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ول معجمٍ تاريخي للغة العربية يف الدوحة ،يف يوم اإلثنني  10كانون األول /ديسمرب
حني أُطلق رسميًا أ ّ
ٍ
خاص به ،ومتاح االستخدام ألي مهتم ،ومبئة ألف مدخلٍ معجمي يشمل ألفاظ
 ،2018بافتتاح موقعٍ إلكرتوين
والدرب غري مطروق .لك ّنه كان تحديًا ق ّررنا يف املركز
ن املسلك وع ٌر
اللغة العربية حتى عام 200هـ ،ك ّنا نُدرك أ ّ
َ

ريا من
العريب لألبحاث عدم التملص من مواجهته حني
اقتح األمر عىل جدول أعامله ،وال س ّيام أ ّ
ُ
ن عددًا كب ً
خرية علامء اللغة العربية أصبحوا يعتقدون أنّه قد آن األوان للقيام بذلك ،فغادروا الندوات التي ال تتوقف عن

االنعقاد ملناقشة أسباب تعذّر األمر حتى اآلن؛ ألنه ال يوجد سبب مقنع الستحالة ما هو ممكن .والفكرة عىل كل

لسان (بني املتخصصني عىل األقل) ،واملرشوع واقعي رشط أن يتصدى للمهمة من هم قادرون عىل إدارة
مرشوعات كربى من هذا النوع ،وأن يتوافر الدعم ،فهذه مرشوعات دول .واللغات الح ّية الكربى كافة ،ومنها
معجم تاريخيًّا ،وأحيانًا أكرث من معجم؛ يؤ ّرخ معاين األلفاظ
أقل انتشا ًرا من اللغة العربية ،باتت متتلك
ُّ
ما هو
ً

م يُسهم يف فهم تاريخ اللغة وتاريخ
وتغيها عرب الزمن ،ويَتتبّع تاريخ تطور اللغة مع التطور التاريخي ،ومن ث ّ
ّ
املجتمع عىل نح ٍ
و ال ت ُسقَط فيه املعاين من الحارض عىل املايض ،وإمنا يُفهم اللفظ بداللته عند استخدامه،
ريا من اللبس وسوء الفهم الذي يعتور مقاربة املعارصين لنصوص الرتاث وغري الرتاث.
ما يُزيل كث ً

ن مشاريع اللغات األخرى مثل الفرنسية واألملانية واإلنكليزية والهولندية وغريها ملهم ٌ
ة إىل ح ٍّد ما،
ومع أ ّ

فإنّها محبط ٌ
ة أيضً ا؛ فبعضها احتاج إىل سبعني سنة ،وأخرى احتاجت إىل قرن كامل يك تكتمل ،عىل الرغم

من تويل
ما املحاوالت لوضع معجمٍ
مؤسسات وأكادمييات وطن ّية (ملكية وجمهورية) اإلرشاف عليه .أ ّ
ّ
تاريخي للغة العربية ،فلم تشق طريقًا أبدًا حتى متهده ،بل راوحت يف مرحلة ما قبل البدايات .ولست
ربر الرتدد يف اإلقدام عليه ،ومن الخطأ
مغاليًا بالقول إ ّ
ن معضالت تأليف معجم تاريخي للغة العربية قد ت ُ ّ

املؤسسات العربية والدول التي توانت عن القيام باملهمة حتى اآلن .فمن خصوصيات اللغة
االكتفاء بنقد
ّ

العربية امتدادها التاريخي وعمق جذورها من املنقوشات الحجرية حتى عرصنا ،وغزارة الرتاث املنقول

ون ،يف حني أنّه ليس أمام واضعي أي معجمٍ تاريخي سوى النصوص املكتوبة
شفويًا قرونًا قبل أن يد َّ
وفضل عن ذلك ،هناك كرثة النصوص غري املحققة ،والنصوص التي شاب
ً
ليستندوا إليها عند التأريخ لأللفاظ.
تحقيقها الشبهات ،ثم لديك اللهجات ،والعاميات املدونة وغريها من القضايا التي سوف تواجه املعجم.

املؤسسية التي تراوح جذورها بني عدم تلقي الدعم الكايف واملثابر (أي
ريا ،مثة املشكلة التنظيمية
ّ
أخ ً
غري املوسمي) ،وبني قصور املؤسسات التي خاضت يف األمر عن تجميع الجهود والطاقات واالحتفاظ بها

ع طويل املدى وطويل النفس.
وإدارتها يف مرشو ٍ

مة ،فقد
حني َ
عقد املجلس العلمي للمعجم اجتامعه األ ّ
ول يوم  25أيار /مايو  ،2013ك ّنا نُدرك تعقيد امله ّ

سبق ذلك االجتامع ندوات وجلسات متعددة لتدارس األمر مع الخرباء اللغويني واملعجميني والحاسوبيني.
وقد كان للحاسوبيني أهمية خاصة؛ إذ ال ميكن اإلحاطة مبدونة اللغة العربية الشاسعة ،وتتبع تاريخ ألفاظها

من دون استغالل األدوات الحاسوبية املوجودة وتطوير غريها وفق حاجات املعجم البالغة الخصوصية .ومن
دون ذلك ،سوف نحتاج إىل قرنٍ كاملٍ أو أكرث لإلحاطة مبدونة اللغة العربية ،واإلحاطة باأللفاظ واالشتقاقات،

ومراجعة شواهد كل لفظ ،والتي قد تصل إىل ماليني الشواهد ،ورصد ثبات معنى اللفظ ثم تغريه ،وتعيني

مرحلة التغيري زمن ًيا .وقد يحتاج الخبري املعجمي إىل مراجعة عرشات آالف السياقات قبل أن تقع عينه عىل
استخدام يتضمن معنى جديدًا أو اشتقاقًا جديدًا للفظ .كان إدراك ذلك مقدمة ألحد أهم منجزات معجم الدوحة

ة العربي ِ
يتعلق باللغ ِ
ة وتحليل نصوصها،
التاريخي للغة العربية ،بإنشاء قسمٍ خاص بالتكنولوجيا املعلوماتية
ُ
ن املهمة قد تحتاج
وإنشاء
منصة تضبط عمليات املعالجة املعجمية والتحرير والتدقيق ،ال س ّيام مع إدراكنا أ ّ
ّ

إىل عرشات ورمبا مئات من املستخدمني.
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وكان عىل املجلس العلمي أن يحسم يف قضايا جوهرية مثل بنية املعجم التاريخي والتأثيل

كل جذ ٍر لغوي التي سيتتبعها الخبري املعجمي
والنظائر السامية ،وحجم الحزم االشتقاقية من ِّ

لتغي املعاين عرب تاريخ استخدام اللفظ ،وكيف يُحدد تاريخ االستخدام ،هل بوفاة الكاتب؟
مؤرخًا
ّ
ٍ
حاالت كثرية ،ليس ال ُكتّاب ،بل القائلون الذين
فعل تواريخ وفيات الكتّاب؟ واملقصود ،يف
ً
وهل نعرف

يورد ال ُكتّاب اقتباسات منهم؟ وهل سيشمل املعجم التاريخي تأريخ تحول اللفظ إىل مصطلح،

ومعنى هذا املصطلح يف التخصصات املختلفة؟ وقبل هذا كله ،ما هي النصوص التي ستدخل يف

املدونة التي يستمد املعجم منها ألفاظه؟

ويتحسب للمشاكل
ليك يحسم املجلس العلمي هذه املعضالت ،كان من الالزم أن يجهز منهج العمل،
ّ

املمكنة التي سوف تواجه املرشوع بناء عىل هذا املنهج .املعضالت يحددها املنهج .وهذا ما جهزه

الطاقم التنفيذي للمعجم قبل االنطالق ،وقبل أن تنشأ معضالت جديدة خالل العمل مل يكن من املمكن

توقعها آنذاك.

ن
حقق منه ،ولك ّ
ليس من الصعب جمع كل ما كُتب باللغة العربية حتى عام 200هـ أو عىل األقل ما ُ
املهمة تزداد صعوبة يف مرحلة ما بعد عام 200هـ ،ثم ت ُصبح شبه مستحيل ٍ
ة إذا أردنا جمع كل نصوص

تغي املعنى،
اللغة العربية يف العرص الحديث بغرض تتبع استخدامات كل لفظ ،ومتى استُخدم ،ومتى
ّ

أي شاهد؟ ولكن حتى من ينجح يف جمع كل ما حقق من نصوص العربية حتى عام 200هـ ،سوف
ويف ّ
يواجه معضالت أخرى متعلقة بهذه النصوص.

ن
لقد أدرك املجلس العلمي للمعجم والخرباء العاملون فيه حجم التحدي وعظم املسؤول ّية .صحيح أ ّ

مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة واحدة ،لكن فقط إذا كانت هذه الخطوة باالتجاه الصحيح .فالخطوات األوىل

ٍ
وقت طويل من اإلعداد والتجربة والخطأ حتى اهتدينا إىل
هي التي ترسم مسار املعجم .ولذلك احتجنا إىل

املنهج املرشوح يف مقدمة املعجم التاريخي واملنشور عىل موقعه املتاح للجميع .لقد قررنا أن نضع
ُعالج ما ميكن اإلحاطة به من ألفاظ العربية
البنية التحتية قبل مبارشة العمل ،ثم االنتقال إىل مرحلة أوىل ت
ُ

حتى عام 200هـ ،فهي أساس املبنى كله ،إنها أساس اللغة العربية .فاإلضافات عىل الجذور قليلة للغاية،
ع ّربت ،وما
ومثة إضافات كثرية عىل مستوى االشتقاقات والدالالت .ومثة حاالت ميكن حرصها أللفاظ أعجمية ُ

لبثت أن صارت لها اشتقاقات وتفعيالت ،ونُحتت “جذور” لها حني كانت اللغة يف قمة تطورها.

ومن إيجابيات هذا املنهج ،أنّه مكّننا من إنجاز تأريخ األلفاظ ملرحلة تاريخية كاملة محددة ومحصورة يف
نحو سبعة قرون من حياة اللغة حتى عام 200هـ .تم األمر بعد سنوات من العمل بهدوء ،وظل التعديل
ممك ًنا مدة عامني بعد اإلنجاز؛ ألن صيغة النرش عىل اإلنرتنت مكّنت مئات الخرباء من التفاعل مع املعجم

ٍ
صعوبات متيز هذه املرحلة
واإلدالء باقرتاحاتهم ،ومن ضمن ذلك بعض التصويبات .ومل يخل األمر من

ريا مام قيل يف هذه املرحلة كُتب بعد
ن
ً
تحديدًا؛
فمثل يصعب فيها تحديد تواريخ النصوص ،كام أ ّ
ً
قسم كب ً

م فهل يوثق الشاهد بحسب تاريخ القول أم تاريخ صدور النص؟ يتعلق هذا
مئات السنني من القول ،ومن ث ّ

بدرج ٍ
ة كبرية بأهم مصادر هذه املرحلة مثل ما يُسمى الشعر الجاهيل ،ومصادر الرتاث اإلسالمي نفسه.
ولذلك ،ال ميكن االكتفاء بتاريخ النص؛ فاالكتفاء به ينفي التاريخ الجاهيل كلّه وكذلك تاريخ األحاديث النبوية

وغريه .ال بد من تحديد تاريخ القول يف بعض الحاالت .ولكن ،من ناحية أخرى ،فإن تحديد تاريخ القول يجب أن
يخضع لألمانة العلمية ،والتأكد من موثوقية نقل هذا القول عىل نحو صحيح وبخاصة أن تدوينه جرى بعد
مئات السنني .وإذا كانت هذه غاية الجرح والتعديل يف علم الحديث ،فام بالك بالشعر الجاهيل وغريه.
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وال بديل يف هذه الحالة من إعامل الخبري املحرر لعقله النقدي ،ومن بعده املراجع ،ومن بعدهام املجلس
العلمي ،والتفاعل مع التخصصات العلم ّية املختلفة؛ إذ ال يكفي االختصاص اللغوي املعجمي لتحديد التفاعل

بني معنى اللفظ والسياق التاريخي للقول.

هذه إحدى املشكالت فقط .وهناك مشكلة حقل النظائر السامية الذي قررنا خوض غامره .وتحديد النظائر
السامية لجميع ألفاظ العربية التي وجد لها نظائر كهذه ،هو مرشوع مل يسبق معجم الدوحة التاريخي
إليه أحد ،وهي عملية مل تكتمل بعد بسبب سعتها؛ إذ مل نتوقع هذا العدد من األلفاظ التي تناظرها ألفاظ
من لغات سامية أخرى.
ما من التأريخ لدالالت ألفاظ اللغة العربية حتى عام 200هـ ،ومن وضع البنية التحتية
انتهينا قبل عامني متا ً
حا عىل اإلنرتنت ،وهي
وكذلك السكة التي يسري عليها املعجم ،وأصبح أ ّ
ول معجم تاريخي للغة العربية متا ً

الطريقة الوحيدة التي ميكن فيها الجمع بني إتاحته مجانًا لجميع املستخدمني ،وسهولة البحث فيه ،مع ربط
عمل مل يسبق أحد معجم الدوحة التاريخي إليه؛ وأقصد جمع مدونة
ٌ
الشواهد باملصادر ذاتها .وهذا أيضً ا هو
اللغة العربية وترتيبها تاريخيًا ،والتأكد من املؤلف وتاريخ وفاته ،واختيار أفضل التحقيقات وأدقها .وميكن
ن املعجم
للباحث عن معنى اللفظ أن يجد املعنى والشاهد مؤرخًا ،ثم مكان الشاهد يف الكتاب ذاته؛ إذ إ ّ
يوفر للقارئ الكتاب ذاته الذي ورد فيه الشاهد .وعمل ّية جمع النصوص عملية تراكمية باتت تشمل املرحلة

الثانية؛ أي حتى عام 500هـ .هكذا ت ُبنى بالتدريج أكرب مدونة للغة العربية ،ويجري إغناء املحتوى العريب
عىل اإلنرتنت ،وذلك ليس عرب عمليّة الجمع فحسب ،وإنّ ا أيضً ا برتتيب البيبليوغرافيا ترتيبًا تاريخيًا ،والتحقق

من النص ،ومن تحقيق النص ذاته .وقد اكتُشفت خالل هذه العمل ّية أخطا ٌء كثرية ملحققني وأخطاء مطبع ّية
يف النصوص جعلت مح ّرك البحث يخلط بني لفظ وآخر أثناء املعالجة املعجمية ما اعتُقد أنه تغيري يف املعنى.

لقد رشع خرباء املعجم منذ أكرث من عام بتحرير ألفاظ املرحلة الثانية الجديدة ،أو املعاين املستجدة فيها
عىل األلفاظ التي سبق أن وردت يف املرحلة األوىل .وفرغوا حتى اآلن من ألفاظ خمسة من حروف األبجدية،
أول بأول؛ أي عدم االنتظار حتى تكتمل جميع الحروف يف املرحلة الثانية .وبدأ
وات ُّخذ القرار بتحيني املعجم ً
إعداد مدونة املرحلة الثالثة (من عام 500هـ حتى عرصنا هذا).
ن عمليّة إعداد هذه املدونة هي عمليّة معقدة للغاية؛ فاملراحل األوىل تشمل جميع النصوص القامئة
إ ّ
واملحققة مع التأكّد من املؤلف وتاريخ وفاته وترتيبها والتأكّد من صدقية تحديد الكتاب ألزمنة مروياته،

ما يف املراحل املتأخرة ،فال ميكن اإلحاطة باملدونة ،وال بد من وسيلة
وموقعه يف مرحلته التاريخية .أ ّ

ٍ
جا علميًّا يف اختيار العينات التي قد تتجاوز يف حد ذاتها
تسمح ببناء
عينات ممثلة لها ،وهذا يتطلّب منه ً
آالف الكتب وعرشات اآلالف من النصوص يف اآلداب والعلوم املختلفة ،ومن الصحافة واإلعالم أيضً ا يف عرصنا

التغي الحاصل يف معاين األلفاظ.
الذي استقبلت فيه اللغة العربية ألفاظًا ومصطلحات جديدة ،هذا عدا
ّ
إنّه بح ٌر هائج من النصوص املتفاعلة مع تطو ٍر رسيعٍ للواقع والعلوم والحضارات األخرى .وسوف نحتاج إىل

ابتكارات عىل مستوى آليات العمل ليك نخوض يف هذا البحر ،الذي ال مفر من الخوض فيه ،للوصول إىل
الضفة األخرى وهي الحارض الذي نعيشه.
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ول استخدامٍ للفظ وتعريف معناه يف حوا ٍر مع
حتى هذه املرحلة ،كان الخبري املعجمي يُعنى بالتوصل إىل أ ّ

خرباء آخرين ،وعليه أن يورد الشاهد التاريخي بدقّة ،وأن يصله بالنص األصيل املوجود ،وأن يتتبع ألفاظ الحزمة

االشتقاقية ومعانيها ،وأن ينظر إن كان هذا اللفظ من أصو ٍ
ن عدد السياقات
ل عربية أم غري عربية  ...إلخ .ولك ّ
ظل محدودًا إىل ح ّد ما؛ أي إنّه حني بحث عن اللفظ وج َد عدد السياقات محدودًا يقرؤه ليعرف إن كان معنى
ّ

ٍ
سياقات أخرى أو إىل شواهد أخرى .وكلام تقدّمت
يتغي ترك السياق وانتقل إىل
تغي أم ال ،فإذا مل
اللفظ قد
ّ
ّ

اللغة العربية وازداد اإلنتاج املعريف غ ًنى ،كرثت السياقات ،وسيكون عىل الخبري أن يقرأ آالف السياقات
ن اللفظ قد تحول يف مرحلة
إىل أن يقف عىل معنى جديد ،وقد يكون هذا املعنى الجديد مصطلح ًيا؛ أي إ ّ
ما إىل مصطلح يستخدم يف تخصص معني ،عندها يجب أن يتدخل الخبري املصطلحي ويُع ّرف معنى اللفظ

حل ملعضلة الكم ،وهي
الجديد .وقد وجد املعجم حلولً منهجية لكل هذه املعضالت ،لك ّنه من الصعب أن يجد ً
خاصة مبعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ألنّه أخذ عىل نفسه عهدًا أال يعتمد عىل املعاجم القامئة .لو
مة أبسط بكثري،
أراد معجم الدوحة التاريخي أن يعالج تاريخ املعاين من تاريخ املعاجم العربية لكانت امله ّ

وألنهى مهامته يف بضعة أعوام قليلة .ولسنا ضد السهولة والبساطة ،ولكن املعجم التاريخي لن يُضيف
تغي معاين األلفاظ .وهذا ليس
بذلك جديدًا .فكثري من معاجم اللغة العربية يك ّرر أحدها اآلخر وال تقوم بتأريخ
ّ

أصل ،إنها وظيفة املعجم التاريخي للغة العربية .وال يجوز أن يخلط بينها
ً
ريا منها؛ إذ ليست هذه وظيفتها
تقص ً

ّ
ن مراكمة املعاجم،
وبني مهامت املعاجم األخرى .ال
شك يف أ ّ
ن املعاجم األخرى مفيدة يف سياقها ،لك ّ
معجم تاريخيًا .وعىل املعجم التاريخي أن يتتبع تاريخ األلفاظ بنفسه.
أحدها فوق اآلخر ،ال تصنع
ً
من هنا تنشأ مشكلة كبرية مع تراكم النصوص؛ بحيث يستحيل عىل الخبري املعجمي للفظ من األلفاظ أن يقرأ كل

السياقات املتعلقة به يف فرتة معقولة .وال يوجد حل تقني حاسويب لهذه املشكلة .لقد وصلنا إىل درجات
عالية من املعالجة الحاسوبية أللفاظ اللغة العربية والتحليل الرصيف لها ،واكتشاف األلفاظ الجديدة التي مل
ور الحاسويب
ترد يف املعجم حتى اآلن .وهذه من األمور التي سيعود بها املعجم بالفائدة عىل مجمل التط ّ
مة الخبري
ن األداة الحاسوبية ال تستطيع أن ت ُدرك املعنى
يف اللغة العربية ،ولك ّ
وتغيه يف السياق .هذه مه ّ
ّ

م،
املعجمي .عقل الخبري وثقافته اللغوية والعامة هي قلب املعجم النابض ،وليس تقنية املعلومات .من ث ّ
ّ
يكّنه من اإلملام بالشواهد واستخالص املعاين
يجب أن يتوافر منهج يف اختيار النصوص وحرص املدونة مبا ُ

الجديدة والتأريخ لها ،وهذه من تحديات املراحل القادمة للمعجم التاريخي.

معجم تاريخ ًّيا للغة العربية يستعرض تاريخ معاين جميع األلفاظ حتى عام 200هـ .وخرباء
لقد أنجزنا
ً

املعجم منشغلون اآلن بإنهاء املرحلة الثانية حتى عام 500هـ ،وهي مرحل ٌ
ريا
ة مهمة جدًا ألن جز ًءا كب ً
من املصطلحات نحت يف تلك املرحلة يف سياق النهضة الحضارية وتطور اآلداب والعلوم ،ونتيجة لحركة
الرتجمة الواسعة التي تجلت فيها قدرة اللغة العربية عىل تبيئة املصطلحات تعريبًا وترجمةً .ويف املجمل،

أظهرت اللغة العربية حيوية فائقة يف التطور والتك ّيف .وسيقدم تأريخ األلفاظ واملصطلحات ،ومنها ما

ما منذ تلك املرحلة ،خدم ً
ة كبرية يف اكتشاف قدرة اللغة العربية عىل التعامل مع
اندثر ومل يعد مستخد ً

ومستقبل ،واستعدادها الستقبال مصطلحات وألفاظ جديدة ،وقابليتها لرتجمة أخرى،
ً
رضا
العلوم الحديثة حا ً
وإحيائها ،وخدمات أخرى ال ت ُقدر بثمن يف فهم تاريخ حضارتنا.
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