ُ
ودالالت جديدة عرب عصورها نز ٌر يسري .يدل عىل هذا خ َ
ن عددا من
ن املعجم الوسيط ،يف تصدير طبعته األوىل لعام  ،1960يشري إىل أ َّ
التطور اللغوي يف الرتاث العريب ،حتى إ َّ
املعجميني العرب يف العرص الحديث من أمثال البستاين والرشتوين واملعلوف حاولوا “تدا ُرك هذا النقص [ ]...وهم فيام
جلوا
يبدو متأثرون باملعاجم الغربية الحديثة ،ولكنهم مل يستطيعوا
َ
التخلص من قيود املايض ،ومل يجرءوا عىل أن يس ِّ
شيئا من لغة القرن العرشين .وما كان لهم أن يفعلوا واألمر يتطلب سلطة أعظم ،وحجة لغوية أقوى” (ص.)21 .
ن من أهدافه
نصت املادة الثانية عىل أ َّ
س مجمع فؤاد األول الذي صار مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام َّ ،1932
حني أُ ِّ
س َ
خ ُ
م
ة واحد ً
ط خطو ً
ن املجمع مل ي ْ
“أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية” ،ولك َّ
ة يف هذا االتجاه إال بعد أن انض َّ
وعرض عليه مرشوعه يف عام  ،1936وهو مرشوع كان ع َرضَ ه عىل
املسترشق األملاين أوغيست فيرش إىل املجمع
َ
ظل
الالفت يف موافقة املجمع عىل املرشوع أن هذا املعجم َّ
مؤسسات علمية أوروبية قبل ذلك بزمان طويل .وكان
ُ
ة علمي ٌ
عمال فرديا يقوم به صاحبه دون أن ينخرط املجمع فيه؛ فليس للمجمع مشارك ٌ
ري مقدمة
ة يف هذا العمل .وتش ُ
فظل املرشو ُع مرشوع فيرش وحدَه مع
َّ
رئيس املجمع ،ومقدمة فيرش ملعجمه إىل أنه استعان بعدد من املسترشقني،
ٍ
ونساخني” (املعجم اللغوي التاريخي ،ص،)31 .
“مساعد مرصي” ،و”عدد من الشبان املرصيني يعملون قُ ّراء
ّ
َّف بعد وفاته ،ومل يجد املجمع منه إال “مقدمة أعدَّها فيرش نفسه ،ومنوذجاً من حرف
ن هذا العمل الذي بدأه فيرش توق َ
بيد أ َّ
الهمزة إىل “أبد””(ص .و) .وبعد أكرث من أربعني عاما قام مرشو ٌع للمعجم التاريخي يف تونس ،وأع َّد جذاذات ملا يقرب من
مائة من الشعراء الجاهليني .ولكن املرشوع توقَّف بعد سنوات .ومل يكن مرشو ُع اتحاد املجامع العربية يف بداية هذا القرن
ن تقدُّماً حقيقيا قد حصل يف سبيل إنجاز هذا املعجم.
ن حاال؛ إذ مل يخرج إىل النور يش ٌء من عمله ،وال يبدو أ َّ
أحس َ
أما املرشوع األخري فهو مرشوع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية الذي انطلق منذ خمس سنوات ،وهو عىل وشك
م هذا املؤمتر يف ختام املرحلة األوىل منه استكامال للبحث يف قضية
إنجاز املرحلة األوىل من مراحله .ويأيت تنظي ُ
املعجم التاريخي ،وللمؤمترات والورش التي عقدها املرشوع يف قضايا تهم جوانب من هذا املعجم .ويُعقد املؤمتر
الحايل يف إطار التعاون بني معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وبرنامج اللسانيات واملعجمية العربية يف معهد
الدوحة للدراسات العليا للنظر يف القضية املركزية التي يتصدى لها املرشوع ،وهي عالقة املعجم بالتاريخ .ذلك أن
أسباب جوهري ٍ
د غيابه فيها أربع ُ
ة عىل األقل:
ة
التاريخ هو
ٍ
م َر ُّ
رب يف املعاجم العربية قدميها وحديثها .و َ
الغائب األك ُ
ُ
رب
أولها ما ذكرناه من أ َّ
ن فكرة التطور اللغوي التاريخي مل تتبلور يف العربية بسبب طغيان مفهوم الفصاحة الذي يعت ُ
كل تغيري إخالال بها ،وفسادا ال يُعرتَ ُ
ف به ويجب مقاومتُه؛
َّ
ونة شامل ً
مثل هذه
ُ
يحتاج بناؤها إىل عرشات السنني .وليس لدى املعاجم العربية
ة
وثانيها أ َّ
ن التأريخ يقتيض مد َّ
ُ
ٌ
ٍ
م التي
املعاج
ها
ت
ن
و
مد
تكون
وإمنا
اإلطالق،
عىل
ة
ن
و
مد
األحيان
من
ري
كث
يف
لديها
يكون
ال
قد
بل
الشاملة،
املدونة
َ
ُ
َّ
َّ
رغبت فيه؛
ن
سبقتها؛ فالتأريخ فيها إذن متعذِّر حتى إ ْ
ْ
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ة التأريخ قضيَّ ٌ
ن قضي َ
ب تأريخُها عىل وجه الدقة
ة شائكة ،دونَها
وثالثُها أ َّ
مة؛ فالنصوص العربية القدمية يص ُ
مصاعب ج َّ
ع ُ
ُ
النصوص
ن
أحيانا ،بل وعىل وجه التقريب يف أحيان أخرى ،بسبب طغيان الرواية الشفوية يف القرون األوىل .وحني تكو ُ
ُ
ة بألفاظها ،أو منقول ً
ف إن كانت األقوال املنسوبة إىل أصحابها فيها منقول ً
ة موث َّق ً
مكتوب ً
َّ
شك فيها ال يُع َر ُ
ة مبعانيها؛
ة ال
هدة يف وصف اللغة ،ويف تأثيلها ،ويف عالقاتها
وراب ُ
عها أن صناعة املعجم التاريخي تقتيض أعامال تأسيسية مم ِّ
بغريها من اللغات ،ويف غري ذلك .وليس يش ٌء من هذا يف العربية.
ُ
القول
رضباً من الجنون .ولنئ كان هذا
يقول املعجم التاريخي الفرنيس يف مقدمته إن إقدامه عىل مرشوعه كان يبدو ْ
ونتها بضع ُ
ٌ
وعة يف
متن
م
ومعاج
كثرية،
أعامل
التاريخي
مها
ة قرون ،وقد
ْ
ُ
م ُر مد َّ
سبقت معج َ
يف اللغة الفرنسية ،وع ْ
ِّ
َّ
ف الفرنسي ِ
وص ِ
ن مبرشوع معجم تاريخي عريب مل يسبقه يش ٌء من
ة ،ويف التأريخ لها ،ويف تأثيل ألفاظها ،فام الظ ُّ
ْ
ون ٍ
نصوصها إىل ما يزيد عىل عرشين قرنا ؟
ة متت ُّد
ُ
األدوات الرضورية لتحقيقه يف مد َّ
العمل فعال ،وقطع شوطا كبريا يف مرحلته
ُ
ن يبدأ العمل دون إضاعة املزيد من الوقت .وقد بدأ
بيد أنه كان ال ب َّد من أ ْ
وتِه ،وإىل تدا ُر ِ
ِ
ً
نقصه.
ك وجوه
ق
وجوه
تبي
إىل
يهدف
ا
نقدي
نظرا
به
قام
ما
يف
للنظر
قليال
يتوقف
األوىل ،وآن له أن
َّ
ُّ
ولذلك فإن املؤمتر سيكون مناسب ً
العب.
ة لطرح جوانب العمل املختلفة يف مرشوع املعجم ،وعرضها للنقاش الستخالص
َ
ن يكون مناسب ً
ة لإلفادة من التجارب العاملية يف صناعة املعاجم التاريخية؛ وذلك باالستامع إىل
ويسعى املؤمتر إىل أ ْ
املشاكل التي اعرتضتهم والحلول التي
َ
مها العاملون يف هذه املعاجم األجنبية ،ويرشحون فيها
بحوث وشهادات يق ِّد ُ
تندرج األبحاثُ املقدم ُ
ة عن جوانب العمل يف املرشوع يف
كام
،
هذه
تندرج
أن
الطبيعي
اجرتحوها .ومن
الشهاداتُ
ُ
َ
يختلف التاريخ فيه
م
ُ
املوضوع املحوري الذي ينظر يف عالقة املعجم بالتاريخ :ما التاريخ يف املعجم التاريخي ؟ وب َ
ة املعجم التاريخي وطبيع ُ
عن التاريخ يف املعاجم اللغوية األخرى؟ وهل تختلف بني ُ
ة مداخله ومعلومات ُه عام هي عليه
يف املعاجم األخرى مثل املعجم اللغوي العام واملختص ،واملوسوعي ،والتأثييل ؟
يؤمل يف أن يكون املؤمت ُر مناسب ً
أسئل ٌ
ة لطرحها يف محاوره الثالثة التالية:
ُ
ة كثرية تحتاج إىل إجابة أو إجابات
املحور األول :املعجم التاريخي بني املعاجم

n nاملعجم التاريخي واملعاجم اللغوية
n nاملعجم التاريخي واملعاجم املختصة
n nاملعجم التاريخي واملعاجم املوسوعية
n nاملعجم التاريخي ومعاجم التأثيل
املحور الثاين :املعاجم التاريخية العاملية ،تجارب وشهادات

n nاملعجم التاريخي الفرنيس
n nاملعجم التاريخي االنكليزي
n nاملعجم التاريخي األملاين
n nاملعجم التاريخي الفاريس
املحور الثالث :معجم الدوحة التاريخي للغة العربية

n nالتاريخ يف معجم الدوحة
n nمصادر معجم الدوحة
n nاملدخل املعجمي يف معجم الدوحة
n nاملصطلح يف معجم الدوحة
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جدول األعامل

اليوم األول
اإلثنني  10كانون األول /ديسمرب 2018
التسجيل

12:30 - 11:30

الجلسة األوىل :املعجم العريب والتاريخ
14:00 - 12:30

رئيس الجلسة :يارس سليامن معايل
رمزي بعلبيك :مالمح من الوعي اللغوي التاريخي يف الرتاث املعجمي العريب
إبراهيم بن مراد :مستويات التأريخ يف املعجم التاريخي العريب
حسن حمزة :املعجم العريب والتاريخ
اسرتاحة غداء

15:30 - 14:00

الجلسة الثانية :املعجم التاريخي بني املعاجم
رئيس الجلسة :عيل أحمد الكبييس
17:30 - 15:30

عبد العيل الودغريي :أهمية التأثيل يف التأريخ للمعجم

عبد الرحمن السليامن :أهمية علم التأثيل وعلم اللغة املقارن يف تفكيك الدعاوى
الحديثة حول العربية
عيل القاسمي :املنهجيات املختلفة يف تصنيف املعاجم التاريخية
عبد الحميد هرامة :أهمية املعجم التاريخي يف قراءة الرتاث
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اليوم الثاين
الثالثاء  11كانون األول /ديسمرب 2018
الجلسة الثالثة :معجم الدوحة التاريخي
رئيس الجلسة :عبد السالم املسدي
11:00 - 9:00

عز الدين البوشيخي :معجم الدوحة التاريخي للغة العربية :الخصائص والوظائف
ويرنر أرنولد :العالقة املعجمية بني العربية واآلرامية
محمد مرقطن :حول صناعة املعجم التاريخي للغة العربية :دراسة يف تأثيل وتأريخ
محمد حسان الطيان :املعجم التاريخي واملعاجم العربية  -دراسات إحصائية وصوتية
املعجمية العربية يف ضوء اللغات السامية.
اسرتاحة قهوة

11:20 - 11:00

الجلسة الرابعة :تجارب من املعاجم العاملية
رئيس الجلسة :عبد القادر الفايس الفهري
13:50 - 11:20

15:00 - 13:50

ليندا موغلستونTranscripts of Time: Rethinking Historical Principles :
in the Oxford English Dictionary
لوتز إدزاردThe comparative Semitic part of the Muʿǧam ad-Dawḥa at-tārīḫī li-l-luġa :
al-ʿarabīya
عيل أرشف صادقيA major advance in Persian lexicography :
اسرتاحة غداء

الجلسة الخامسة :املعنى يف معجم الدوحة التاريخي
16:30 – 15:00

رئيس الجلسة :عيل املخاليف
محمد العبيدي :من قضايا املعنى يف املعجم التاريخي
محمد محمود أحمد محجوب :العالقة بني الوسم والتعريف يف معجم الدوحة التاريخي
حسني السوداين :املعنى النووي وتاريخية التعريف
اسرتاحة قهوة

16:50 - 16:30

الجلسة السادسة :املعاجم العربية ومعجم الدوحة
18:20 - 16:50

18:30 – 18:20

رئيس الجلسة :إلياس عطا الله
رشيد بلحبيب :معجم العني مصدرا من مصادر معجم الدوحة التاريخي
مقبل التام األحمدي :مصطلحات العروض والقافية بني معجم العني ومعجم الدوحة
أحمد الجنايب :املداخل املعجمية بني فيرش ومعجم الدوحة

الجلسة الختامية
عز الدين البوشيخي  -حسن حمزة
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املشاركون

إبراهيم بن مراد
أستاذ تعليم عال يف كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات – جامعة منوبة (تونس)  ،متخصص يف علوم اللسان

وخاصة يف املعجمية واملصطلحية والرتجمة ،وله اختصاص فرعي يف تاريخ العلوم  .له ثالثة عرش كتابا

منشورا منها :املصطلح األعجمي يف كتب الطب والصيدلة العربية ،مختارات من الشعر املغريب واألندليس

مل يسبق نرشها (تقديم ودراسة وتحقيق) ،بحوث يف تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ( ،)1991املعجم العلمي

املختص حتى منتصف القرن الحادي عرش الهجري ( ،)1993مقدّمة لنظرية املعجم ( ،)1997من املعجم
العريب
ّ

إىل القاموس ( ،)2010وكلها من إصدار دار الغرب اإلسالمي .عضو مؤسس بجمعية املعجمية العربية بتونس

م من  1983ثم رئيسها منذ  ،1993ومدير «مجلة املعجمية» التي تصدرها الجمعية؛ عضو باملجمع
وأمينها العا ّ
العلمي العراقي منذ  ،1988وعضو مبجمع اللغة العربية بدمشق منذ  ،1993وعضو مجلس األمناء ملركز امللك

عبد الله الدويل لخدمة اللغة بالسعودية ونائبا لرئيسه ()2013-2010؛ وعضو املجلس العلمي ملعجم الدوحة
التاريخي للغة العربية ونائب لرئيسه منذ .2013

مستويَاتُ التأريخ يف املعجم التاريخي العريب
خاصيّات تأليفه إذ بدونه يصبح قاموسا
خاصيّة من
يعترب التأريخ يف أي قاموس يراد له أن يكون تاريخيا أهم
ّ
ّ

لغويا عاما عاديا .ولكنه رغم اختالفه عن القاموس العام يف خاصيّة التأريخ فإنه يتفق معه يف قيام تأليفه

ُستَخْرج من النصية .واملدونة القاموسية التي تستخرج من
عىل مدونتني  :مدونة نصية ثم مدونة قاموسية ت ْ

النصوص ال تصلح يف املعجم التاريخي إال إذا كانت مؤرخة ،أي أن تكون الوحدات املعجمية واملعاين التي

ورها حاملة لتاريخ ظهورها يف النصوص .وهذا الظهور يف النصوص يعطي املدونة النصية
تدل عليها يف تط ّ

قيمة ال تقل أهمية عن قيمة املدونة القاموسية  :فإن التأريخ يف املعجم التاريخي يكون بتأريخ النصوص
أول ثم بتأريخ الوحدات املعجمية واملعاين التي وردت فيها ثانيا.
ً

ونريد يف البحث الذي نقرتحه للمشاركة يف املؤمتر أن نهتم مبستويات التأريخ يف املعجم التاريخي ،اعتامدا

عىل تجربة “معجم الدوحة التاريخي للغة العربية” ،وهي مستويات مرتبطة بالنصوص املكونة للمدونة النصيّة:
م املستويات أربع ٌ
ة مرتبطة بأربعة أنواع من النصوص ،هي ( )1نصوص صحيحة النسبة معلومة التاريخ؛
وأه ّ

( )2نصوص صحيحة النسبة غري معلومة التاريخ؛ ( )3نصوص غري صحيحة النسبة معلومة التاريخ؛ ( )4نصوص غري

صحيحة النسبة غري معلومة التاريخ .وسنحلل يف البحث املستويات األربعة ومنثل لها ونبني تأثريها يف تأليف
املعجم التاريخي للغة العربية ،وكيفيّة معالجتها.
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أحمد الجنايب
حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة آداب اللغة العربية وعلومها من الجامعة العراقية ببغداد ،2005

واملاجستري من جامعة بغداد  ،2002ونال منحة (بوست دكتوراه) ملواصلة أبحاث ما بعد الدكتوراه من جامعة

سا يف جامعة األنبار
ماليا  .2009بدأ
مدرسا مساعدًا يف كلية املعارف الجامعة بالعراق إىل  ،2004ثم مد ّر ً
ً

رضا يف كلية السلطان أزالن شاه الجامعية مباليزيا إىل  ،2009وكبري املحارضين يف
بالعراق إىل  ،2006ومحا ً
جامعة ماليا مباليزيا إىل  .2014أرشف عىل العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه ،وناقش أخرى يف جامعات

ماليزية ،له عدد من الكتب املطبوعة ،واألبحاث املنشورة ،وإسهامات علمية وأكادميية متنوعة يف بلدان عدة.

املداخل املعجمية بني فيرش ومعجم الدوحة
يعد املدخل املعجمي املوضوع األساس يف املعاجم التاريخية ،فرتتيب ألفاظ املداخل وتهيئة الجذور

والفروع تعد األساس الذي ينبني عليها غريها ،ثم النظر يف تصاريف األبنية والتغريات الصوتية والتقلبات
الحرفية وتطورها الزماين االستعاميل يف السياقات الح ّية ،ثم النظر يف دالالت املداخل ،من خالل التعريفات
واملعاين واملصطلحات من املصادر املعتمدة.

إن املداخل املعجمية وإن كانت هي بوابة املعجم التاريخي؛ إال أنها وضعت متأخرة يف الصناعة املعجمية،فقد

أتت بعد جمع الشواهد ،وتفكيكها إىل ألفاظ مرتبطة بجذورها ،وبناء فروع لها تضم سياقات الشواهد ،إذ منها
يفهم معنى اللفظ ،ومنها يصاغ التعريف املناسب ،بعد توسيمه.

املدخل املعجمي هو مبدأ يقدم قاعدة بيانات لخصائص املباين واملعاين وعالقاتها باملفاهيم واملصطلحات،
ول
وملا كان املدخل املعجمي مدخًال فإن ما فيه وله ما بعده ،من مالحظة وتتبع التطور التاريخي ،وتفسري التح ّ

والتغي الداليل ،فاملدخل املعجمي يفتح مرصاعيه للسانيات وغريها للولوج منه إىل عامل التأويل واالستنباط
ّ
والتفكري والتأمل فيام سجلته املداخل املعجمية من بيانات ومعلومات.

ُخصص
وقد ع ّرف الدليل املعياري ملعجم الدوحة املدخل املعجمي بأنه مجموعة من السامت واملعلومات ت ِّ

كل لفظ من ألفاظ املعجم من حيث الجذر والفرع واللفظ املعالج والوسم والتاريخ والشاهد واملستعمل
والتعريف والتوثيق والتأثيل والتأصيل ،كل هذا يعرف بعنارص محتوى الجذاذات املعجمية.

ولعل نظرة واحدة يف املعجم اللغوي التاريخي للمسترشق األملاين الدكتور «أوجست فيرش» يف القسم
األول املنشور من أول حرف الهمزة إىل مادة« :أَبَدَ» ،ونظرة يف املواد الجاهزة للنرش يف معجم الدوحة

التاريخي للغة العربية ،لتعطينا فكرة عن أهمية املداخل يف املعجمية التاريخية.

وفضل عن أهميتها فإن املقارنة بني أمنوذجني من معجمي فيرش والدوحة تجعلنا ال نغادر البحث دون أن تسجيل ما
ً

يظهر من مالحظات ،فمعجم فيرش عىل فضل سبقه وبكوره وحدود مدونته الورقية ،ومحدودية وسائله ووسائطه

-تجعلنا -نرى ما يف معجم الدوحة من مداخل معجمية ما ال نراه يف غريه ،من حيث عدد املداخل ،وأقدمية الشواهد،

والتوسيم بالنص وليس بالتمثيل ،والتعريف بالعبارة ،والضبط بالشكل ،والتقدمة الالزمة لبعض الشواهد ،والرتتيب

املنسجم يف كل مدخل ،ناهيك باإلخراج الفني والشكيل املريح للقارئ ،يف التنظيم والتنميط والتلوين والتشكيل
والرتقيم والرتميز وغري ذلك مام سيكشفه البحث من جامليات مداخل معجم الدوحة التاريخي للغة العربية.
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حسن حمزة
أستاذ تعليم عال ،فئة أوىل ،بجامعة لوميار  -ليون ،2فرنسا ،ومدير مكتب املعجمية واملصطلحية والقاموسية

والرتجمة العربية .حائز عىل دكتوراه الدولة من قسم علوم اللسان بجامعة ليون  ،2وعىل دكتوراه الحلقة
ن بروفانس ،وعىل دبلوم الدراسات العليا من الجامعة
الثالثة من قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة إكس إ ْ

اللبنانية .أرشف عىل عدد من فرق البحث العلمي وال سيام يف إطار املرشوع الفرنيس التونيس ()CMCU

عن املصطلح العلمي العريب يف املصادر القدمية .ترجم ونرش عددا من الكتب منها املجمل يف العربية
النظامية عن املجلس القومي للرتجمة يف مرص ( ،)2007وحرب اللغات والسياسات اللغوية عن املنظمة

العربية للرتجمة يف بريوت( ،)2009واملثال والشاهد يف كتب النحويني واملعجميني العرب عن دار الهالل

يف بريوت( ،)2010والوحدة والتنوع يف النظرية النحوية العربية عن مكتبة لبنان ( ،)2012واملصطلح العلمي
والفني يف القاموس العام عن دار الهالل (.)2013

املعجم العريب وقضية التأريخ
تتناول الورقة قضية التأريخ ،بل غياب التأريخ ،يف املعجم العريب ،فتقف عىل مناذج من هذا الغياب ،وتجعله

حتميا الرتباطه بسيادة مفاهيم محورية يف الرتاث اللغوي العريب ال تسمح بالتأريخ ،أولها االعتقاد بأن اللغة

توقيف وإلهام ،وليست مواضع ً
ة واصطالحا بني البرش ،وثانيها االستناد إىل مفهوم الفصاحة التي تعني النقاء

والصفاء وخلوص اللغة من أي شائبة ،فكل تغيري فيها فساد ينبغي االبتعاد عنه ،وثالثها االعتقاد بأن التغيري يف

ُ
اتصال العربية بغريها من اللغات ،وليس أمرا حتميا كامنا يف أنظمة اللغة،
اللغة إمنا يكون بعامل خارجي هو
ويف تنافس هذه األنظمة فيام بينها .ومل يكن اعتامد منهج تاريخي ممكنا يف ظل سيادة هذه املفاهيم .
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حسني السوداين
حاصل عىل درجة التربيز من الجامعة التونسية وعىل الدكتوراه يف اللسانيات بدرجة الرشف األوىل وعىل

شهادة الدراسات املعمقة بدرجة االمتياز .عضو فريق البحث يف “تحليل الخطاب” ثم يف مخرب “نحو الخطاب
وبالغة التداول” بجامعة منوبة تونس ،أستاذ علوم اللغة باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية بتونس وبجامعة

تونس االفرتاضية ،ورئيس تحرير مجلة “ميزان الرتجمة” الصادرة عن املركز الوطني للرتجمة بتونس .عمل خبريا
لغويّا مبعجم الدوحة التاريخي للغة العربية من  2014إىل 2018وحاز عىل جائزة األلكسو للسانيات للعام .2018

وأنجز العديد من البحوث يف اللسانيات ،واملشاركات العلمية بالعربية والفرنسية واإلنجليزية يف جامعات
عربية وفرنسية وبريطانية وأملانية.

املعنى النووي وتاريخية التعريف
نهدف من هذه الورقة إىل دراسة األسس التمييزية التي تنبني عليها خصوصية التعريفات يف املعاجم
عل للمداخل املعجمية
التاريخية قياسا بنظائرها يف املعاجم العامة .ومنطلقنا يف ذلك أ ّ
ن التعريفات التي تُج َ
التاريخي خاضع ٌ
ورية ال ب ّد من مراعاتها لدى صياغة التعريف .ومن هذه األسس ما
يف املعجم
ة ألسس تص ّ
ّ

ّ
ما ،وهو املقْولَة ( ،)categorizationوهذا املستوى
هو متعلّق
بأدق العمليات الذهنية للمتكلمني يف عرص ّ
القاعدي املتحكم يف حركة املعنى
يتجىل عىل نحو دقيق ولطيف يف املعنى النووي من حيث هو األساس
ّ

بني املشتقات العائدة إىل جذر واحد.

مي “املقْولة” و”املعنى النووي” يف
فعىل هذا األساس نبني ورقتنا عىل اختبار درجة إجرائية مفهو َ

ول فسيستدعي منا اختبار مناويل املقْولة ابتداء
تدقيق التعريف يف املعجم التاريخي .أما املفهوم األ ّ

باملنوال األرسطي القائم عىل نظرية الرشوط الرضورية والكافية انتهاء بآخر أطوار النظرية الطرازية السيام

مع إليانار روش ( .)Eleanor Roschوأما املفهوم الثاين -أي “املعنى النووي” -فمفهوم صغناه واقرتحناه

املعياري للمعالجة املعجمية ،ونحن نشتغل منذ
منة يف الدليل
ّ
لدى عملنا باملعجم التاريخي ثم غدا أداة مض َّ

مهم يعزز وجاهة
أربع سنوات عىل صياغة ضوابطه ،وقد وجدنا يف املقاربات اللسانية العرفانية عتادا نظريا
ّ
هذا املفهوم .والختبار إجرائية املفهومني نقرتح أمثلة اشتغلنا عليها يف املعجم التاريخي للغة العربية.
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رشيد بلحبيب
حصل عىل دكتوراه يف الدراسات اللغوية سنة 1993م ،أستاذ الدراسات اللغوية ،بجامعة محمد األول ،وكلية

الرتبية بسلطنة عامن ،وجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،وجامعة قطر .عضو مؤسس ملعجم الدوحة التاريخي

للغة العربية ،ونائب املدير التنفيذي ،وعضو املجلس العلمي للمعجم ،ومنسق إقليمي للمعالجة اللغوية
يف املغرب العريب ،ومشارك يف تحرير مقدمة املعجم ،وتحكيم بعض مواده .مؤلف ومحقق ومرتجم لعدد

من الكتب والدراسات العلمية ،محكم معتمد لدى عدد من الجامعات واملراكز البحثية واملجالت األكادميية،

منظم ومشارك يف عرشات املؤمترات املحلية واإلقليمية والدولية .أدار مجموعة من املشاريع البحثية،

وشارك يف إنجاز بعض التقارير العلمية يف الوطن العريب .مؤسس ومدير سابق ملركز الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتامعية ،عضو سابق باملجلس األعىل للتعليم باملغرب .مسؤول مؤسس لربنامج املاسرت يف

الدراسات اللغوية يف الغرب اإلسالمي ،أرشف وناقش عددا من األطاريح الجامعية يف مخلف علوم اللغة
العربية وفروعها.

معجم العني مصد ًرا من مصادر معجم الدوحة التاريخي املسوغات والضوابط
معجم
يتطرق البحث لقضية إشكالية يف بناء مدونات املعاجم اللغوية ،متمثلة يف مدى صحة اعتامد معجمٍ
ً
شكها املعجم
آخ َر من ضمن مصادره ،وهل وقع ذلك يف تراثنا املعجمي؟ وما املحاذير التي ميكن أن يقع يف َ َ
الالحق عند اعتامده عىل السابق؟ وما املنافع التي ميكن أن يحققها إذا هو اعتمده؟ وما مسوغات االعتامد

العلمية واملنهجية؟

م العني من ضمن
كام يستعرض البحث يف قسمه الثاين مسوغات اعتامد معجم الدوحة التاريخي ،معج َ

مصادره ،من مثل :فرادة الخليل العلمية باعتباره مؤسسا لعدد من العلوم ،ووقوع مصدره ضمن مصادر

املرحلة ،وتضمنه نصوصا وسياقات مطولة حية ،اتضحت يف مقدمة معجمه ويف تعريفاته املحررة ،وغناه

جامع
باملصطلحات اللغوية باعتباره مؤسسا ،وتضمنه أللفاظ ودالالت مستحدثة ومعارصة له مل تكن عىل رشط ُ
األلفاظ ،واستشهاده بشعراء معارصين...

ويعرض البحث يف قسمه الثالث اإلشكاليات التي طرحها هذا االعتامد عىل مستويات :املداخل املعجمية،
ع ّد من سياقات الخليل استعامليا،
والتعريفات ،والشواهد ،واملستعملني ،والتواريخ ،...وطبيعة السياقات وما ُ

ع َّد كذلك ،وما أثبته الخليل من األلفاظ واملعاين...مبينني كيف تعاملنا مع مادته سلبا وإيجابا وفق ما
وما مل يُ ّ

استقر عليه منهجنا من ضوابط املعالجة العلمية واملنهجية ،وضوابط التحرير.

مع تعزيز البحث بإحصائيات دالة عىل نسبة ألفاظ معجم العني وحجمها يف مدونة معجم الدوحة ،وحجم

جذاذات الخليل مقابل جذاذات معجم الدوحة ،وطبيعة الجذاذات املستخلصة من معجم العني وأنواعها كـ:

جذاذات املصطلحات ،وجذاذات األشعار التي انفرد الخليل بروايتها ،وجذاذات املعاين واملباين واللغات .مع
تذييل البحث باملصادر واملراجع املعتمدة.
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رمزي منري البعلبيك
العلمي ملعجم
جويت” للدراسات العربيّة يف الجامعة األمريكيّة يف بريوت ،ورئيس املجلس
أستاذ كريس “ ُ
ّ

التاريخي للغة العربيّة .له عدد كبري من الكتب بالعربيّة واإلنكليزيّة وأكرث من سبعني مقالة يف مجالّت
الدوحة
ّ
خاص يف سلسلة  Variorumالعامل ّية التي تك ّرم الباحثني
عامل ّية محكّمة .ا ُعي َد نرش عدد من مقاالته يف مجلّد
ّ

الذين لهم أثر بارز يف حقول اختصاصهم .ترتكّز دراسته حول النظريّة النحويّة العرب ّية ،وفقه العرب ّية والسام ّيات

املعجمي منري البعلبيك.
يب ،كام أكمل معجم “املورد الكبري” بعد وفاة والده
املقارن ،وتاريخ املعجم العر ّ
ّ
حاز جائزة امللك فيصل العامليّة للغة العربيّة واألدب للعام  2010عن مجمل أعامله وال سيّام إسهامه يف
دراسة تاريخ النحو العريب.

يب
التاريخي يف الرتاث
اللغوي
مالمح من الوعي
ّ
املعجمي العر ّ
ّ
ّ
يب منذ القرن الثاين للهجرة يتّسم بالطابع
اللغوي
يكاد الدارسون يُجمعون عىل أن الرتاث
ّ
ّ
والنحوي العر ّ
ُبي  .diachronicغري أن اإلقرار بغلبة الدراسة التزامن ّية عىل ما عداها
التزامني  synchronicال الزما ّ
ين أو التعاق ّ
ّ

املسائل اللغويّة.
َ
ين عند العرب ال يعني أنهم كانوا غافلني عن الجوانب التاريخ ّية يف مقاربتهم
يف النظر اللسا ّ
مة يف
والناظر يف املص َّنفات النحويّة يلحظ إدراك النحاة لبعض هذه الجوانب ،ويقع عىل مالمح تاريخيّة مه ّ
وبة واملج َّنسة .ويف مقدّمة هذه
بعض املفاهيم التي رافقت نشأة الدراسة اللغويّة ووضع املعاجم املب َّ

ّ
وة عىل إدراك اللغويّني العرب ألهم ّية التحقيب يف دراسة
م “عصور االحتجاج” الذي
املفاهيم مفهو ُ
يدل بق ّ
ونة اللغويّة لحقب ٍ
عا لالستعامل
ة ما ،تكون مرج ً
اللغة ،ومفهوم “جمع اللغة” أي السعي إىل استكامل املد َّ
يزخر بالشواهد املوث َّقة.

التاريخي لدى املعجم ّيني يف مقاربة
ة عىل هذا ،أمثلة رصيحة عىل الوعي
املعجمي ،عالو ً
ويف الرتاث
ّ
ّ

ما املعاجم املج َّنسة فيظهر
مة كلّها تشهد بهذا .أ ّ
وبة يف الغريب واألمثال ولحن العا ّ
اللغة .فاملعاجم املب َّ
التاريخي ألصحابها يف ثالثة مص َّنفات رئيسيّة هي :مقاييس اللغة واملحكم وأساس البالغة.
اللغوي
الوعي
ّ
ّ

17

عبد العيل الودغريي
حائز عىل جائزة املغرب لل ِكتاب ثالث م ّرات .أستاذ العلوم اللغوية واملعجم بجامعتَي محمد بن عبد الله

ومحمد الخامس (املغرب) سابقًا .رئيس الجامعة اإلسالمية بالنيجر (تابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي) سابقًا.
عضو املكتب املركزي التحاد كتّاب املغرب سابقًا .عضو الهيئة االستشارية لعدة مجالت علمية محكَّمة مغربية
نش عرشات البحوث اللغوية واألدبية يف كثري من
وعربية .عضو املجلس العلمي ملعجم الدوحة التاريخيَ .

املتخصصة ،وشارك يف تأليف كتب جامعية عديدة .من مؤلفاته اللغوية :أبو عيل القايل وأثره يف
الدوريات
ِّ

الدراسات اللغوية واألدبية باألندلس ـ املعجم العريب باألندلس ـ املعجم باملغرب العريب ـ قضايا املعجم

العريب يف كتابات ابن الطيب الرشقي ـ العربيات املغرتِبات (قاموس تأثييل تاريخي) ـ دراسات معجمية :نحو

قاموس عريب تاريخي ـ اللغة العربية يف مراحل الضعف والتبعية ـ لغة األمة ولغة األم.

جم
أهمية التأثيل يف التأريخ للمع َ
ون أسايس ورضوري يف عملية التأريخ املعجمي أم هو مجرد
هدف البحث أن يجيب عن سؤال :هل التأثيل مك ّ
سلبي عىل شمولية هذا التأريخ ودقته وعمقه؟
ري َ
عنرص ثانوي ميكن االستغنا ُء دون أن يكون لذلك تأث ُ

يتوقف الجواب عن هذا السؤال عىل مفهوم التأثيل عند املتعاملني معه .ولتوضيح ذلك يقدم البحث عرضً ا

موج ًزا ومركّ ًزا عن نشأة هذا العلم وتطور مفهومه يف تاريخ الفكر اللغوي األورويب ،منذ بداياته األوىل إىل

هيمنته عىل التأليف القامويس يف مرحلة معينة ،ثم تداخله مع مفهوم التاريخ املعجمي يف مرحلة تالية،
واستقراره يف نهاية األمر عىل وضع يحفظ له مكان ً
ونات األساسية والرضورية يف هذا التأريخ.
ة متميِّزة بني املك ِّ

ُ
ونة لها كالتأثيل الداخيل والخارجي،
م
ولتبيان هذه األهمية ت َّ
تفكيك العملية التأثيلية إىل عنارصها املك ِّ

والبعيد والقريب ،واللفظي والداليل ،والتاريخي وغري التاريخي ،والتط ُّر ُ
ق إىل املعايريِ التي ينبغي االستناد

ما بحدود العلم املوضوعي.
إليها حتى يظل ملت ِز ً

ريا ،ينتهي البحث بفقرة موجزة عن املساهمة العربية القدمية والحديثة يف التأثيل املعجمي ،ويختم
وأخ ً

بكيفية تعامل معجم الدوحة التاريخي مع هذا املوضوع.
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عبد الحميد عبد الله اله ّرامة
تحصل عىل الليسانس يف اآلداب والرتبية من جامعة طرابلس سنة  ،1976وعىل املاجستري يف األدب األندليس
ّ

من ذات الجامعة سنة 1982وعىل دكتوراه الدولة يف األدب األندليس من جامعة عبد املالك السعدي باملغرب

ريا
سنة .1994توىل مهمة رئيس قسم اللغة العربية بكلية الدعوة اإلسالمية ما بني  1995ـ  ،2001ثم ُ
عني خب ً
باملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو) سنة ـ  2001ـ ،2012ومدي ًرا ملكتب املؤمترات بجمعية
الدعوة اإلسالمية العاملية  ، 2013ثم عميدًا لكلية الدعوة اإلسالمية منذ  ،2014ونائبًا لرئيس مجمع اللغة العربية

وا يف هيئة تحرير مجلة كلية
وا لهيئة تحرير مجلة الضاد خالل عامي ( )1975 74-وعض ً
الليبي  2017م .اختري عض ً
وا للهيئة االستشارية يف موسوعة
الدعوة اإلسالمية منذ  1984وحتى 2001
ً
ورئيسا لتحريرها منذ سنة  .2014وعض ً

وا للمجلس العلمي للمعجم التاريخي العريب يف الدوحة منذ
الكويت للعامل اإلسالمي منذ سنة .2010وعض ً

تأسيسه حتى اآلن .له مؤلفات يف األدب واللغة والتاريخ الثقايف وتحقيقات ،منها القصيدة األندلسية يف القرن

الثامن الهجري ،وفصول يف تاريخ ليبيا الثقايف ،وتحقيق نيل االبتهاج ألحمد بابا التنبكتي  ،وديوان إبراهيم
بن الحاج النمريي ،وشعر أيب الربكات البلفيقي ،وورقات يف البحث والكتابة  ،وآثار أيب زيد الفازازي األندليس

ومختارات ابن عزيم األندليس وشيوخ أيب عبدالله الخرويب الطرابليس ـواإلرشاف املشرتك عىل موسوعة

املعارف اإلسالمية ـوتحقيق كتابروضة األزهار لكريم الدين الربموين .إضافة إىل كتب أخرى ومقاالت علمية .

أهمية املعجم التاريخي يف إعادة قراءة الرتاث اإلسالمي
تقترص هذه الورقة عىل تأكيد أهمية املعجم التاريخي يف إعادة قراءة الرتاث اإلسالمي ومراجعة مناذج من

األحكام التي وضعت قبل ظهور هذا النوع من املعاجم .
فهو يساعد عىل دراسة ما يأيت :
أولً :ترتيب النصوص بتاريخ ظهورها.
ثانيًا :معرفة الزيادة عىل األصل يف النصوص.

ثالث ًـا :تصحيح بعض األخطاء الواردة يف املخطوطات .
عا :الكشف عن تاريخ نشأة املصطلح.
راب ً
خامسا :ترتيب أقوال العلامء.
ً
سادسا :معرفة السابق من الشعراء ببيت أو معنى من املعاين ،ويساعدنا املعجم التاريخ يف تصحيح
ً

هذه األحكام.

عا  :دراسة التأثري والتأثر يف الرتاث بصفة عامة ،وال يخفى ما ميكن أن يقدِّمه املعجم التاريخي
ساب ً

يف هذا السبيل.

ثامنـًا  :تصحيح املعلومات الخاطئة ،وتصحيح املفاهيم السائدة نتيجة التطور اللغوي للمفردة.
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عبد الرحمن السليامن
 أستاذ الرتجمة يف جامعة لوفان يف بلجيكا .تلقى تعليمه العايل يف اليونان (األدب اليوناين) ثم يف بلجيكا

ريا لغويًا وأستاذًا
(اللغات السامية) .حاز عىل الدكتوراه يف علم الرتجمة من جامعة غاند يف بلجيكا .يعمل خب ً

للتعليم العايل يف جامعة لوفان ،وأستاذًا زائ ًرا يف عدد من الجامعات املغربية .وهو عضو مؤسس للجمعية

الدولية ملرتجمي العربية وعضو عامل يف مجمع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية (مكة املكرمة) .خبري يف

عمل منشو ًرا بني كتاب ومخترص
ً
اللغات الجزيرية (السامية) وبطائفة من اللغات امليتة .له مائة وستة وسبعون
ومقالة علمية وورقة مؤمتر ومقابلة يف العربية والهولندية واإلنكليزية.

أهمية علم التأثيل وعلم اللغة املقارن يف تفكيك الدعاوى الحديثة حول العربية
تعالج هذه الدراسة أهمية توظيف علم التأثيل وعلم اللغة املقارن يف التأريخ للغة العربية بشكل عام

والتأصيل للجذور العربية بشكل خاص وذلك مبقارنتها مع ما يقابلها من جذور يف اللغات الجزيرية (السامية

سابقًا) التي تربط العربية بها قرابة لغوية عىل مستوى األصوات والرصف والنحو واملفردات.

وتربهن الدراسة عىل رضورة إعامل منهج علم اللغة املقارن وعلم التأثيل لتفكيك الدعاوى التي توظف القرابة

اللغوية بني اللغات الجزيرية من أجل إثبات بعض املزاعم وأهمها دعوى تبعية اللغة العربية لغويًا ومفاهيميًا
للغة الرسيانية .من تلك املفردات :قرآن؛ لحد؛ لغة؛ تحت؛ أسلم؛ أجمع؛ علامنية؛ قانون؛ أسطورة أمة وغريها من

املفردات التي تستغل بالتوظيف غري املوضوعي لعلم اللغة املقارن وعلم التأثيل لتصبح مصد ًرا للتشويش

املعريف عند العرب نتيجة إلقصائهم علم اللغة املقارن وعلم التأثيل من الدراسات اللغوية العربية التي ال

تكتمل أبدًا إال بتوظيف العلمني املذكورين فيها.
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حاصل عىل دكتوراه الدولة يف اللسانيات من جامعة موالي إسامعيل مبكناس يف املغرب .ويشغل حال ًيا
املدير التنفيذي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية .شغل منصب أستاذ للتعليم العايل ،ونائب العميد

يف شؤون البحث العلمي والتعاون بالكلية ذاتها ،ومديرا ملركز دراسات الدكتوراه ،ومديرا للمركز الجامعي

لتعليم اللغة العربية وحضارتها ،ومديرا ملخترب الدراسات اللسانية والتطبيقات الحاسوبية ،ورئيس قسم اللغة
رضا بجامعة قطر ،ومدي ًرا لربنامج
العربية واملنسق البيداغوجي ملسلك الدراسات العربية .عمل أستاذًا زائ ًرا ومحا ً

اللسانيات واملعجمية العربية يف معهد الدوحة للدراسات العليا وأستاذا محارضا فيه .خبري متعاون مع عدد

من املراكز واملنظامت اإلقليمية كمكتب تنسيق التعريب بالرباط ،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

بتونس ،واملنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية يف قطر ،واملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

يف قطر ،واملكتب اإلقليمي لرشق املتوسط التابع ملنظمة الصحة العاملية بالقاهرة ،وأكادميية اململكة

املغربية بالرباط .خبري محكم يف عدد من الجامعات العربية واملجالت العلمية .له عدد من املؤلفات واألبحاث
يف مجاالت اللسانيات واملعجم واملصطلح والرتجمة.

اريخي للّغة العربيّة الخصائص والوظائف
معجم ال ّدوحة التّ
ّ
ألول مرة يف تاريخ العرب والعربية ،نستطيع الحديث عن معجم قائم ،حتى لو كان يف مراحله األوىل ،يقدم

ييّز هذا املعجم من غريه،
ألفاظ اللغة العربية يف سياقها التاريخي .ويستدعي ذلك الوقوف عند أهم ما ُ

وما يضفي عليه طابع الخصوصية .وكغريه من اإلنتاجات الثقافية ،فإنه يأيت جوابا عن سؤال معريف ظاهر أو

ملحة.
كامن ،ويلبي حاجة ثقافية ُ

يُعنى هذا البحث بالوقوف عىل ما مييز معجم الدوحة التاريخي للغة العربية من الخصائص والوظائف يف سياق

املقارنات ،وذلك برصد أوجه االئتالف واالختالف بينه وبني املعاجم اللغوية العامة واملعاجم التاريخية لبعض اللغات

العاملية .وسيتناول البنية العامة ملواده املعجمية ،وبنية عنارص املدخل املعجمي واملعلومات املضمنة فيها،
وأنواع العالقات القامئة بينها ،واإلمكانات املتاحة الستثامر املعجم يف البحث العلمي.
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عيل القاسمي
عضو املجلس العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية.عراقي مقيم يف املغرب .تلقّى تعليمه العايل يف

جامعة بغداد ،والجامعة األمريكية يف بريوت ،وجامعة أوسلو ،وجامعة بريوت العربية ،وجامعة تكساس يف أوسنت،
وأكسفورد  ،والسوربون .د ّرس يف جامعات بغداد والرباط والرياض .توىل إدارة الرتبية ثم إدارة الثقافة يف املنظمة

اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،وإدارة اتحاد جامعات العامل اإلسالمي .له أكرث من أربعني كتابًا منها :املعجم
(املنسق) ،ومعجم االستشهادات ،وعلم اللغة وصناعة املعجم ،واملعجمية العربية بني النظرية
العريب األسايس
ِّ

والتطبيق ،وعلم املصطلح ،واألعامل القصصية الكاملة ،ورواية مرافئ الحب السبعة.

املنهجيات املختلفة يف تصنيف املعاجم التاريخية
يخضع تصنيف املعجم التاريخي لألسس الواجب مراعاتها يف إعداد أي معجم آخر ( أو أي كتاب ،ورقيًا كان أم

إلكرتونيًا) ،ويف مقدمتها:

n nالجمهور املستهدف :من حيث السن ( للكبار أم الصغار) ،ومن حيث املستوى العلمي ،إلخ.
وتؤثر نوعية الجمهور يف لغة الرشح املستخدمة  ،واستعامل الصور ونوعيتها ،إلخ.
n nنطاق املعجم :من حيث املادة اللغوية ( هل هو عام أم مختص بعلم من العلوم ،مثل معجم
تاريخي ملصطلحات الفلك؟) ،من حيث املكان (هل هو شامل لجميع املناطق التي استعملت
فيها تلك اللغة ) ،من حيث الزمان ( منذ بداية اللغة حتى يومنا الحارض أم أنه يتناول تطور ألفاظها
يف عرص من العصور ،وهذا ما يطلق عليه مبعاجم املراحل) ،إلخ.
n nـ حجم املعجم واملدة املخصصة إلنجازه :هل يقع املعجم يف خمسة مجلدات أم يف خمسة
خمسا وعرشين سنة أم مئة سنة ؟
وثالثني مجلدا؟ وهل سيستغرق إعداده
ً
عا معينة منها ،مثل أسامء
n nالشمول :هل يشمل املعجم جميع ألفاظ اللغة ،أم أنه يستبعد أنوا ً
األعالم ألنها من اختصاص املوسوعات؟ ومثل األساليب ألنها من اختصاص النحو؟
n nمصادر مادة املعجم :هل تضم هذه املصادر جميع الوثائق بتلك اللغة ( البرصية منها والسمعية)،
(الفصيحة منها واللهجية) ،إلخ .؟
n nالفلسفة اللغوية :هل ينظر املسؤولون عن إعداد املعجم إىل ألفاظ اللغة بوصفها جزر معزولة
أم أنها عنارص يف بنية واحدة؟ هل ينظرون إىل األلفاظ :نكث ونكس ونقص ونقف ونقل ،بوصفها
مفردات منفصلة أم يبحثون عن العالقات الصوتية والداللية التي تربط بينها ،وكيفية تناسلها ؟
n nالفلسفة املعجمية :هل يستند املعجم إىل فلسفة ترى أن املعجم خ ّزان لأللفاظ أم إىل
فلسفة ترى فيه خزانًا لتطور الثقافة والحضارة؟
يفسها
n nالفلسفة التاريخية :هل يرى مؤلِّفو املعجم ،أن التاريخ يؤ ّرخ لألحداث فقط ،أم أنه
ّ
وينص عىل القوانني الكونية التي تؤدي إىل وقوعها؟
وتتناول هذه الورقة املنهجيات الكربى وتجلياتها يف بعض املعاجم التاريخية العاملية ،وتجلياتها يف
املقدمات والرتتيب والرشح والتعليق.
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محمد العبيدي
مؤسسيه ،أستاذ
نائب املدير التنفيذي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،وعضو مجلسه العلمي ،وأحد
ِّ
يف الدراسات اللغوية ،عمل يف جامعة صنعاء وعد ٍد من الجامعات اليمنية يف التدريس واإلرشاف عىل
رئيسا لقسم اللغة العربية يف كلية اللغات بجامعة صنعاء ،ونائ ًبا لعميد
الرسائل العلمية ومناقشتها ،وكان
ً

كلية اآلداب يف الجامعة الوطنية ،عمل يف جامعة قطر ( .)2014 2007-وله عدد من الكتب والدراسات العلمية
يف املعجم والداللة واللسانيات النصية والتداولية

من قضايا املعنى يف املعجم التاريخي
السياق اللغوي
اريخي ،وتحديدُه وتأريخه وتعريفه وفق معطيات
م عنرص يف املعجم التّ
املعنى هو أه ُّ
ِّ
ِّ

والته
والصعوبة،
يف أم ٌر يف غاية األهميّة
اريخي والثّقا
والسياق التّ
ُّ
ُّ
ِّ
وأي خللٍ يف استيعاب املعنى أو فهم تح ُّ
ِّ
ِّ
بالضورة إىل الخلل يف التّأريخ لأللفاظ ويف ضبطها ويف تعريفها.
وتغياته يؤدِّي
ُّ
ُّ

م قضايا املعنى يف املعجم التّاريخي للغة العربية ،وهي قضايا
ويرمي البحث إىل تسليط الضّ وء عىل أه ِّ

وع ٌ
عب ٌ
ُّ ِ
ع األلفاظ
ة ومعقّد ٌ
وتغي املعاين ،كام يرمي إىل مناقشة أهميّة املعنى يف املعجم
و ِ
متش ِّ
ة بتن ّ
ة ومتن ِّ
اريخي وخُصوصيّته وأبرز ِ
َ
الوصول
عا ملعطيات سياق الشّ اهد ،مبا يحقِّق
سامتِه ،ومنهجيّة تحديده وتوجيهه تب ً
التّ
ّ

ِ
قصد قائلها ومفهومها يف زمن استعاملها والبيئة اللغوية التي
إىل فهم معنى الوحدة املعجم ّية وفق
حكم ٍ
قيلت فيها؛ بُغي َ
ة تستوعب مسارات
ة استخالص املعاين املعجم ّية الدقيقة وصياغتها يف تعريفات ُ
م ْ
م إشكاالت املعنى املتعلِّقة بالتّاريخ
املتجسدة يف آالف
املعنى
السياقات .ويُعنى البحث أيضً ا مبناقشة أه ِّ
ِّ
ِّ
والغموض والتصحيف والتحريف والبنية املعجمية امللتبسة وصعوبات التعريف.
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محمد حسان الطيان
سوري من مواليد دمشق .-1955أستاذ يف الجامعة العربية املفتوحة بالكويت .عضو مراسل مبجمع اللغة

العربية بدمشق .عضو املجلس العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية .له خمسة وعرشون كتابا تأليفًا
وتحقيقًا ،وعرشات البحوث العلمية واملقاالت .شارك يف مشاريع ونظم حاسوبية تعنى بالعربية ومعاجمها،

وتعليمها ،وترصيفها ،وإحصاءاتها .شارك وحارض يف عرشات الدورات واملؤمترات والندوات العلمية العربية

والعاملية .مرشح لنيل جائزة الكويت للتقدم العلمي يف مجال الفنون واآلداب لعام .2018

دراسات إحصائية وصوتية يف املعجمية
ون عرب املراحل
يعتمد املعجم التاريخي للغة العربية عىل مدونة لغوية تحوي نصوص الرتاث العريب املد ّ

الزمنية املتعاقبة للغة ،ومتثل هذه املدونة مصدر االستشهاد يف املعجم .ومن الطبيعي أن تشتمل عىل
املعاجم العربية املختلفة ،بد ًءا من معجم العني وما تاله ،ومرو ًرا باللسان والقاموس وما دار يف فلكيهام،
وانتها ًء باملعاجم الحديثة واملعارصة.

ومحتكم لكثري من القضايا التي تعرض للمعالجني يف املعجم التاريخي ،فهي
أساسا
وتبقى املعاجم العربية
ً
ً

مستودع املعاين املختلفة لكل كلمة عربية ،ومنها ينطلق يف تحديد الدالالت املختلفة للكلمة الواحدة ،وعليها
ول يف الضبط والتدقيق ،وإليها يُرجع يف تحديد وجه االستشهاد يف كثري من الشواهد...
يُع َّ

مهم من روافد املعجم التاريخي للغة العربية.
ومن ثم كانت الدراسات املعجمية بأنواعها املختلفة رافدًا
ًّ

عنيت باالشرتاك مع فريق عمل لغوي حاسويب بجوانب من هذه الدراسات ،سأحاول تلخيص أبرز نتائجها
وقد
ُ

يف هذا البحث وفق املحاور اآلتية:
أولً  :إحصاء الجذور العربية.
ثانيا :نتائج صوتية.

ثالث ًـا :إحصاء األفعال العربية.

24

محمد محمود أحمد محجوب
ع َر ِبيَّ ِ
اريخي للّغ ِ
لغوي يف معجمِ الدَّوح ِ
.حصل
َ
ة
ري
ة ال َ
ة التّ
ٌّ
أستاذ اللسانيات والنحو يف جامعة نواكشوط ،وخب ٌ
ِّ
ِ
عبد الل ِ
ن جامع ِ
عىل دكتوراه الدّول ِ
ِ
ّسانيات(الدّراسة املصطلحيّة) سن َ
ه بفاس
ة يف الل
ة محمد بنِ
ة 2000م م ْ
ة أبو ظبي التّعليمي ِ
(البحوث واإلمنا ِء) مبنطق ِ
ِ
ِ
منصب
ة،وشَ غ ََل
اإلمارات ،وأدا َر مرك َز
رض يف جامعة
َ
 -املغرب .حا َ

ِ
يئ األ ّو ِ
ة وتربوي ٌ
ة ولغوي ٌ
مجلس أبو ظبي للتّعليمِ .له إسهاماتٌ نقدي ٌ
وعةٌ،
ج اللغ ِة العربي ِة يف
ل ملناه ِ
ة متن ِّ
األخصا ِّ
ةِ .
ِ
ه املنشور ِ
م اللغ ِ
من بحوثِ ِ
الكتب املدرسي ِ
ِ
ُ
ني
تأليف
،واإلرشاف عىل
العلمي
م
ِ
ةب َ
ة( :مفهو ُ
من بينها التحكي ُ
ُّ
حوي).
الخطاب ال ّن
و(وعوائق التّواصلِ يف
سوسري وتشومسيك)،
ِ
ُ
ِّ

العالقة بني الوسم والتعريف يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
هد َ
تبي طبيعة العالقة بني الوسم والتعريف -تالؤما وتدافعا -يف معجم الدوحة التاريخي
َف هذا البحثُ إىل
َ
ُّ

العربية.فرص َد مستويني لتلك العالقة:
للغة
َ

م دو َر نقل الوحدة املعجمية املعالَجة من “وجو ٍد متوتر”
n nمستوى تأسييس :يؤدي فيه الوس ُ
إىل “وجو ٍد قا ٍّر” ،وذلك حني ترد يف سياق معني ال تُستبان منه حقيقتها وال انتامؤها الرصيف،
فيكون تعريفها متوقفا عىل وسمها .وقد ربط الباحث بني هذا األمر وبني املعجم التاريخي
الذي يتعامل مع معطيات اللغة يف سياقات حية تُ َث ُِّل يف كثري منها تحديا للخبري املعجمي
عندما يأخذ يف بناء مداخله اعتامدا عىل مدونة لغوية محددة.
n nمستوى تجاوري :يكون فيه التعريف إما موامئا للوسم عاكسا له -وهذا األصل -وإما مخالفا له
تؤسس ألصل
نو َع مخالفة .ويف كال الحالني يتبنى املعجم روائز وضوابط-يف الدليل املعياري-
ِّ
حي بها الدليل .وقد
العالقة بني الوسم والتعريف ،ويُ َر َّ
وض ما خرج عنها بقرارات وروائز جديدة يُ َّ
الحظ الباحث أن الروائز متيل إىل “االستقرار”يف مقابل سعي حثيث من القضايا إىل “التجدد”.
ق ً
ة للمعنى الذي هو الغاية يف كل
وأخريا قدم الباحث مقرتحات تعزز التكامل بني الوسم والتعريف مالح َ
صناعة معجمية.
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محمد مرقطن
من مواليد فلسطني ومتخصص يف لغات وحضارات الرشق القديم .درس علم اآلثار يف الجامعة األردنية بعامن،

وحصل عىل املاجستري والدكتوراه يف اللغات السامية القدمية وحضارات الرشق القديم من جامعة ماربورغ
بأملانيا  .1987عمل يف التدريس والبحث يف عدة جامعات أملانية وجامعة فينا بالنمسا وباحث يف املعهد

األملاين لألبحاث الرشقية (بريوت) وجامعة قطر واآلن يف جامعة هايدلبريج بأملانيا .شارك بأعامل الحفريات
األثرية يف العديد من البالد العربية وقام بنرش عرشات األبحاث عن حضارات ولغات الرشق القديم وخاصة عن

الجزيرة العربية باإلنجليزية واألملانية والعربية ومنها ثالثة كتب.

حول صناعة املعجم التاريخي للغة العربية :دراسة يف تأثيل وتأريخ املعجمية العربية
يف ضوء اللغات السام ّية

ال ميكن دراسة تاريخ اللغة العربية والتأريخ ملعجميتها دون معرفة التكوين التاريخي للغة العربية يف ضوء

اللغات السامية والرجوع إىل جذورها التاريخية األوىل ،ودراسة عالقاتها مع أخواتها اللغات السامية األخرى.
تعترب العربية أهم لغة سامية باقية وأهم ما ميثل مجموعة اللغات السامية وهي لغات مجموعة من الشعوب

تسمى الشعوب السامية مثل البابليني واآلشوريينو اآلراميني والسبئيني والفينيقيني والعربانيني وشعوب
ونوا أفكارهم وحياتهم اليومية يف مئات
الجزيرة العربية وغريهم ،وهم الذين عاشوا يف الرشق القديم ود ّ

اآلالف من النقوش ابتدا ًء من األلف الثالث قبل امليالد وحتى فجر اإلسالم ،وتشكّل املادة الثقافية املدونة يف
هذه النقوش جزءا أساس ًيا من الهوية اللغوية والتاريخية للعرب.

يهدف هذا البحث إىل استعراض املسائل التالية:
n nالتعريف بتأثيل األلفاظ العربية يف ضوء اللغات السامية وأهميته يف تأريخ تلك األلفاظ مع
عرض لنامذج توضيحية.
n nمحاولة تتبع املراحل املختلفة التي ورد يف اللفظ عرب العصور وخاصة مرحلة التاريخ املبكر
للغة العربية قبل اإلسالم يف ضوء نقوش الجزيرة العربية قبل اإلسالم مع عرض مناذج توضح
تاريخ بعض األلفاظ.
n nالتعريف مبسألة التأريخ اللغوي والوسائل العلمية التي تُساعد يف تأريخ اللفط يف املعجمية
العربية.
n nالعالقة ما بني اللغة العربية واللغات السامية ومكانة العربية فيها.
n nاملعاجم التأثيلية للغات السامية وأهميتها يف التأريخ للمعجمية العربية.
n nعالقة اللغة العربية باللغات األخرى يف الرشق القديم كالفارسية واليونانية والالتينية مع عرض
مناذج من املفردات األعجمية املع ّربة من تلك اللغات وكيفية دخولها للغة العربية.
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مقبل التام األحمدي
الشف من جامعة دمشق 2007/11/1م ،وعىل املاجستري من
حصل عىل الدّكتوراه يف األدب القديم مبرتبة
ّ

الجامعة اللُّبنانيّة 2002/10/2م ، ،وقبلهام حصل عىل إجازتني يف الدّراسات اإلسالميّة واللُّغة العربيّة من ليبيا

1994م ،ويف اللُّغة العرب ّية من جامعة دمشق 1997م .صار عضو هيئة تدريس بقسم اللّغة العرب ّية وآدابها

ه ،وتحقيق املخطوطات لطلبة
عروض الشّ عر وموسيقا ُ
يل و َ
بجامعة صنعاء 2009م ،ود ّرس فيه األدب الجاه ّ

العلمي
يل والبحث
عليا .فاز بجائزة رئيس الجمهوريّة للبحث
الدّراسات ال ُ
العلمي ّ
الصادرة عن وزارة التّعليم العا ّ
ّ
ّ
السعيدة 2011م ،وشغل منصب وكيل وزارة الثّقافة .له تحقيقات
باليمن ،م ّرتني 2011 ،2010م ،ترأّس مجمع العربيّة ّ
اريخي.
ريا لُغويًّا مبعجم الدّوحة التّ
وأبحاثٌ محكّمة عدّة ،يعمل اآلن خب ً
ّ

مصطلحات العروض والقافية بني معجم العني ومعجم الدوحة
ٍ
مصطلحات يف
الفراهيدي (175هـ) ،من
وقف عليه يف كتاب (العني) للخليل بن أحمد
اشتمل البحث عىل ما ُ
ّ
ظم ِ
عروض والقافيةِ ،
ضابط يَ ْن ِ
ٍ
ت يف تضاعيف الكتاب ،وانترشت يف
ة بال
سيقت منثور ً
عقْدها ،وإنّ ا فَشَ ْ
ال ّنقد وال َ
حا ،وأربع ً
مداخلها املعجم ّية؛ وكانت يف ال ّنقد أربع ً
ة
جذورها اللُّغَويّة ،و َ
ة وعرشين مصطل ً
مواد ِِّه بحسب ترتيب ُ
ٍ
مصطلحات أخرى انسلّت يف تعريف ما تقدّم من
ن مث ّة
عروض ،واثنا عرش يف القافية ،عىل أ ّ
وعرشين يف ال َ
ة لغريها الزم ً
م ً
ة له.
دون أن تُقصد لذاتها ،بل اجتُلبت ُ
م ِت َّ

وقد تبدَّى يل من خالل املادّة املعروضة يف هذا البحث أمو ٌر عدّة ،منها:
ب ِ
عدّتها عىل ستّني
ضُ ؤولة عدد املصطلحات يف كتاب (العني) يف ٍّ
عروض والقافية ،إذ مل ت ُ ْر ِ
كل من ال ّنقد وال َ
مخ ِّيب إذا ما ِ
قيس عىل حجم مادّة كتاب (العني).
حا ،وهو عد ٌ
د ضئيل و ُ
مصطل ً
ٍ
تعريفات ناضجةً ،وال س ّيام يف العروض،
ولعل امل ُرتقِّب
ّ
قليل،
ً
َوجازة التّعريفات لتلك املصطلحات ،إذ ال تكاد تُبني إلّ
ٍ
دالالت مصطلح ّي ً
إل
وجد قبل الخليل ّ
ة ما تزال تحبو ،وال تختلف
عطَشَ هُ ،بل يج ُد
ع ُ
غلّته ويُروي َ
ال يجد ما يَنق ُ
ّ
عم ُ
قبل.
ً
يف سوق التّعريفات لفظًا ،عىل وضوح داللتها يف الشّ واهد

مباين ُ
ة التّعريفات لكثريٍ
عروض والقوايف ،من نحو ما ذُكر يف صدر البحث من قول
مم نُقل عن الخليل يف ال َ
ّ
ع ِ
طويل؟ .»...
ً
يت الطّويل
م َل
َ
«سألت
األخفش:
م َ
ُ
الخليل ،بعد أن َ
كتاب ال َ
عروض :لِـ َ
مس ّ
َ
عروض والقوايف يف كتاب
ّ
وكل ما تقدّم يُفىض إىل التّساؤل حول شُ ّح املادّة املأثورة حول عالمات ال ّنقد وال َ
وعم إذا كان للخليل أو للَّيث ،وعنِ ال ُّنقوالت
(العني) ،وعدم وضوحها وبُروزها ،وعنِ ال ّزمن الّذي أُلِّف فيه (العني)،
ّ
عروض أو قبله.
الّتي فيه للمتأخِّرين بعدهام،
وعم إذا كان أُلِّف بعد علم ال َ
ّ
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A major advance in Persian lexicography
The idea of compiling a comprehensive historical dictionary of the Persian language was conceived

some fifteen years ago at the Academy of Persian Language and Literature when the present author

was assigned to supervise the project. At the outset, the need was felt for the development ofa set

of procedural guidelines for both developing a linguistic corpus and writing dictionary definitions.
Having accomplished this, we used the guidelines adopted to select 1400 scripts and texts spanning

the period from the 4th Century A.H./11th Century A.D. to the present. The material thus collected was

then used to create our digital corpus. This required two software packages that were developed by our
computational team, one for data mining in the corpus, and the other, named ‘Persolex Software’, for
writing the dictionary and its subsequent editing. A most important characteristic of the Dictionary

under compilation is its user-friendliness, which has led to the minimal use of abbreviations and
symbols.

The following three main divisions report to the Department of Lexicography at the Academy:
1.

Division on General Words;

2. Division on Terminology, which comprises the two subdivisions of:
nn

Scientific Terminology, and

nn

Vocational Glossaries; and

3. Division on Etymology.
Two volumes of the Dictionary have been so far published. The first volume of 1145 pages was published
in2013 and contains the entries beginning with the initial letter /ā/ ()آ. The second volume in 752
pages was published in 2016 and contains part of the letter‘a’ – that is – the entries beginning with

the initial letter of‘a’ (‘ )’الفending in the entry/axyī/ ()اخیی. The third volume, which is presently in
press, covers entries beginning with /id/()اٍدup to the entry /istihqān/ ()استحقان.
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Professor of Arabic and Semitic linguistics at the University of Erlangen-Nürnberg. His research

interests include comparative Arabic, Semitic, and Afroasiatic linguistics, and the history of diplomatic
documents in Semitic languages. He is co-editor of the Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics
online (Brill), and co-editor of the online Journal of Arabic and Islamic Studies. He also serves as the
Semitics editor for Zeitschrift der DeutschenMorgenländischenGesellschaft.

The comparative Semitic part of the Muʿǧam ad-Dawḥa at-tārīḫī li-l-luġa al-ʿarabīya
This presentation will address the following seven issues:
nn To which Arabic roots (both tri-literal and quadri-literal) exist Semitic cognates;
nn How

and in which distribution are the cognates attested across Semitic, i.e., East-Semitic
(Akkadian), Central Semitic (Northwest-Semitic: Ugaritic, Phoenician, Hebrew, Aramaic), and
South-Semitic (Modern South Arabian, Epigraphic South Arabian, Gəʿəz, Amharic);

nn Does the attestation across Semitic point to a common ancestor of the respective root or does

the attestation testify to inter-family loan within the different branches of Semitic;

nn To which degree does the attestation exhibit phonological regularities or irregularities;
nn How do the semantic shades of the Semitic cognate roots relate to the semantics of the respective

Arabic root;

nn In which cases does a scenario of homophone roots with completely different semantics exist;
nn What

is the role of metathesis of root consonants and what is the role of differing third root
consonants (C3), with identical C1 and C2.
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Lynda Mugglestone
Professor of the History of English at Oxford University. She has published widely on the history of

English, with particular reference to lexicography, lexical history, and the history of spoken English.

Publications include Lost for Words: The Hidden History of the Oxford English Dictionary (2005),
Dictionaries: A Very Short Introduction (2011), The Oxford History of English (2012), and Samuel Johnson
and the Journey into Words (2015, 2018).

Transcripts of Time: Rethinking Historical Principles in the Oxford English Dictionary
This paper examines some of the problems, and challenges, of historical lexicography in relation to the

history of the Oxford English Dictionary, focussing on the tensions of short- and long-term lexicography,
and the issues of inclusion and representativeness that these reveal. On one hand, the OED was, of

course, committed to the long view, in a biographical model of exegesis in which every word tells
its own story. On the other, temporality and canonicity can alike problematize, in interesting ways,
what we might know, or think we know, about lexical history. Using new data from a very different

implementation of the historical method, co-terminous (in part) with the making of OED1, the paper

will explore what short-term historical lexicography might contribute to the historical narratives that
dictionaries provide.
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studies and applied linguistics. Two fieldwork at the Aramaic villages of Qalamûn (Syria) focused on
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العالقة املعجمية بني العربية واآلرامية
يتحدث اليوم باللغة اآلرامية الشاملية الغربية ثالثة قرى يف منطقة جبال القلمون السورية .ويف خالل مئات

السنوات من العالقات اللغوية مع اللغة العربية دخلت اآلرامية الشاملية الغربية الكثري من األلفاظ العربية ،وإىل

جانب ذلك يوجد العديد من األلفاظ املقرتضة من اللغات السامية القدمية وبالذات من األكادية والكنعانية .وإذا

ما كانت الكلامت الكنعانية يف اآلرامية الشاملية الغربية عبارة عن ألفاظ مقرتضة أو أنها تتبع لطبقة لغوية

سابقة تبقى هذه فرضية مفتوحة لعدم وجود مادة كافية لحسم املسألة .وأما األلفاظ األكادية املقرتضة
م انتقلت بشكل تدريجي باتجاه الغرب .وهناك بعض املفردات األكادية
مد بعيد ث ُ ّ
فقد دخلت إىل اآلرامية منذ أَ َ

والتي كانت قد دخلت يف البداية إىل العربية ومنها انتقلت إىل اآلرامية الشاملية الغربية .وبناء عىل دارسة
البُنية الصوتية ميكن للباحث تتبع طريق دخول املفردات املقرتضة إىل اآلرامية الشاملية الغربية ،ويف حاالت
كثرية ميكن للباحث الربهنة عىل ذلك.
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رؤساء الجلسات

إلياس عطا الله
حاصل عىل الدكتوراة من الجامعة العربية بالقدس يف اختصاص فقه اللغة العربيّة ،وماجستري :جامعة حيفا -

فقه اللغة العربيّة -وبكالوريوس :جامعة حيفا -اللغة العربيّة وتاريخ الشعوب اإلسالميّة .أستاذ اللغة العربيّة

يف عدد من الجامعات والكليات ،نرش أربعة وعرشين كتابا بحثيا صدر منها «موسوعة الدكتور عطا الله يف
علم العرب ّية» ستّة كتب.

عبد السالم املسدي
أستاذ اللسانيات يف الجامعة التونسية ،وهو عضو مجامع اللغة العربية يف كل من تونس وطرابلس ودمشق

معجم التاريخي للغة العربية ،وهو كذلك عضو مجلس أمناء
رس املجلس العلمي لل ُ
وبغداد .كام أنه أمني ّ

املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية .توىل الدكتور املسدّي األمانة العامة التحاد الكتاب التونسيني ،وتقلد

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،كام كان سفريا لتونس لدى جامعة الدول العربية فسفريا لها باململكة
العربية السعودية .يهتم الدكتور املسدّي بالعلوم اللغوية ،وبالنقد األديب ،وبتحليل الخطاب السيايس.

له مؤلفات عدة ،من بينها :التفكري اللساين يف الحضارة العربية ،األسلوبية واألسلوب ،اللسانيات وأسسها

يب لألبحاث ودراسة
املعرفية ،النقد والحداثة ،السياسة وسلطة اللغة ،فضاء التأويل .صد َر له عن املركز العر ّ

مراجعات يف الثقافة العرب ّية سنة .2018
هويّة العرب ّية واألمن
السياسات يف الدّوحة :ال ُ
اللغوي سنة ُ ،2014
ّ
ّ

عبد القادر الفايس الفهري
دكتور دولة من جامعة باريس-السوربون ،متخصص يف اللسانيات التوليدية واملقارنة ،والسياسة اللغوية

ولد .عمل أستاذا مدعوا وباحثا رئيسا بأبرز الجامعات ومراكز البحوث
والتخطيط ،خبري يف املعجم البنايئ امل ُ َ

األوروبية واألمريكية والعربية ،مبا فيها إم .أي .ت .وستانفرد ،وأستاذا للتعليم العايل ومدير الدراسات العليا
بالجامعات املغربية ،ورئيس جمعية اللسانيات باملغرب ،وعضو هيئات لغوية تخطيطية ومبادرات ومشاريع

دولية وعربية ،وعضو اللجنة امللكية الخاصة إلصالح نظام الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،ومدير معهد
الدراسات واألبحاث للتعريب بالرباط .حصل عىل جائزة االستحقاق الكربى للثقافة والعلوم باملغرب (،)1992

وجائزة امللك فيصل الدولية ( ،)2006وأستاذية لفرليوم بالجامعات الربيطانية ( .)2008-2007نرش مقاالت

ودراسات ومؤلفات عديدة باإلنجليزية والفرنسية والعربية ،من بينها :السياسة اللغوية يف البالد العربية،

بريوت .2013معجم املصطلحات اللسانية ،إنكليزي-فرنيس-عريب (باشرتاك مع نادية العمري) بريوت .2009
املعجمة والتوسيط ،بريوت  .1997املعجم العريب .الدار البيضاء  .1986اللسانيات واللغة العربية .الدار البيضاء

 .1986البناء املوازي املوسع .عامن .2017

عيل املخاليف
حاصل عىل الدكتوراة من قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة عني شمس يف تخصص (علم اللغة)؛ يعمل

حاليا يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب ،جامعة صنعاء .تقلد عددا من املناصب األكادميية ومنها  :رئيس

قسم اللغة العربية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ،نائب رئيس جامعة تعز للشؤون األكادميية ،نائب رئيس جامعة

ذمار لشؤون الطالب ،عميد مركز اللغات بجامعة صنعاء ،وكيل عامدة الدراسات العليا بجامعة صنعاء ،شارك
يف تأسيس كلية اللغات بجامعة صنعاء .عمل يف عضوية بعض املجالس العلمية  ،ومنها  :عضو املجلس

34

العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،رئيس املجلس األكادميي بجامعة تعز وعضو مجلس جامعة

صنعاء .له العديد من األبحاث ،من بينها :املنسوب إىل لهجات اليمن يف كتب الرتاث العريب ،الشاهد الشعري

يف تفسري الشوكاين ،منهج ابن منظور يف ترتيب املداخل املعجمية ،مشكلة االلتباس يف املعنى ،معايري

الغريب يف القران الكريم ،إضافات ابن منظور عىل مصادره يف اللسان ،الفصيح يف معجم اللهجات اليمنية،
الشاهد وداللة اللفظ يف املعاجم.

عيل أحمد الكبييس
حاصل عىل دكتوراة يف اللغة العربية (النحو والرصف) من كلية اآلداب جامعة القاهـرة بتقدير مرتبة الرشف

األوىل 1987م  .موضوع الرسالة« :قضايا الخالف النحوي يف همع الهوامع للسيوطي» .وماجستري يف اللغة

العربية (الشعبة اللغوية) من كلية اآلداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز1980 ،م ،موضوع الرسالة« :الحال يف

القرآن الكريم دراسة رصفية نحوية داللية».وليسانس يف اللغة العربية وآدابها من كلية اآلداب جامعة القاهرة
 ،بتقدير جـيد جـدًا مع مرتبة الرشف1976 ،م.عمل بجامعة قطر معيدا ثم أستاذا مساعدا ثم أستاذا مشاركا

بقسم اللغة العربية.أمني عام مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية -جامعة قطر )1996 1992-( -م.عميد كلية

اإلنسانيات والعلوم االجتامعية -جامعة قطر)2005 2000-( -م.رئيس تحرير مجلة الدوحة الثقافية  -وزارة الثقافة
والفنون والرتاث ()2016 2009-م.رئيس مجلس إدارة املركز الثقايف للطفولة ( ) 2014 –2010م.رئيس قسم

اللغة العربية بجامعة قطر( )2014 2007-م.املدير العام للمنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية – عضو

مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ( أكتوبر  .) 2018 / 8/31 – 2014شارك يف عدد من املؤمترات

والندوات العلمية داخل قطر وخارجها  ،وله أبحاث منشورة يف اللغة العربية.

يارس سليامن معايل
رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة ،ونائب الرئيس للشؤون األكادميية .حامل وسام اإلمرباطورية

الربيطانية من درجة قائد ،أستاذ كريس صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد للغة العربية املعارصة بجامعة

كامربيدج ،رئيس لقسم الدراسات الرشق أوسطية ،الرئيس املؤسس ملركز األمري الوليد بن طالل للدراسات
اإلسالمية يف جامعة كامربيدج ،زميل كلية كنجز يف جامعة كامربيدج ،رئيس مجلس أمناء جائزة البوكر العربية،
رئيس جائزة الكتاب لجمعية الصداقة الربيطانية-الكويتية يف دراسات الرشق األوسط.
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