يل الثالث
املؤمتر الدو ّ
التاريخي للّغة العرب ّية
معجم الدوحة
ّ
وأبعاده العلم ّية والحضاريّة
 11-10أيار /مايو 2022

جدول األعامل | املشاركون | امللخصات | رؤساء الجلسات

املؤمتر ال ّدويل الثّالث
التاريخي للّغة العرب ّية
معجم الدوحة
ّ
وأبعاده العلم ّية والحضاريّة
 11-10أيار /مايو 2022

جدول األعامل | املشاركون | امللخصات | رؤساء الجلسات

جدول األعامل

اليوم األول
الثالثاء 10 ،أيار /مايو 2022
الجلسة االفتتاحية
املبنى الثقايف  -املدرج ()2

9:20 – 9:00

عزمي بشارة
عز الدين البوشيخي

الجلسة  :1التجارب املعجمية
املبنى الثقايف  -املدرج ()2

رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي
عبد السالم شقروش
11:00 – 9:20

نرجس باديس
عبد الغني أبو العزم
حسن حمزة

ور النسق الفكري يف الحضارة العربية اإلسالمية:
تط ّ

دراسة يف معجم الدوحة التاريخي (مقاربة عرفانية)
ول الداليل
القيمة االختبارية ملعجم الدوحة التاريخي :التح ّ
جا
من املعنى الحريف إىل املعنى املجازي منوذ ً
التجربة املعجامتية الفرنسية يف تأليف
املعاجم التأثيلية التاريخية

فصل املقال بني البقّال والبدّال :بحث يف تاريخية املعجم
التاريخي العريب

اسرتاحة

11:20 –11:00

الجلسة  :2النظائر الساميّة والتأثيل يف املعجم
املبنى الثقايف  -املدرج ()2

رئيسة الجلسة :أمل غزال
رمزي منري بعلبيك
13:00 – 11:20

إبراهيم بن مراد
محمد العبيدي
يوهانيس طومان
/Johannes Thomann
ميالد عابدي
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النظائر السام ّية يف معجم الدوحة التاريخي :أبعادها الداللية
من منظور العربية وتراثها املعجمي

البعد الحضاري ملعجم الدوحة التاريخي
من خالل ظاهرة االقرتاض املعجمي

معجم الدوحة التاريخي والتواصل الحضاري:
جا
تأثيل األلفاظ األعجمية أمنوذ ً

نشأة املصطلحات العلمية يف اللغة العربية :املقرتض
والرتجمة االقرتاضية يف العرص العبايس األول

غداء

14:30 – 13:00

الجلسة  :3املعجم والداللة
املبنى الثقايف  -املدرج ()2

رئيس الجلسة :عبد القادر الفايس الفهري
ونة اللغوية
ونتني :بحث مقارن بني املد ّ
املعجم العريب بني مد ّ

رياض قاسم
16:10 – 14:30

ونة معجم الدوحة التاريخي
الرتاثية ،ومد ّ

محمد محمود محجوب

نسقية املعنى يف املعجم التاريخي،
جا
الجذر اللغوي (ج و ز) أمنوذ ً

ور الداليل لألفعال من خالل معجم الدوحة:
التط ّ

عبد املنعم حرفان

منوذج "قعد " و "جلس "

منهج تحديد دالالت الوحدات املعجمية وتعريفها

هدى اعامرة

يف معجم الدوحة التاريخي

اسرتاحة

16:30 – 16:10

الجلسة  :4املعجم والقضايا اللسانية
املبنى الثقايف  -املدرج ()2

رئيس الجلسة :حيدر سعيد
حسني الزراعي
18:10 – 16:30

محمد محمد يونس عيل
محمد كامل بلخوان
محمد إسامعييل علوي

من بناء الكلمة إىل بناء املعجم
وحدات التحليل الرصيف واملعجمي بني التحليل القواعدي
والتحليل الحاسويب مع تطبيقات عىل معجم الدوحة

النحت بني القياس والسامع يف ضوء معجم الدوحة التاريخي
أهمية معجم الدوحة التاريخي يف بناء إطار مرجعي دويل
مشرتك لتعليم اللغة العربية للناطقني بها وبغريها
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اليوم الثاين
األربعاء 11 ،أيار /مايو 2022
الجلسة  :5املعجم والبعد الحضاري ()1
املبنى الثقايف  -املدرج ()2

رئيس الجلسة :عبد السالم املسدي
األصول الحضارية أللفاظ القراءة والكتابة يف لغة العرب:

محمد مرقطن
10.40 – 9:00

مناذج مختارة من معجم الدوحة التاريخي

العمق التاريخي أللفاظ اللغة اليمنية القدمية:

عميدة شعالن

دراسة معجمية مقارنة مع مادة معجم الدوحة التاريخي

واسيني بن عبد الله

رشيد بلحبيب

منهج التعامل مع ألفاظ الحضارة اإلسالمية يف املعجم
التاريخي :قراءة يف منت معجم الدوحة التاريخي
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية:
نحو آفاق مفتوحة لالستدراك

الجلسة  :6املعجم والبعد الحضاري ()2
املبنى الثقايف  -القاعة 003

رئيس الجلسة :عيل الكبييس
عبد الكريم جبل
10:40 – 9:00

أمين بن نجي
أدي ولد آدب

وئام املساملة
11:00 – 10:40
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معجم الدوحة التاريخي والتصوير الحي للحضارة العربية:
جا
اإلبل منوذ ً

جا
ألفاظ الحضارة يف معجم الدوحة التاريخي :حقل اللباس منوذ ً
م،
مادة "ء م م " يف املعجم التاريخي :بني مقصدية األ ّ
مة ،واإلمامة
وثراء األمومة ،واأل ّ

ألفاظ الحضارة يف معجم الدوحة التاريخي:
دراسة وصفية تحليلية

اسرتاحة

الجلسة  :7مقارنات بني املعاجم ()1
املبنى الثقايف  -املدرج ()2

رئيس الجلسة :عبد الحميد الهرامة
عواطف السمعيل
12:40 – 11:00

محمد الهاشمي

سامي مربك

عقيل املرعي

بنية التعريف يف معجمي الدوحة والشارقة التاريخيني:
دراسة مقارنية تحليلية للداللة والشاهد

التعريف يف املعجم التاريخي للغة العربية :مقاربة مقارنة
مي الدوحة والشارقة
بني معج َ

التعريف املعجمي يف املعجم التاريخي العريب
والفرنيس واإلنكليزي :دراسة تحليلية مقارنة

معجم الدوحة التاريخي ومعجم اللغة اإليطالية الكبري:
دراسة مقارنة

الجلسة  :8مقارنات بني املعاجم ()2
املبنى الثقايف  -القاعة 003

رئيس الجلسة :عبد العيل الودغريي

12:40 – 11:00

أحمد البايبي

عبد القادر بوشيبة

14:30 – 12:40

منهج بناء معجم الدوحة التاريخي يف عرض األلفاظ :دراسة

مقارنة مع معجم أكسفورد التاريخي للغة اإلنكليزية واملعجم
التاريخي للغة العربية (الشارقة)

الوظائف املعجمية يف معجم الدوحة التاريخي :دراسة
يف ضوء الصناعة املعجمية الحديثة

عائشة املاليك

دالالت األلفاظ بني املعجم والقرآن

الشاذيل الهيرشي

مي الدوحة والشارقة التاريخيني
نحو مسار توفيقي بني معج َ

غداء

7

الجلسة  :9املعجم وقضايا املصطلح ()1
املبنى الثقايف  -املدرج ()2

رئيس الجلسة :الطاهر ميلة

16:10 – 14:30

عبد الله محمد
زين بن شهاب

ور املفاهيم واملصطلحات
املعجم وتط ّ

عبد الله توفيق
عبد الرزاق الصالحي
عبد السالم الحشاين

قضايا املصطلح يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
املصطلح العرويض يف معجم الدوحة التاريخي:
ور الداليل
أشكال التعريف وإشكاالته ووجوه التط ّ

معجم الدوحة واستيعاب املصطلحات العلمية املستجدّة

الجلسة  :10املعجم وقضايا املصطلح ()2
املبنى الثقايف  -القاعة 003

رئيس الجلسة :عيل املخاليف
الط ّيب البوهايل
16:10 – 14:30

عمر الفجاوي

نجم الدين خلف الله

نسمة طاهر السقعان
16:30 – 16:10
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ونة معجم الدوحة
مفهوم السالم عند العرب من خالل مد ّ
التاريخي :دراسة مصطلحية

مصطلح الجاهل ّية املحيف عليه :قراءة يف شبهات الفهوم
يف ضوء معجم الدوحة

والت الداللية ملصطلح "الجرمية "
يف التح ّ
من خالل معجم الدوحة التاريخي

معجم الدوحة التاريخي والقراءات التأويلية للرتاث الفقهي:
دراسة تجريبية

اسرتاحة

الجلسة  :11املعجم والتنوع
املبنى الثقايف  -املدرج ()2

رئيس الجلسة :محمد بن سامل املعشني

17:45 – 16:30

محمد إسامعيل/
الحي
أرشف عبد
ّ
عيل البوجديدي
باولو برانكا
Paolo Branca

خطاب التنوع اللغوي يف معجم الدوحة التاريخي
مداخل الهزل والسخرية يف معجم الدوحة التاريخي:
دراسة يف املادة املعجمية وتاريخية املصطلح
األثر اللغوي ملصطلح "الدهر " (زمني وقدري)
يف اللغة العربية وآدابها
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املشاركون
امللخـصــات

إبراهيم بن مراد

أستاذ التعليم العايل يف كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات – جامعة منوبة (تونس) حتى أيلول /سبتمرب 2019
وأستاذ متميّز بها .متخصص يف علوم اللسان وخاصة يف املعجمية واملصطلحية والرتجمة .عضو يف املجمع

العلمي العراقي ومجمع اللغة العربية بدمشق ،وعضو املجلس العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية،
ونائب لرئيسه .له عدة كتب منشورة منها يف البحث العلمي" :املصطلح األعجمي يف كتب الطب والصيدلة العربية
" ،و "دراسات يف املعجم العريب "؛ "مقدمة لنظرية املعجم "؛ "املعجم إىل القاموس ".

البعد الحضاري ملعجم الدوحة التاريخي من خالل ظاهرة
االقرتاض املعجمي
للمعجم التاريخي يف مختلف اللغات أبعاد كثرية منها اللساين ومنها الثقايف ومنها الحضاري ،ومن أهم ما يجمع
بني األبعاد الثالثة فيه ظاهرة االقرتاض املعجمي التي تربز من خالل املعجم ما بني العرب واألمم األخرى من اتصال
أو متاس يف اللغة ويف الثقافة ويف الحضارة .االتصال اللغوي يظهره انتقال وحدات معجمية من لغة مقرِضة،
مثل اليونانية أو الالتينية ،إىل لغة مقرتِضة (اللغة التي يصفها املعجم وهي اللغة العربية)؛ واالتصال الثقايف
يظهره انتقال األفكار واملفاهيم من ثقافة مقرضة إىل ثقافة مقرتضة مثل الذي حدث بني الثقافة اليونانية
ما االتصال الحضاري فيظهره انتقال "األشياء " من حضارة مقرضة إىل حضارة مقرتضة .ونريد يف
والثقافة العربية؛ وأ ّ

هذه الورقة أن نهتم بالبعد الحضاري ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية من خالل املقرتضات املعجمية .وال بد
م ً
وسنخص
ة املقرتضات اليونانية والالتينية.
مة ،وأن أقواها ُ
من اإلشارة إىل أن املقرتضات لها درجات يف ال ُ
ّ
ج َ
ج َ
ع ْ
ع ْ

بالقول يف هذه الورقة املقرتضات الحضارية من اللغة اليونانية ،وهي تتعلق كام ذكرنا بأسامء األشياء ،مثل أسامء
املواليد الطبيعية ،وخاصة النبات والحيوان ،وأسامء بعض املظاهر الحضارية األخرى؛ وهي مقرتضات تظهر عالقة

ظل اإلمرباطورية البيزنطية.
ظل الدولة اإلسالمية ،بالحضارة الرومانية يف ّ
البيئة الحضارية العربية يف ّ
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أحمد البـايـبـي

أستاذ التعليم العايل يف اللسانيات العربية بجامعة موالي إسامعيل باملغرب ،وخبري لساين له عدد من الدراسات
واملقاالت العلمية املحكّمة واملشاركات الوطنية والدولية .مسؤول تكوين الدكتوراه :الخطاب والتكامل يف اللغة
واألدب والعلوم اإلنسانية والرشعية .مدير مخترب الخطاب وتكامل العلوم واملعارف ورئيس شعبة اللغة العربية
بالرشيدية سابقًا .من كتبه املنشورة" :القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية :دراسة لسانية يف الصواتة اإليقاعية

ة تأصيلي ٍ
الصواتـة الحديثة ،نحو ترجم ٍ
ة( ،جون روبرت فريث (" :)1948األصوات والتطريزات
"؛ "النصوص التـأسيسية يف ّ

الصواتة :كتاب
الصواتة املستقلة القطع ") "؛ "محارضات يف ّ
" وجون أنطون غولدسميث (" :)1976نظرة عامة عىل ّ

الصواتة املبتدئني ".
بيداغوجي موجه إىل طالب ّ

منهج بناء معجم الدوحة التاريخي للغة العربية يف عرض األلفاظ:
دراسة مقارنة مع معجم أكسفورد التاريخي للغة اإلنكليزية واملعجم
التاريخي للغة العربية (الشارقة)
تسعى هذه الورقة لتقديم دراسة مقارنة بني ثالثة معاجم تاريخية ،وتهدف إىل الكشف عن املنهجية املعتمدة
يف بناء املعجمني التاريخيَني املذكو َرين ،ومقارنتها باملنهجية املعتمدة يف معجم الدوحة التاريخي للغة

العربية يف عرض ألفاظه و وحداته املعجمية من حيث البناء ،من خالل أربعة محاور كربى :الضوابط الصوتية والرصفية
والرتكيبية املرعية يف عرض األلفاظ يف معجم الدوحة؛ والوحدات املعجمية أو عرض األلفاظ يف املعجم التاريخي
للغة العربية (الشارقة)؛ والضوابط الصوتية والرصفية املرعية يف عرض األلفاظ يف معجم أكسفورد التاريخي للغة
اإلنكليزية؛ وضوابط النطق أو (الكتابة األصواتية) الغائبة يف املعجمني التاريخيني العربيني والحارضة يف معجم
أكسفورد التاريخي للغة اإلنكليزية.
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آدي ولد آدب

ريا لغويًا حاليًا
باحث وشاعر وخبري لغوي موريتاين ،عمل أستاذًا بجامعة محمد الخامس باملغرب ،وبجامعة قطر ،وخب ً
بـمعجم الدوحة التاريخي .صدرت له دواوين" :رحلة بني الحاء والباء "؛ "تأبً َ
ط أوراقًا "؛ "بصمة روحي "؛ وكتب" :اإليقاع
يف املقامات اللزومية للرسقسطي "؛ "املفاضالت يف األدب األندليس /الذهنية واألنساق "؛ "تأويل رؤياي " ،ثم

سلسة يف خمسة كتب عن" :أرسة أهل آدب :ساللة الشعر "؛ وعن "املقاومة األخالقية " يف أدبياتهم ،وعن دراسات
يف دواوين ثالث شخصيات من العائلة نفسها.

مادة (ء م م) يف املعجم التاريخي :بني مقصدية (ا َ
م) ،وثراء (األمومة)،
أل ّ
و (األمّة) ،و (اإلمامة)
تتناول هذه الورقة مادة "ء م م " يف :معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،نظ ًرا إىل ثراء مبانيها ومعانيها ،عرب

فضاء القرون التسعة املرصودة .ومبا أن الربط بني التاريخي ،والحضاري ،يف املعجم اللغوي العريب ،هو جوهر

املؤمتر العلمي املوعود ،ونظ ًرا إىل أن الجذاذات يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،مرتبة  -يف واجهتها -

ترتي ًبا غري تاريخي باملطلق ،يرتكز عىل اختالف البنى والوسوم ،أكرث مام يعتمد التاريخ معياره األول ،رغم أن التاريخية
هي جوهر هذا املعجم وروحه ،يف منطوقه ومفهومه ،وهي الرائز األول لتطوره اللغوي يف مبانيه ومعانيه،

م ،يوضّ ح تسلسل تواريخ مواليد كل
فقد أعادت الورقة ترتيب جذاذات املادة ،بحسب تناميها التاريخي يف جدول عا ّ

ألفاظها املستعملة لغويًّا ،ليتبدّى أن االعتباطية الظاهرية للدال التاريخي ،تحتاج إعادة تركيب متناثر الجذاذات عرب

التاريخ ،إىل نسق منطقي ،يتناول املادة  -يف تنامي مبانيها ومعانيها  -وفق حقول داللية محورية ،انطالقًا من:
مة " ،و "اإلمامة ".
مقصدية َ
"األ ّ
م " ،إىل ثراء "األمومة " ،و "األ ّ
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الحي
أرشف عبد
ّ

أستاذ مشارك يف برنامج اللسانيات واملعجمية العربية مبعهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل الدكتوراه يف
مجال اللسانيات االجتامعية من جامعة إدنربه بربيطانيا ،عمل مبركز الدراسات اإلسالمية والرشق أوسطية بالجامعة
نفسها وعمل بقسم الدراسات الرشق أوسطية بجامعة كيمربيدج بربيطانيا ،ومن ثم التحق بكلية كلري هول بجامعة
زميل باحثًا .عمل يف بعض الجامعات العربية .له عدد من األوراق املنشورة يف دوريات محكّمة ،وشارك يف
ً
كامربيدج
وا يف لجان تحرير املجالت التاليةInternational Journal of the Sociology of Language :
تحرير ثالثة كتب .يعمل عض ً

 .Language Policy ; Journal of Applied Linguisticsيعمل حاليًا عىل مرشوع يركز عىل سوسيولسانيات الثورات (من
جزءين – النارش :دي قوريرت).

خطاب التنوع اللغوي يف معجم الدوحة التاريخي
تتغ ّيا هذه الدراسة التعرف إىل الخطاب العريب عن التنوع اللغوي؛ عرب استنطاق معجم الدوحة التاريخي للغة

العربية ،وتكتسب خصوصيتها من أنها ال ت ُعنى مبرسدة املصطلحات املستعملة للتعبري عن التنوع اللغوي فقط،
عنيت
وره ،وتأثريه ،واشتغاله يف املجتمع .وقد ُ
وإمنا تهت ّ
ور العريب عن ذلك التنوع؛ مفاهيمه ،وتط ّ
م مبقاربة التص ّ

عدة أدبيات سابقة بهذه املوضوعة ،إال أنها مل تتوفّر عىل الرشوط التي أنتجت هذه الدراسة ،فنجد بحثًا يحرص التنوع
يف املستويات الكالسيكية لتحليل اللغة؛ ليدرس التباين يف البنى الصوتية والرصفية والنحوية ،ونجد آخر ينفسح
بنظرية التنوع إىل أن يربطها بالفئوية االجتامعية ،وغريهام ينأى عن ذلك كله ليدرس مصطلحات التنوع بصورتها
ونة تاريخية ممثّلة .وهذا من شأنه إنتاج صورة منطية محددة عن الوضع
املج ّردة من غري تسييق؛ لتعذّر تحصيل مد ّ
السوسيولساين ،خاصة السياقات التاريخية لالتصال اللغوي ،والتي شكّلت ووجهت ،بل حتّمت عملية التقعيد اللغوي

بصفتها أحد موارد إدارة التنوع والحفاظ عىل الهوية .من رحم ذلك كله تجيء هذه الورقة لتنظر إىل التنوع اللغوي
ونة ممثّلة ،قوامها املعجم
بوصفه أداة قابلة للتطويع والكشف عن بنية املجتمع وتصوراته ومواقفه ،من خالل مد ّ

ونة من هذا النوع سيفهم الباحث بصورة انعكاسية حركة املجتمع عرب حركة اللغة ،وسيصبح
التاريخي .وباعتامد مد ّ
من املُ تاح تت ّبع كلتا الحركتني بتت ّبع األخرى.
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أمين بن نجي

حاصل عىل الدكتوراه يف التخطيط والسياسة اللغوية من كلية الدعوة اإلسالمية بليبيا ،وعىل املاجستري يف
اللسانيات واملعجمية العربية من معهد الدوحة للدراسات العليا .يعمل باحثًا مساعدًا مبعجم الدوحة التاريخي للغة
العربية ،نرش عددًا من األبحاث ،منها" :التطور املصطلحي ملفهوم الحكم االستثنايئ بني القرنني الرابع والثامن
جا " ()2021؛ "التخطيط والسياسة
الهجريني " ،باالشرتاك ()2022؛ "النسق يف الصناعة املعجمية :الوسيط أمنوذ ً
جا " ( .)2021حاصل عىل املرتبة الثانية يف جائزة األلكسو  -الشارقة
اللغوية يف الجزائر :القوانني والترشيعات أمنوذ ً
للدراسات اللغوية واملعجمية (.)2018

ألفاظ الحضارة يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية:
حقل اللباس منوذجًا
جلها معجم الدوحة التاريخي للغة العربية،
تحاول هذه الورقة تسليط الضوء عىل جانب من ألفاظ الحضارة التي س ّ
يف مرحلته األوىل ،والثانية (مل تكتمل بعد) ،ويف سبيل ذلك اختارت حقل األلبسة ،للوقوف عىل أسامئها ،وصفاتها،

وهيئتها ،وألوانها ،وموادها املصنوعة منها ،وطرائق لباسها ،واستنباط ما تتضمنه من داللة اجتامعية ،ودينية،
وسياسية ،وإىل أي ح ّد استطاع معجم الدوحة التاريخي حرص هذه األلفاظ ،عرب مقارنته بأحدث املعاجم العربية
املختصة يف اللباس .وتهدف الورقة إىل إبراز دور املعجم اللغوي التاريخي يف النهضة املعرفية ،الذي يتجاوز
ّ
فك غموض األلفاظ واملعاين ،وإظها ِر قيمته الحضارية يف أنه وعا ٌء حافظ لثقافة العرب وطرائقها يف املعيشة،
واملأكل ،وامللبس .وللوصول إىل إجابات وافية ،اعتمدت الورقة املنهج االستقرايئ ،إضافة إىل املنهج الوصفي
التحلييل؛ إذ تقوم عىل استقراء مادة معجم الدوحة ،واستخراج ألفاظ اللباس منه ،ثم محاولة فرزها وتحليلها،
وصول إىل فهمها ،والحكم عليها.
ً
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الشاذيل الهيرشي

أستاذ اللغة يف مستويات الليسانس واملاجستري والدكتوراه ،أرشف عىل عدد من األطروحات ،وشارك يف كثري من
الندوات يف تونس وخارجها .نرش مقاالت كثرية يف مجالت محكّمة ،وله مؤلفات منها" :الضمري :بنيته ودوره يف
الجملة "؛ "قضايا يف معالجة األبنية اإلعرابية والداللية "؛ "دروس يف الرصف العريب "؛ "دروس يف النحو العريب ".
يعمل يف أبحاثه عىل إعادة النظر يف الرتاث النحوي العريب ،وإعادة تقييمه يف ضوء النظريات اللغوية الحديثة
ور مناهجها.
وتط ّ

نحو مسار توفيقي بني معجمَي الدوحة والشارقة التاريخيني للغة العربية
تقارن هذه الورقة بني معجم الدوحة ومعجم الشارقة التاريخيَني ،وقد بنيت عىل ثالثة محاور ،عولج فيها الجذر
(ءج ل) وبعض مداخله ،والتداخل بني االسم واملصدر واملشتق ،وكذلك الشواهد املعتمدة من حيث األقدمية وجمع
املعاين وتفريعها .تكتفي الورقة باملقارنة من دون تعميم للنتائج حتى اكتامل املرشوعني ووصولهام إىل
املرحلة النهائية .وتتبنى الورقة مسا ًرا توفيقيًا بني املعجمني ،ونحو توحيد الجهود يف مرشوع واحد يف سبيل

تحقيق بناء ذاكرة الكلمة العربية من قديم الزمان إىل العرص الحديث.
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الطيّب البوهايل

أستاذ التعليم العايل مؤهل ،باملدرسة العليا للرتبية والتكوين -أكادير ،التابعة لجامعة ابن زهر .مجاز يف األدب
العريب والرشيعة والقانون .استكمل دراساته العليا يف النقد القديم والفقه وأصوله ،واملهنية يف مناهج تدريس
اللغة العربية ثم التوجيه الرتبوي .من منشوراته :كتاب "مفهوم السالم يف القرآن الكريم والحديث النبوي الرشيف
"( ،أطروحة الدكتوراه).

مدونة معجم الدوحة
مفهوم السالم عند العرب قبل اإلسالم من خالل
ّ
التاريخي للغة العربية :دراسة مصطلحية
بخالف ما يُظن من أن حضارة العرب ،قبل اإلسالم ،مل تكن سوى حضارة قوم يغريون ويغار عليهم؛ فإنها ،مثل كل

الحضارات ،مل تخل من مظاهر السلم والحلم والتسامح والتواصل مع اآلخر ،وهي مظاهر ميكن استخراجها من معجم
الدوحة التاريخي للغة العربية ،املرجع األمثل لدراسة تطور األلفاظ الحضارية عند العرب .إن استعامل لفظ السالم
عا يف مدونة املعجم قبل اإلسالم؛ أما
ومشتقاته قديم؛ إذ ورد "السالم " و "السالمة " يف أكرث من أربعني موض ً

ور املفهوم عند العرب قبل
املشتقات ك "سلِم " و َ
"سلّم " و "أسلم " وغريها فهي كثرية ،وتعني عىل افرتاض تص ّ

اإلسالم .تحاول هذه الورقة دراسة تطور مفهوم السالم عند العرب قبل اإلسالم ،من خالل معجم الدوحة الذي ستتخذ
نصوصه مت ًنا لدراسة مصطلحية ،تهدف إىل إحصاء موارده ،قصد تعريفه وجرد مشتقاته وضاممئه وعالقاته وقضاياه.
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باولو برانكا Paolo Branca

أستاذ مشارك يف اللغة العربية يف الجامعة الكاثوليكية يف ميالن  -إيطاليا ،وعضو يف لجنة اإلسالم اإليطايل يف
وزارة الداخلية اإليطالية ،ومسؤول عن العالقات مع املسلمني ألبراشية ميالنو .كتب العديد من املجلدات واملقاالت
عن العالقة بني اإلسالم والغرب واإلسالم والحضارة .شارك يف مؤمترات علمية كثرية يف مدن عديدة حول العامل.

األثر اللغوي ملصطلح الدهر (زمني وقدري) يف اللغة العربية وآدابها
إن غزارة اإلنتاج األديب العريب تجعل دراسته الشاملة والوقوف عىل املعاين واملصطلحات التي يجب تحليلها
وتفسري معانيها يف سياقها الزمني أم ًرا غري ممكن .لذا ،سنبدأ بدراسة بعض األمثلة املوجودة مام قبل اإلسالم،

وصول إىل
ً
مرو ًرا ببعض الفرتات والكتّاب املهمني بإنتاجهم مثل (الجاحظ ،والتنوخي ،واملتنبي ،واملعري ،وغريهم)،
كتّاب العرص الحديث (األفغاين ،ومحمد تيمور ،وغريهام) ويف هذا الصدد ،نعتقد أن التوغل يف التعبريات واألمثال

الشعبية ميكن أن يؤكد استمرار املصطلحات واملفاهيم غري البعيدة جدًّا عن واقعنا الحديث واملعارص ،عىل الرغم
من مرور الزمن ،مع اختالفها وفقًا للسياق املتغري؛ وبهذا فهي تستمر يف إثارة تساؤالت مهمة يف الفكر الحديث.
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حسن حمزة

أستاذ فخري بجامعة ليون ،2فرنسا ،ورئيس برنامج اللسانيات واملعجمية العربية مبعهد الدوحة للدراسات العليا،
ونائب رئيس املجلس العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية .حاصل عىل دكتوراه الدولة من قسم علوم
ن بروفانس .له
اللسان بجامعة ليون  ،2وعىل دكتوراه الحلقة الثالثة من قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة إكس إ ْ
بحوث عديدة يف اللسانيات واملعجم والرتجمة واملصطلح .أرشف عىل عدد من فرق البحث العلمي ،وعىل العديد
من رسائل الدكتوراه ورسائل املاجستري .أسس وأدار (باالشرتاك) مدرسة دكتوراه الرتجمة الفرنسية  -الجزائرية ،ونال
جائزة ابن خلدون  -س ْنغور يف الرتجمة.

فصل املقال بني البقّال والبدّال :بحث يف تاريخية املعجم التاريخي العريب
تنطلق هذه الورقة من تعريفات البقّال والبدّال يف املعاجم العربية القدمية والحديثة ،للسؤال عن األبعاد الحضارية
مي الدوحة والشارقة اعتامدًا عىل ما تقدمه النصوص من معطيات .وتسجل
فيها ،وتنظر يف هذه األبعاد يف معج َ

الورقة تناسل دالالت اللفظ يف تطوره عرب الزمان ،وتتوقّف بصورة محدّدة أمام املزالق التي قد تجعل املعجم

التاريخي يغفل عن تاريخيته؛ فال يستنطق النصوص كام يستنطقها املؤرخ الستخراج األبعاد الحضارية منها وتسجيلها
يف تعريفاته ،بل يظل مشدودًا إىل الجانب اللغوي يف دالالت األلفاظ ،وال يواكب التحوالت الحية الحقيقية التي
تشهدها هذه الدالالت.
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حسني الزراعي

خبري لغوي أول يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية .أستاذ التعليم العايل يف اللسانيات ،تخصص( :معجم
وتركيب) ،رئيس قسم اللغة العربية األسبق يف كلية اآلداب جامعة صنعاء ( ،)2011-2009حاصل عىل الدكتوراه
من جامعة محمد الخامس ( ،)2003وعىل األستاذية من الجامعة نفسها ( .)2015عمل يف جامعة صنعاء وجامعة
امللك خالد ،وله عدة بحوث وكتب يف مجاالت لسانية مختلفة ،يف املعجم والرتكيب والداللة والرصف والتداوليات
جز املعجمي :نظرية يف (بناء الكلمة وتحليلها) " ،كتاب منشور .و "املعجم النسقي املحوسب
وغريها .له "يف امل ُن َ

" ،منشور يف "مجلة أم القرى "  .2012رئيس ِ
ف َرق إعداد املعاجم املدرسية ( :)2008مركز البحوث العريب بدولة

جا،
الكويت ،إرشاف مركز البحوث والتطوير الرتبوي باليمن .التحق مبؤسسة معجم الدوحة ( )2014وتدرج فيها معال ً
ومنسق تحري ٍر ومراقب جود ٍ
ة.
عا ،ومحر ًرا،
َ
ومراج ً

من بناء الكلمة إىل بناء املعجم
عا للرصف أو الرتكيب وحدهام.
تركّز محاور الورقة عىل تدعيم فرضية أن الكلامت موضوع للمعجم وليست موضو ً
وتسعى الورقة ،انطالقًا من مقاربات لسانية من جهة ،ومن الوقائع التجريبية للغة العربية ،املمثل لها مبداخل

معجمية يف املواد املحررة يف معجم الدوحة التاريخي لغة العربية من جهة أخرى ،إىل تقديم رؤية تتلخص يف
أن بناء املعجم يبدأ من فهم طبيعة املداخل املعجمية ،ومن طبيعة الجذور الثالثية وتطورها الصويت والرصيف
والداليل داخل النظام السامي ،وإمكانات كل لفظ وكل طبقة جذور (من املعلومات الهائلة التي يجب أن تكون حارضة
يف ذهن املشتغل سلفًا) ومكوناتها الرصفية والسامتية ،ولهذا الغرض ال بد من تفكيك مكونات الجذور البنيوية
التي تكون موضع االشتغال والنظر تفكيكًا ذ ّريًا لجميع عنارصها (الصوتية والرصفية والداللية) ومداخلها التي رصدها

الحاسوب ،للتن ّبؤ باملحتوى الداليل والبنيوي لكل عنرص من عنارص الكلمة ،ملعرفة األنساق التي تعمل داخل املعجم،
ومللء الفراغات التي تظهر يف كل نسق انطالقًا من العالقة العضوية املدمجة يف كل لفظ من األلفاظ ،عىل النحو

و " الذي يستحرض يف بنيته معلومات طرف آخر تتجه نحوه العداوة .ولفظ "الجيش " الذي
ّ
الذي
يتجل يف لفظ "العد ّ
جج بالسالح ] و [قتال ] بخالف لفظ "القوم " الذي ال يستغرق أكرث من
يستحرض يف بنيته معلومات [عدد كبري ] و [مد ّ
معلومة [عدد من الناس ].
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رشيد بلحبيب

أستاذ الدراسات اللغوية بجامعة محمد األول باملغرب ،وأستاذ سابق بعدد من الجامعات العربية بسلطنة عامن،
واإلمارات العربية ،وقطر .عضو مؤسس ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،وعضو مبجلسه العلمي ،ونائب
املدير التنفيذي ،ومنسق إقليمي للمعالجة املعجمية باملغرب العريب .مؤلف ومحقق ومرتجم لعدد من األعامل
العلمية ،محكّم معتمد لدى بعض الجامعات ،وبعض املجالت العلمية ،له مشاركات علمية يف عدد من املؤمترات
العلمية يف الوطن العريب وخارجه.

معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،نحو آفاق مفتوحة لالستدراك
بيّ ّنا يف عدد من املحطات املختلفة طبيعة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،وخصائصه ،ووظائفه ،وهي
يكّن روادَه من مادة معجمية
طبيعة تجعله مختلفًا عن املعاجم العامة يف عدد غري قليل من النقاط ،أهمها أنه ُ

مؤرخة ومتكاملة ومتسقة ،مل يستطع أن يقدّمها أي معجم عريب حتى الساعة ،وهذه الخدمة متثل مرشوعية
وجوده .ويقيننا أنها ستتحقق بعد االنتهاء من تحرير مواده ،مكتسباتٌ  ،ومثراتٌ نظنها يف غاية األهمية والنفاسة،
عا للباحثني وملؤسسات البحث ومراكزه ،ولألقسام العلمية
ً
وسيمأل املعجم فراغا لغويًا ومعرفيًا
هائل ،وسيكون مرج ً

واألكادميية ،وملجامع اللغة وجمعياتها .وسيفتح آفاقًا واسعة ملشاريع األبحاث والدراسات يف مستويات مختلفة
من علوم اللغة العربية الصوتية والرصفية واالشتقاقية والنحوية والداللية والبالغية ،والفيلولوجية التاريخية
فضل عن مصطلحات العلوم وتاريخها ،وتاريخ األدب والدراسات النقدية ،وعلم التاريخ ،والتاريخ الثقايف
ً
واملقارنة،
واالجتامعي والسيايس لألمة .ومن جملة ما اضطلع وسيضطلع به معجم الدوحة ،استدراكه عىل معاجم اللغة
ومصادرها ،فقد مكّنه اعتامد مدونة لغوية أساسها النصوص التي أنشئت وتطورت خارج املعاجم ،من تدشني جمعٍ

ثانٍ ملفردات اللغة ،ميثل والدة ثانية للغة العربية ،بعد الجمع األول الذي قام به الخليل بن أحمد ،يتجىل هذا الجمع

يف االستدراك عىل املعاجم العربية مجتمعة ،ويف جميع املجاالت املمكنة واملحتملة .ستتطرق الورقة إىل ما
حققه معجم الدوحة يف هذا املجال.
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رمزي منري بعلبيك

جويت " للدراسات العربية يف الجامعة األمريكية يف بريوت .له عدد كبري من الكتب بالعربية
أستاذ كريس " ُ

واإلنكليزية ،وكذلك من املقاالت يف مجالت علمية محكّمة .أُعيد نرش عدد من مقاالته يف مجلد خاص يف سلسلة
 Variorumالعاملية التي تك ّرم الباحثني الذين لهم أثر بارز يف حقول اختصاصهم .ترتكز دراساته يف النظرية النحوية

العربية ،وفقه العربية والسام ّيات املقارن ،وتاريخ املعجم العريب ،كام أكمل معجم "املورد الكبري " بعد وفاة والده
املعجمي منري البعلبيك .وقد حاز جائزة امللك فيصل العاملية للغة العربية واألدب لعام  2010عن مجمل أعامله ،وال
سيام إسهامه يف دراسة تاريخ النحو العريب .وهو رئيس املجلس العلمي ملعجم الدّوحة التّاريخي للّغة العربيّة

منذ تأسيسه.

النظائر السام ّية يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية :أبعادها
الداللية من منظور العربية وتراثها املعجمي
لعل الفائدة الكربى يف النظائر الساميّة أنها تتيح املقارنة بني الزمر أو الحقول الداللية يف العربية ومقابِالتها يف

أخواتها السام ّيات .ومل يكن مفهوم الزمر الداللية غائ ًبا عن املعجميني العرب ،إال أن محدودية معرفتهم بالسام ّيات
عقْد مثل هذه املقارنة .وقد تن ّبه بعض هؤالء إىل رضورة الفصل بني املدلوالت املختلفة للجذر
مل متكنهم من َ

م ُد ابن سيده يف الرتتيب الداخيل للمواد يف املحكم.
الواحد ،وهذا
أساس صنيع ابن فارس يف املقاييس ،ومعت َ
ُ
مر للجذور يف العربية وسائر الساميّات تنظر هذه الورقة يف الجذرين (د ب ر) و (ر ب ع) من
وانطالقًا من مفهوم ال ُّز َ

حيث داللة مشتقاتهام يف املعاجم العربية ،مقارن ً
ة بدالالت مشتقاتهام يف سائر السام ّيات كام وردت يف معجم
رتكة بني السام ّيات يف هذين الجذرين ،وما انفردت
الدوحة التاريخي للغة العربية ،ويبني الحقول الداللية املش َ

به العربية دون سائر أخواتها ،وما مل يرد يف العربية واحتفظت به إحدى أخواتها أو غري واحدة منها .وقد وقع

عا مختلفًا عن اآلخر من العالقة التي تربط دالالت مشتقاته يف العربية
اختيا ُرنا عىل هذين الجذرين ألن كليهام ميثل نو ً
بدالالتها يف سائر السام ّيات.
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رياض قاسم

حاصل عىل الدكتوراه مبرتبة الرشف من جامعة اإلسكندرية ،عمل باحثًا لغويًا يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء -
ورئيسا للجنة الدكتوراه يف كلية اآلداب ،وشغل منصب
لبنان ،وأستاذ اللغويات يف كلية اآلداب  -الجامعة اللبنانية،
ً

عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -الجامعة اللبنانية .من مؤلفاته املنشورة" :اتجاهات البحث اللغوي يف لبنان
"؛ "األعامل الكاملة ملصطفى لطفي املنفلوطي :دراسة وتقديم "؛ "املعجم العريب :بحوث يف املادة واملنهج
والتطبيق "؛ تحقيق معجم "تهذيب اللغة " لألزهري؛ "تقنيات التعبري العريب "؛ "لننهض بلغتنا :مرشوع السترشاف
مستقبل اللغة العربية ".

املدونة اللغوية
مدونتني :بحث مقارن بني
املعجم العريب بني
ّ
ّ
الرتاثية ،ومدوّنة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
ونتني ،من حيث التشابه والتاميز فيام يتعلق باأللفاظ العربية وبعض ألفاظ الدخيل ،حيث
تقارن هذه الورقة بني املد ّ
ونة املعجمية التاريخية يف العقد الثاين للقرن الثاين الهجري مستندة إىل "السامع " و "الرواية "،
ونت يف املد ّ
د ّ
ومتأثرة ،من حيث املنهج بأصول "الحديث " ،وال سيام العناية بـ "اإلسناد " ،ثم تق ّيد مسارها الزمني بنهاية القرن الرابع

الهجري ،أو ما يعرف بـ "عرص االحتجاج اللغوي " ،بينام تتضمن مدونة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،التي
ظهرت يف عام  ،2018مجموعة ضخمة من املداخل املعجمية التي تسجل تواريخ ألفاظ العربية بدالالتها األوىل،
عني أيضً ا
والتها البنيوية والداللية ،إضافة إىل تحديد مستعمليها ،وتعزيز ذلك بالشواهد املوث ّقة .و ُ
وتاريخ تح ّ

بتأثيل األلفاظ املع ّربة ،وألفاظ املادة الواردة يف نقوش العربية القدمية ،وتعيني نظائر الجذر يف اللغات السام ّية

ريا تتناول مرشوع معجم
املختلفة .وتقارن الورقة أيضً ا بني املد ّ
ونتني من حيث مسألة التعريف ،وتوثيق الشاهد ،وأخ ً

الدوحة من حيث الرؤى واآلفاق البحثية.
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سامي مربك

حاصل عىل الدكتوراه يف املعجمية من جامعة ليون يف فرنسا ،عمل أستاذًا مبركز تعليم اللغات يف الجامعة
رضا يف قسم اللغات األجنبية ،ورئيس فرقة بحث مبخرب تعليمية اللغات ومدي ًرا مساعدًا يف
نفسها ،وأستاذًا محا ً

أنظمة اإلعالم واالتصال والعالقات الخارجية باملدرسة العليا لألساتذة ،سطيف – الجزائر .عضو يف مركز البحث يف

اللسانيات التطبيقية بجامعة ليون ،محكّم يف العديد من املجالت العلمية يف تخصص املعجمية واللسانيات.

التعريف املعجمي يف املعجم التاريخي العريب والفرنيس واإلنكليزي:
دراسة تحليلية مقارنة
تتناول هذه الورقة موضوع التعريف يف املعاجم التاريخية .وتبدأ بالوقوف عىل مفهوم التعريف املعجمي
وذلك بتبيان العالقة التي تربط املدخل بطريقة تعريفه واملعلومات التي يتضمنها هذا التعريف ،إضافة اىل منط
ترتيب هذه األخرية .كام تعرض الورقة نتائج دراسة تحليلية ومقارنة ألمناط التعريف املعجمي املعتمدة يف ثالثة
معاجم تاريخية :معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،واملعجم التاريخي للغة الفرنسية ،واملعجم التاريخي
للغة اإلنكليزية .سمحت هذه الدراسة بالوصول إىل نتائج مفادها اعتامد املعاجم التاريخية الثالثة تقري ًبا منط كتابة

التعريفات املعجمية نفسه ،وذلك بتقديم معلومات تم تصنيفها إىل ثالثة أصناف :أولً  ،معلومات متعلقة بشكل
املدخل؛ ثانيًا ،معلومات متعلقة مبعني املدخل؛ ثالثًا ،معلومات متعلقة بتطور استخدامات املدخل بحسب تنوع

السياق التاريخي واختالفه.
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عائشة ماليك

أستاذة بكلية اآلداب واللغات تخصص لغة وأدب عريب بجامعة طاهري محمد  -الجزائر .عضو بالرابطة الجزائرية للفكر
والثقافة ،ونائب رئيس الجمعية الثقافية الخريية "أبواب الخري " .لها خربة يف مجال التدريس للمقاييس اللغوية
واألدبية .شاركت يف عدة ندوات وملتقيات ومن إنتاجها :مقاالن منشوران مبجلتني وطنيتني ،ومقال منشور ضمن
استكتاب دويل صادر عن مركز الرشق لألبحاث والثقافة ،ومقال مقبول للنرش ضمن استكتاب دويل ،ومقال مقبول
للنرش مبجلة وطنية مصنفة "ج ".

دالالت األلفاظ بني املعجم والقرآن
حا من الزمن تفتقر إىل الصناعة املعجمية التاريخية التي ترصد وتؤرخ للمفردات عرب تطورها
ظلت اللغة العربية رد ً

وتحوالتها الداللية ،رغم جهود العلامء السابقني والالحقني .ويف ظل هذا القصور الذي شهدته املعجمية يف

ونة واحدة ،تحمل يف طياتها
هذا املجال ،بات رضوريًا إيجاد ّ
ور اللغة العربية وجمع مفرداتها يف مد ّ
حل ملواكبة تط ّ

ذاكرة كل لفظ من ألفاظ اللغة العربية ،لالرتقاء بها إىل مصاف اللغات العاملية الحية .فالتأريخ للكلامت والتوثيق لها
بشواهد موثوقة كان مراهنة معرفية كربى ،خاضها ثلة من العلامء من جهابذة اللغة العربية ،وذلك بصناعة أهم
معجم يف تاريخ اللغة العربية ،أال وهو املعجم التاريخي للغة العربية الذي كان له السبق يف جمع مفردات اللغة
مبنهج علمي يسجل تاريخ استعامل اللفظة منذ ظهورها وتتبعها عرب مراحل تطورها لتحيك لنا حكاياتها منذ بدايات
استعاملها بشواهد مختلفة وموثوقة .إن األلفاظ الواردة يف املعجم التاريخي صحبت بدليل عىل استعاملها يف
ضئيل مقارنة باألدلة األخرى من الشعر وغريه ،رغم أن القرآن
ً
شاهد نيص من مصدر مؤكد ،إال أن الدليل القرآين كان
هو املصدر الرئيس يف إرساء ثوابت اللغة العربية؛ ما جعل الورقة تقوم عىل املقارنة بني دالالت مفردات املعجم
ودالالت مفردات القرآن ،من حيث التشابه واالختالف والتوثيق لها من القرآن بوصفه الرس الكامن وراء خلود اللغة
والحفاظ عليها من االندثار.
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عبد السالم الحشّ اين

عميد كلية اآلداب بالجامعة األسمرية اإلسالمية بزلينت سابقًا ،وعضو هيئة التدريس بالدراسات العليا للجغرافيا
بالجامعة ،واألكادميية الليبية فرع مرصاته ،وعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا شعبة الجغرافيا كلية اآلداب
بجامعة املرقب بالخمس .حاصل عىل دكتوراه يف الجغرافية الطبيعية مبرتبة الرشف /القاهرة.

معجم الدوحة واستيعاب املصطلحات العلمية املستجدة
تتناول هذه الورقة معضلة لغوية تع ّد من أهم التحديات التي تواجه لغتنا العربية يف هذا العرص؛ حيث صاحب
التقدم العلمي املتسارع يف مجاالت الحياة كافة ،وتطور التكنولوجيا الحديثة ،ظهور مصطلحات أجنبية ،ليس لها
مرادف محدد يف العربية .يتناول املبحث األول من هذه الورقة تاريخ اللغة العربية ،وقدسيتها ،وأهميتها العلمية،
واستقاللها عن اللغات السام ّية وأصولها اآلرامية .أما املبحث الثاين ،فيوضح بإيجاز أهمية الدور الكبري الذي

سيؤديه معجم الدوحة التاريخي للغة العربية من حيث تأثيل ،وتأصيل ،وحفظ مفردات اللغة العربية ،ومفاهيمها،
ومصطلحاتها العريقة والحديثة ،ومواكبة املصطلحات األعجمية املستجدة واستيعابها لغويًا يف العلوم ومجاالت

حد مفاهيم تلك املصطلحات ومعانيها بعد تعريبها بالطريقة املناسبة .ويناقش املبحث الثالث
الحياة كافة ،بحيث يو ّ

أهمية داللة املصطلح العلمي واملفهوم يف الرتجمة والفرق بني لفظَي املصطلح واالصطالح ،وكذلك املفهوم
حا .وقد يعكس املصطلح واالصطالح وحتى املفهوم عند الرتجمة ثقافة أهل اللغة ،ومن ثم يختلف
لغة واصطال ً

املعنى من شعب إىل آخر .ويف املبحث الرابع نتناول تعريب املصطلحات األجنبية ،ونويص باستخدام عدة طرائق
وأساليب منها :آلية التوليد اللفظي واملعنوي ،واالقرتاض الكامل ،واألخذ بطريقة الدكتور محمد رشاد الحمزاوي
(مقاربة لسانية إحصائية خاصة باملصطلحات العلمية التطبيقية) ،خاصة بعد أن ج ّربتها األمم املتحدة عن طريق

االتحاد الدويل لالتصاالت صدر عنه "معجم مصطلحات االتصاالت " سنة  1987يف جينيف بسويرسا.
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عبد السالم شقروش

أستاذ يف التعليم العايل ،حاصل عىل الدكتوراه وله مشاركات يف كثري من امللتقيات الدولية والوطنية .كتب العديد
من املقاالت العلمية وأنجز العديد من املشاريع العلمية.

تطور النسق الفكري يف الحضارة العربية اإلسالمية :دراسة يف
ّ
معجم الدوحة التاريخي (مقاربة عرفانية)
وري لألشياء واألحداث ،وتعمل عىل تشكيل رؤية للعامل من خالل التحكم يف تقطيعه،
متثّل مفردات اللغة الضبط التص ّ

وراتها وأفكارها الناتجة من
ورسم مختلف جوانبه ،عىل اعتبار أن التشكيل هو بناء خاص بكل أمة يرتجم مجموع تص ّ

تجربتها الثقافية ،والوجودية بكامل روافدها املادية ،واملعنوية .فاملفردة اللغوية بذلك ال متثّل مج ّرد تصوير

وره فيه ،وهذا
لواقع اجتامعي أو ثقايف أو علمي ،بل هي الشاهد عىل كيفية بناء هذا الواقع يف الوقت الذي تص ّ
ما عناه "وورف وإدوارد سابري مبا ذهبا إليه من كوننا نرى ونحيا يف عوامل من صنع لغاتنا " .فاللغة ليست حيادية يف

ور ارتأيت أن أبحث أركيولوجيًا يف الحضارة
تعاملها مع العامل وفق البنى الفكرية ملتكلميها .وانطالقّا من هذا التص ّ

ور النسق الفكري لهذه الحضارة العريقة ،وذلك من خالل معجم الدوحة
ً
العربية اإلسالمية،
محاول التنقيب عن تط ّ
التاريخي للغة العربية بتوظيف آلية اللسانيات العرفانية ،باعتبارها مقاربة تعمل عىل الكشف عن األنساق التصورية

من خالل التجسدات اللغوية.
وقد قسمت الورقة إىل شقني :شق نظري موجز تناولت فيه التعريف باللسانيات العرفانية ويركز عىل االستعارة

التصورية لـجورج اليكوف ومارك جونسون واملزج التصوري لِفوكونيه .وشق تطبيقي يكشف عن ثبات األنساق
وري الذي يحكم العقلية العربية
ورية يف عديد التخصصات بثبات املرحلة الزمانية مبعنى أن البناء التص ّ
التص ّ

ورها بتغري
ورية وتط ّ
املسلمة هو واحد يف الزمن الواحد ،مهام تعددت املجاالت املعرفية ،وتغري األنساق التص ّ

الحقبة التاريخية مهام ثبت املجال املعريف .وسيعتمد تحليل املنت املفردايت عىل املنهج األركيولوجي لـ :ميشال
فوكو ،وتصور األمنوذج املعريف (الربدايم) الذي وضعه طوماس كون .وتهدف الورقة بعامة إىل إثبات :أن مفردات
ور املعريف ميكن رصده من خالل األثر
اللغة هي تجسيد لعبقرية األمة وليست مجرد رموز تعرب عن واقع ،وأن التط ّ

اللفظي.
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عبد الرزاق الصالحي

أستاذ التعليم العايل ،بكلية اآلداب ظهر املهراز ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس–املغرب ،ورئيس شعبة
اللغة العربية وآدابها ( .)2021-2019وعضو مبخترب األبحاث املصطلحية والدراسات النصية ،وخبري باملركز الوطني
للبحث العلمي باملغرب ،ومدير مجلة "آفاق أدبية " ( .)2022-2007له مشاركات علمية يف ندوات وطنية ودولية،

ومؤلفات منها" :الشاهد الشعري يف النقد والبالغة قضايا وظواهر ومناذج "؛ "املَق ِ
ع ُر ِ
اف
و
و
والْ َ
ِ
ِ
اف بال َ
وض َ
ق َ
ْص ُد الْ َ

َان ،تحقيق ودراسة "؛ "جهود العلامء املسلمني يف دراسة الشاهد يف اللغة واألدب ".
للقَاز ِ

املصطلح العرويض يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية :أشكال
التعريف وإشكاالته ،ووجوه التطوّر الداليل
مي العروض والقافية؛ ما من شأنه
ضم املنجز من معجم الدوحة التاريخي للغة العربية العديد من مصطلحات عل َ

مي
متكني الخلوص إىل نتائج ومقارنات ،منها مقارنته باملعاجم األخرى ،سواء منها العام ،أو الخاص ،مام عني بعل َ

العروض والقافية ،كـ "املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر " ،إلميل يعقوب ،أو مقارنته بكتب
العروضيني القريبني من زمن الخليل بن أحمد (ت170 .ه) ،أو املتأخرين عنه ،مثل الزجاج (ت311 .ه) ،وابن جني (ت392 .ه)،
وأيب الحسن الربعي (ت420 .ه) .فالسياقات املختارة ،والتعاريف املثبتة ،تفيد جملة من الفوائد ،واإلشكاالت يف اآلن
نفسه ،منها خلو املنجز من مصطلحات ظهرت بعد ،أو وردت مبسميات أخرى؛ ومصطلحات وجدت يف ثنايا كتب تنمي
للفرتة املدروسة مل يرش إليها ،لغياب الشاهد  -السياق .ومنها أيضً ا ما اعرتى بعض السياقات من عيوب أدت إىل
فساد االستنباط ،أو إىل زيادات وقعت عىل النص املحقق ليست منه؛ وغريها من نتائج هذا البحث.
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عبد الغني أبو العزم

حاصل عىل دكتوراه الدولة من جامعة الحسن الثاين ،وعىل دكتوراه السلك الثالث من جامعة السوربون بباريس.
رئيس الجمعية املغربية للدراسات املعجمية ،ومدير ورئيس تحرير مجلة "الدراسات املعجمية " ،وعضو اتحاد
كتّاب املغرب .من إصداراته" :املعجم املدريس أسسه ومناهجه "؛ "معجم الغني الزاهر "؛ "املعجم التاريخي "؛
"املصطلحات الدينية "؛ "معجم حقوق اإلنسان "؛ وتحقيق كتاب "أنواع الصيدلة يف ألوان األطعمة "؛ "معجم الغني

الزاهر "؛ "معجم املصطلحات املعجامتية ".

التجربة املعجامتية الفرنسية يف مجال تأليف املعاجم التأثيلية والتاريخية
م هذه الورقة التجربة املعجامتية الفرنسية يف ضوء املعاجم التأثيلية املتداولة ،منها" :املعجم التأثييل للغة
تض ّ
الفرنسية " ،و "معجم واتربورغ " ،و "املعجم التأثييل والتاريخي للغة الفرنسية " .كام تعرض ملعاجم إيتيمولوجية

أخرى منها" :املعجم اإليتيمولوجي والتاريخي للغة الفرنسية " ،و "املعجم اإليتيمولوجي للغة الفرنسية "  ،و
"ليرتي إيتيمولوجي " ،و "رحلة الكلامت " ،و "معجم املفردات الفرنسية من أصل عريب " .من خالل هذا الجرد حول
املعاجم اإليتيمولوجية الفرنسية ،يُالحظ أنها أبحاث فردية قام بها متخصصون ،وتقارن الورقة بينها ،وكيفية الوصول
إىل تأثيل مفرداتها الستخالص منهجياتها وصيغ أشكالها ودالالتها وتطورها التاريخي .وتدرس عىل نح ٍ
و خاص الكيفية

التي جرت بها معالجة املفردات واملصطلحات العربية الواردة يف متونها ،وباألخص ما يتعلق باملفردات الفرنسية
ذات األصول العربية.
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عبد القادر بوشيبة

حاصل عىل الدكتوراه يف اللسانيات (تخصص املعجمية وصناعة املعجم) من جامعة تلمسان -الجزائر .أستاذ جامعي
باملركز الجامعي مغنية بالجزائر .له العديد من البحوث املنشورة يف الدوريات العلمية املحكّمة .وساهم مبداخالته
يف املؤمترات العلمية ،ويساهم يف لجان الدكتوراه يف مجال تخصصه بالجامعات الجزائرية .من املهامت التي
شغلها ويشغلها :خبري يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،وعضو يف فرق بحثية جامعية.

الوظائف املعجمية يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية:
دراسة يف ضوء الصناعة املعجمية الحديثة
يع ّد معجم الدوحة التاريخي للغة العربية آخر املبادرات وأهمها ظهو ًرا إىل اليوم يف مسار املعجم التاريخي للغة

العربية .واليوم ،بعد مرور أكرث من ثالث سنوات عىل إطالق بوابته اإللكرتونية ،أصبح من املمكن ،بل من الرضوري أن
يقوم الباحثون بدراسات عميقة عن هذا املعجم ،ويسهموا يف تقييمه بهدف الوصول به إىل أحسن مستويات

الصناعة املعجمية يف مراحله املقبلة .وال شك يف أن معجم الدوحة قد أُنجِز يف مقتضيات الصناعة املعجمية
الحديثة التي تنهض يف ضوء مقاربتني أساسيتني فيها ،هام "الجمع " و "الوضع " .ومن هنا تأيت هذا الورقة التي
تهدف إىل حرص ورصد جميع الوظائف املعجمية التي توفّر عليها معجم الدوحة ،باالرتكاز عىل ما تحدد منها يف
تقييم مفيدًا لهذا املعجم فيام أنجز منه ،مبا يسمح يف الحصيلة بتحديد
الصناعة املعجمية الحديثة ،مبا ميثل
ً

خصائص معجم الدوحة وإدراك منزلته ضمن املعاجم العربية.
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عبد الكريم جبل

أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها ومدير مركز تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها بجامعة
مدرسا بجامعات طنطا ،واملنوفية ،ومعهد البحوث العربية ،وجامعة اإلمارات ،وجامعة القوميات بالصني.
طنطا .عمل
ً

له العديد من البحوث ،وعدد من الكتب املرجعية ،وتحقيق لبعض أجزاء من كتاب "رشح كتاب سيبوبيه للسريايف
" ،وترجمة كتاب "اللسانيات :مقدمة إىل املقدمات " لجني إت ِ
سون  ،Jean Aitchisonوغريها .شارك يف عدد من
ْش ُ
أعامل للرتقية بعدد من
ً
املؤمترات يف مرص وخارجها ،وناقش وأرشف عىل العديد من الرسائل الجامعية ،وحكّم

الجامعات العربية .حائز جائزة جامعة طنطا التقديرية يف العام الجامعي ( ،)2017-2016وتكريم املركز الثقايف
املرصي يف روما ،والجامعة الفرنسية مبرص ،يف مجال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها .عضو املجلس
العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،وعضو اللجنة العلمية ملركز تحقيق الرتاث بدار ا لكتب املرصية،
وعضو اتحاد كتّاب مرص.

معجم الدوحة التاريخي للغة العربية والتصوير الحي للحضارة العربية:
اإلبل منوذجًا
ن يف مجالها املادي كالبيئة الطبيعية (شكل األرض ،وطبيعة
تعكس مفردات اللغة ،أية لغة ،حضار َ
ة الناطقني بها :إ ْ
ن يف مجالها الفكري كالقيم ،واألعراف ،والتقاليد… إلخ.
الرتبة ،والنباتات ،والحيوانات ،ومصادر املياه … إلخ) ،وإ ْ
ة لفظية صوتية للمجتمع الناطق بها .وقد متيزت شبه الجزيرة العربية – وهي البيئة التي
إجامل متثّل صور ً
ً
فاللغة
ن "اإلبل "
ت فيها اللغة الرشيفة – بسامت حضارية مقررة يف كال املجل َيني .ومن ذلك – يف املجىل املادي  -كو ُ
َربَ ْ

مفصلة يف مفردات العربية؛
وناتها
ّ
عامد تلك الحضارة ذات األرض الصحراوية القاسية .ومن هنا نجد حياة اإلبل بكل مك ّ

من حيث املراحل العمرية ،واللون ،والرسعة ،واألدواء ،مبا ال يكاد يوجد يف لغة أخرى .وقد رصدت املعاجم العربية

ربا من هذه املفردات ،غري أن هذا الرصد ،يف بعض أمثلته ،قد أعوزت ْه
القدمية (اللفظية واملوضوعية) جانبًا معت ً

الحيوية ،مبعنى اكتفائه بالتسجيل املج ّرد للمفردة ومعناها ،من دون إيراد للشواهد التي متثّلها حية يف واقع

االستعامل اللغوي ،وتوث ِّق وجودها فيه .ثم يأيت معجم الدوحة التاريخي للغة العربية فريصد تلك املفردات ،باث ًا
فيها "الحيوية "؛ فيوردها ،ما أسعفته املصاد ُر ،يف شواهد موثقة مؤرخة ،مع تحرير معانيها تحري ًرا اشتقاقيا مكي ًنا.

كالسليل،
وتنهض هذه الورقة عىل دراسة طائفة من هذه املفردات ،هي املفردات الخاصة باملراحل العمرية لإلبل،
َّ
ِ
جذَع ،وغريها ،عارض ً
فذّ ،ومقارنًا
ة لشواهدها وتعريفاتها يف هذا املعجم التاريخي ال َ
والسقْب ،والفصيل،
والح ّ
َّ
ق ،وال َ

بينه يف ذلك وبني بعض معاجمنا القدمية.
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عبد الله محمد زين بن شهاب

حاصل عىل الدكتوراه يف تخصص النحو والرصف واللسانيات من جامعة صنعاء ،نائب رئيس جامعة سيئون (الحكومية)
للشؤون األكادميية يف حرضموت .له العديد من املشاركات العلمية اللغوية يف املؤمترات الدولية .أنتج العديد من
املؤلفات اللغوية واألدبية .ونرش مجموعة من األبحاث اللغوية يف عدد من املجالت العلمية املحكّمة ،وحكّم عددًا
من أبحاث الرتقيات العلمية وأبحاث عدد من املؤمترات الدولية ،كام أحرز أوسمة علمية.

املعجم وتطوّر املفاهيم واملصطلحات
معجم اختط لنفسه منهجية
وأ معجم الدوحة التاريخي للغة العربية مكانًا سامقًا يف عامل املعاجم ،بوصفه
ً
يتب ّ

معجمية متميزة وآلي َ
ريا يف تاريخ العربية التليد ،فله دالالته
ة عملٍ علمي متفرد ،فهو يُع ّد بحق منج ًزا لغويًا كب ً

العلمية وأبعاده التاريخية لكل األجيال اللغوية الشغوفة بالعربية يف الحارض واملستقبل .تع ّد هذه الورقة إحدى
ما بالغًا ،إذ تع ّد املفاهيم واملصطلحات من املرتكزات
الوقفات العلمية التي وقف عندها املعجم وأوالها اهتام ً

الرئيسة التي تنبني عليها العلوم .إننا حينام منعن النظر مليًّا يف معجم الدوحة لنلفي مستويات مفهومية
ورات املصطلحية يف
ومصطلحية متعددة ،اتجهت اتجاهات علمية متنوعة؛ ما يدلل عىل أن هذا املعجم واكب التط ّ

ونني اثنني هام :علم املصطلح ،وصناعة املصطلح .وبناء عىل ذلك ،اتخذت
علوم شتى وتت ّبعها لغويًا من خالل مك ّ
الورقة لنفسها مسا ًرا بحث ًيا محددًا ،أوضحت فيه مفهوم التطور املعجمي ابتداء ،وكيفية تحقق هذا التطور يف

املعجم التاريخي .ثم انتقلت بعد ذلك إىل كيفية تعامل املعجم مع املفهوم واملصطلح والتعريف ،مع عدم إغفال

ونة اللغوية التي اعتمدها املعجم يف تأصيله املفاهيم واملصطلحات .ثم تناولت بعد ذلك مثرة دقة
أهمية املد ّ
املنهجية التي اتبعها املعجم يف معالجة املفاهيم واملصطلحات ،مع رؤية تحليلية لهذه املنهجية ،واختُ ِتمت

الورقة مبجوعة من النتائج والتوصيات.
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عبد الله توفيق

حاصل عىل املاجستري يف تخصص اللسانيات واملعجمية العربية من معهد الدوحة للدراسات العليا بقطر (،)2021
وعىل اإلجازة األساسية يف اللسانيات من جامعة محمد الخامس بالرباط -املغرب ( .)2019مهتم بالقضايا اللسانية
واملعجمية العربية .عمل مساعد باحث يف معهد الدوحة ومعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،وهو عضو يف

علم ألَجل قطر " ،وأستاذ
االتحاد الدويل للغة العربية ،والجمعية الدولية للعلوم املعرفية  ،CogSciمنتسب منظمة " َ

للغة العربية يف الدولة نفسها.

قضايا املصطلح يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
ريا يف التأسيس للعلوم؛ إذ
يُع ّد املصطلح من األبحاث املهمة يف الدرس اللساين الحديث ،خاصة أن له دو ًرا كب ً
إن العلوم إمنا تختلف باختالف مصطلحاتها .وللمصطلح مكانة مهمة يف املجال املعجمي؛ فال يخلو معجم من
املصطلحات العلمية ،واللغوية ،والتقنية ،وغريها .إن هذا االرتباط بني املعجم واملصطلح من جهة ،وبني املصطلح
وتاريخ العلوم من جهة أخرى ،جعل من الرضوري التفكري يف وضع معاجم تاريخية ترصد تاريخ املصطلحات وتواكب
تطورها؛ ما مكّن من ظهور معاجم تاريخية للمصطلحات .غري أن ذلك ال يعني بالرضورة أن املعاجم التاريخية التي
ور ،تحاول هذه الورقة مقاربة
ترصد املفردات والكلامت العامة تكون خالية من املصطلحات .انطالقًا من هذا التص ّ

موضوع املصطلح يف معجم الدوحة ،من خالل الوقوف عىل إدراج املصطلحات يف هذا املعجم ،وقضايا رصده
للمصطلحات وتدوينها يف متنه؛ فاملعجم التاريخي يختلف عن املعاجم الخاصة التي تنظر يف املصطلحات ،فهو
ورها عرب مراحل زمنية مختلفة.
معجم عا ّ
م يحاول التأريخ لأللفاظ وتتبع تط ّ
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عبد املنعم حرفان

أستاذ التعليم العايل بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ،باملغرب .مدير سابق ملخترب األبحاث املصطلحية والدراسات
النصية ،ورئيس سابق لشعبة اللغة العربية بكلية اآلداب ،فاس .من مؤلفاته األخرية" :يف بنية الكلمة العربية ،دراسات
يف الترصيف واملعجم "؛ "األسامء املركبة يف العربية :بني السك والشفافية "؛ "النص يف املناهج اللسانية
والنقدية " كتاب جامعي؛ "النحو األندليس من خالل أمايل السهييل "؛ فصل يف كتاب" :مناهج التحليل اللساين ".

التطور الداليل لألفعال من خالل معجم الدوحة التاريخي للغة العربية:
ّ
منوذج قعد وجلس
"الجلوس من اضطجاع،
تهدف هذه الورقة من جهة إىل فهم سبب اللجوء إىل تعريف الفعلني يف املعاجم باالتجاه
ُ
والقعود من قيام " ،وكذلك إىل تفسري استجابة الفعلني لذلك ،وإىل اقرتاح تفسري نحوي لسلوكهام املعجمي

والرتكيبي املتميز ،من جهة أخرى .وتنطلق الورقة من املعطيات التي يوفرها معجم الدوحة التاريخي للغة
ور الداليل للفعلني ،ولتحديد "بنيتهام الحدثية " التي أسهمت يف بروز هذا التعريف باالتجاه
العربية ،لفحص التط ّ

يف املعاجم .وتعمد الورقة إىل تفكيك بنية هذين الفعلني الداللية ،من خالل حرص استعامالتهام املختلفة ،وذلك

بهدف الربهنة عىل أن بعض األفعال قد تكون بنيتها الحدثية ناقصة التخصيص دالل ًيا ،مبا ينعكس عىل تأويلها الداليل
عا لطبيعة
يف مختلف السياقات التي ترد فيها .ولعل هذا ما جعل هذا النمط من األفعال يحتمل قراءات متباينة تب ً

البنى اللغوية التي تدخل فيها والعنارص املرافقة لها فيها .والورقة يف مجملها برهنة عىل أن مقاربة املعجم
التاريخي تسمح للباحث يف اللغة العربية بإبداء مالحظات وإجراء مقارنات وتجريب افرتاضات مل تكن متاحة من قبل،
عا.
وأن موارده توفّر للباحث مجال رؤية أكرث اتسا ً
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عقيل املرعي

أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة سيانا يف إيطاليا ،حاصل عىل دكتوراه يف الدراسات الرشقية:
عي اللغة العربية يف دمشق والقاهرة،
دراسات فيلولوجية وتاريخية ،من جامعة روما األوىل .عضو مراسل يف مجم َ

وعضو رشف يف مجمع اللغة العربية األردين .رئيس دائرة اللغات غري األوروبية يف جامعة سيانا ،وعضو يف الرابطة
األوروبية للمستعربني األوروبيني ،ورئيس تحرير سلسة "فصول أدبية " للرتجمة من العربية إىل اإليطالية ،وهي
سلسلة علمية محكّمة ،تصدرها دار النرش اإليطالية باتشيني بالتعاون مع جامعة سيانا.

معجم الدوحة التاريخي ومعجم اللغة اإليطالية الكبري :دراسة مقارنة
يع ّد املعجم التاريخي للغة اإليطالية واحدًا من أهم األعامل املعجمية واملوسوعية يف اللغة اإليطالية .تعود
مي
بداياته إىل معجم اللغة اإليطالية الذي وضعه نيكولو توماسيو وبريناردو بيلليني ،ويشار إليه اختصا ًرا باس َ

مؤلّفَيه .وقد ظهرت املجلدات الثامنية األوىل بني سنة  1861وسنة  ،1874ثم ظهر املجلدان األخريان بعد وفاة

املؤلّفني .من أهم خصائص هذا املعجم أنه – خالفًا للمعجم الصادر عن أكادميية اللغة اإليطالية ،والذي كان
يستشهد فقط بالكتّاب الكالسيكيني – نجد املعجم الجديد مل يتورع حتى عن االستشهاد مبعارصيه لرشح املعاين

اللغوية .وأهم خصائصه أيضً ا كرثة االستشهادات للمعنى الواحد ،واالهتامم باملعاين واالصطالحات التقنية ،التي
اشتغلت بها مجموعات منفصلة من الباحثني ،لهذا تظهر يف املعجم أحيانًا بعض التباينات يف املشرتك اللفظي.
لقد ظهر معجم اللغة اإليطالية ،ومن بعده معجم اللغة اإليطالية الكبري ،يف مدينة تورينو الواقعة خارج الحدود
التقليدية ملراكز اللغة اإليطالية يف توسكانا؛ ويبدو أن املشاريع الكربى ترى النور خارج دائرة املركز العتبارات
ثقافية وسياسية!
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عيل البوجديدي

أستاذ األدب العريب ،واملعجمية وعلوم املصطلح بالجامعة التونسية .حاصل عىل الدكتوراه يف األدب العريب
"السخرية
القديم .شارك يف ملتقيات علمية عديدة بتونس وخارجها وأرشف عىل تنظيم ملتقيات علمية .من كتبه:
ّ

يف أدب الجاحظ "؛ "دراسات يف بالغة الخطاب الساخر " .وله مقاالت عديدة منشورة اهتمت باملعجم وتأثيل مصطلح

نسق كت ًبا جامعية مختلفة .يُ ِ
معجم عن الفكاهة والسخرية.
ع ّد
ً
السخرية والهزلّ .

مداخل الهزل والسخرية يف معجم الدوحة التاريخي:
دراسة يف املادة املعجمية وتاريخية املصطلح
سنعمد يف ورقتنا البحثية إىل االستفادة من معجم الدوحة التاريخي للغة العربية .ذلك أن املتأمل يف مرشوع هذا
املوسعة ،والتي ميكن أن
املعجم يالحظ حضور مادة :سخر وهزل وفكه ومزح وضحك وغريها من ال ّنوى املعجمية
ّ

وناتها وأصولها واشتقاقها
نهتم بها يف إطار علم املفردات .ذلك ألن البحث يف الوحدات املعجمية ،من حيث مك ّ
تخيناها .ومن املعلوم أن الوحدات املعجمية تلك
ودالالتها ،ميكن أن يُنري لنا طريقًا جديدًا يف قراءة املادة التي
ّ

مستقل عن السياق .ويجد املستعمل ملعجم
ً
خاصا بها،
متتلك قابلية التف ّرد ،ألنها تتّخذ لها يف نظام اللغة ح ّي ًزا
ً
ريا ما استعملت كاملرتادفات،
َ
الدوحة ألول مرة
تأثيل هذا الحقل املعجمي ،ويتبني تاريخية تلك املصطلحات التي كث ً

من دون بيان الفُويْرقات املعنوية بينها أو تاريخ استعاملها بتتبع حضورها يف نصوص األدب العريب القديم ويف
متون كتب الفقه واألحاديث النبوية والقرآن الكريم.
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عمر الفجاوي

باللغتي .شارك
أستاذ األدب الجاهيل يف الجامعة الهاشمية .له ثالثة كتب منشورة ،وكتابان تحت الطبع ،وبحوث عديدة
ْ
ريا من رسائل املاجستري والدكتوراه يف الجامعات األردنية ويف ديب،
يف مؤمترات عربية ودولية .وناقش عددًا كب ً

باللغتي يف جامعة هارفرد وجامعة أوكالهوما.
كبريا من املحارضات يف األردن وخارجه ،أهمها محارضاته
وألقى عددًا
ْ
ً

الـم ِحيف عليه :قراءة يف شبهات الفهوم يف
مصطلح "الجاهل ّية "
َ
ضوء معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
تروم هذه الورقة النظر يف مصطلح "الجاهليّة " متّبع ً
ة النهج التاريخي لوالدته ونشوئه .فقد ورد يف القرآن أربع

ِ
مرار ،ويف كل مرة نجده مضافًا إىل صفة يريد الله تعاىل إقامة النكري عليها وعىل فاعليها؛ فقد ذكر الله عز وجل

ربج فقط وصف الجاهل ّية باألوىل .ويقوم عامد الورقة عىل
ربجها ،ويف الت ّ
ظن الجاهلية ،وحم ّيتها ،وحكمها ،وت ّ

مسائل :منها رضورة تبيني القيمة العلمية للمصطلح ،ثم تنتقل يف ذكر أرقام محصاة يف معجم الدوحة التاريخي
خمسا وعرشين وتسع مئة وتسعة آالف ( .)9925وتعالج الورقة املسبّبات
للغة العربية ملصطلح "الجاهليّة " إذ بلغت
ً
سببي؛ هام الشعوبية ،واملنترصون لإلسالم من القدماء واملحدثني.
هم ،ومتثّلت يف
التي جعلت هذا العرص متّ ً
ْ

ومل يرد هذا املصطلح بعد تن ّزل القرآن ،إال يف بيت واحد لتميم ابن أيب بن مقبل ،ثم يتوقّف وروده حتى يرد عند

بعض شعراء بني أمية ،ومنهم الفرزدق والكميت والقطامي .وتتضمن الورقة وقفة مع ترجمة هذا املصطلح باللغة
اإلنكليزية ،وتنتهي إىل أن هذا املصطلح يعني جهلهم بالدين.
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عميدة شعالن

أستاذة اآلثار والكتابات العربية القدمية يف قسم اآلثار والسياحة -جامعة صنعاء .حاصلة عىل الدكتوراه يف مجال
اللغات الساميّة من جامعة فيليب ،ماربورج -املانيا ،بتقدير عام "ممتاز " عام  .1999مرشفة وممتحنة لرسائل

ماجستري ودكتوراه يف جامعتي صنعاء وعدن .شاركت يف العديد من املؤمترات واللقاءات العلمية والثقافية
املحلية والعربية والدولية يف مجال اآلثار والكتابات العربية القدمية .محكّمة لعدد من املجالت العلمية يف مجال

التخصص .نسقت لعدد من املشاريع الخاصة باآلثار والكتابات العربية القدمية .حاصلة عىل عدد من األوسمة والدروع
املحلية والعربية واألجنبية .نرشت عددًا من األبحاث يف مجال التخصص باللغات العربية واإلنكليزية واألملانية.

العمق التاريخي أللفاظ اللغة اليمنية القدمية :دراسة معجمية
مقارنة مع مادة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
تتناول هذه الورقة ،بالدراسة والتحليل ،العمق التاريخي للمظاهر اللغوية أللفاظ اللغة اليمنية القدمية دراسة
معجمية من خالل قراءتها ومناقشتها يف سياقها اللغوي واالشتقاقي ،وتحديد معانيها ،ومقارنتها مبثيالتها يف
اللغات السام ّية عامة واللهجات اليمنية التي ال زالت تحتفظ بكثري من األلفاظ القدمية ،وألفاظ اللغة العربية يف
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية خاصة .تشري بعض من مصادر الرتاث العريب إىل أن من املظاهر اللغوية الداللية

ورت فيها هذه
التي وردت يف معاجم اللغة العربية ما يرجع بأصوله إىل اللغة اليمنية القدمية ،واملراحل التي تط ّ

املظاهر يف انتقالها إىل اللغة العربية الفصحى .فمن األلفاظ التي وردت يف النقوش اليمنية القدمية ما ال تزال

حية يف لهجات اليمن اليوم؛ وهذا ما أكدته لنا الدراسات الحديثة واملعارصة يف مجال الدراسات اللغوية والتاريخية
تواصل واستمرا ًرا حضاريًا وثقاف ًيا بني األلفاظ اليمنية القدمية واللهجات اليمنية
ً
املقارنة للغات السام ّية من أن هناك

الدارجة من جهة ،وبني اللغة العربية الفصحى من جهة أخرى.
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عواطف السمعيل

أستاذة باحثة يف كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات يف منوبة -تونس .عضو مبخرب املباحث الداللية واللسانيات
الحاسوبية ،وجمعية املعجمية العربية بتونس ،والعديد من لجان التحكيم والبحث العلمي .لها عدة مشاركات يف
مؤمترات وندوات دولية ووطنية ،لها كتاب منشور بعنوان" :دور املكون الرصيف يف انتظام املعجم " ،وكتاب قيد
مي الرصف والداللة من خالل مناذج من الصيغ الرصفية ".
النرش بعنوان" :العالقة بني عل َ

معجمي الدوحة والشارقة التاريخيني:
بنية التعريف يف
ْ
دراسة مقارنية تحليلية للداللة والشاهد
ومات
تقوم الورقة عىل مبحثني :املبحث األول نظري نسعى من خالله لتحقيق مطلبني :األول هو الكشف عن مق ّ

التعريف يف املعجم التاريخي ،والثاين بيان أهمية الداللة والشاهد .واملبحث الثاين تطبيقي ،وهو عبارة عن
ي
دراسة ميدانية ننظر من خاللها يف بنية تعريف املداخل املعجمية عىل مستويَي الداللة والشاهد يف معج َ
م ْ

الدوحة والشارقة التاريخيني ،أوجه اختالفهام وأوجه ائتالفهام .وقد ارتأينا أن تتصل مناذجنا التمثيلية الجزئية
نص التعريف عىل مستويَي
باملداخل املتصلة بجذ َري (ج ث م) و (ج د ل) املشرتكة بني املعجمني ،حتى نقارن بني
َّ
نص
نقسم عملنا يف جانبه التطبيقي إىل قسمني :املقارنة بني
الداللة والشواهد .ولتحقيق هذه الغاية قدّرنا أن
َّ
ّ

نص التعريف يف مستوى الشاهد.
التعريف يف مستوى داللة املدخل أو دالالته ،واملقارنة بني
َّ
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محمد إسامعيل

محمد إسامعيل ،حاصل عىل ماجستري اللسانيات واملعجمية العربية من معهد الدوحة للدراسات العليا ،وبكالوريوس
الرشف يف اللغة العربية واللغويات من جامعة الخرطوم .عضو امللتقى السوداين للسانيات ،واألمني الثقايف
وا يف
لجمعية اللغة العربية بجامعة الخرطوم ،له ورقة بحثية فائزة يف فعالية "إنسانيات القرن  ." 21يعمل عض ً

ونة "الحرف التاسع والعرشون " ،ومجلة "خطابات ".
تحرير مد ّ

خطاب التنوّع اللغوي يف معجم الدوحة التاريخي
تتغيّا هذه الدراسة التعرف إىل الخطاب العريب عن التنوع اللغوي؛ عرب استنطاق معجم الدوحة التاريخي للغة

العربية ،وتكتسب خصوصيتها من أنها ال ت ُعنى مبرسدة املصطلحات امل ُستعملة للتعبري عن التنوع اللغوي فقط،
عنيت
ور العريب عن ذلك التنوع؛ مفاهيمه ،وتطوره ،وتأثريه ،واشتغاله يف املجتمع .وقد ُ
وإمنا تهتم مبقاربة التص ّ

عدة أدبيات سابقة بهذه املوضوعة ،إال أنها مل تتوفّر عىل الرشوط التي أنتجت هذه الدراسة ،فنجد بحثًا يحرص التنوع
يف املستويات الكالسيكية لتحليل اللغة؛ ليدرس التباين يف البنى الصوتية والرصفية والنحوية ،ونجد آخر ينفسح
وع بصورتها
بنظرية التنوع إىل أن يربطها بالفئوية االجتامعية ،وغريهام ينأى عن ذلك كله ليدرس مصطلحات التن ّ
ونة تاريخية ممثلة .وهذا من شأنه إنتاج صورة منطية محددة عن الوضع
املج ّردة من غري تسييق؛ لتعذّر تحصيل مد ّ

السوسيولساين ،خاصة السياقات التاريخية لالتصال اللغوي ،والتي شكلت ووجهت ،بل وحتّمت عملية التقعيد
وع
اللغوي بصفتها أحد موارد إدارة التنوع والحفاظ عىل الهوية .من رحم ذلك كله تجيء هذه الورقة لتنظر إىل التن ّ

ونة ممثّلة ،قوامها
وراته ومواقفه ،من خالل مد ّ
اللغوي بوصفه أداة قابلة للتطويع والكشف عن بنية املجتمع وتص ّ

ونة من هذا النوع سيفهم الباحث بصورة انعكاسية حركة املجتمع عرب حركة اللغة،
املعجم التاريخي .وباعتامد مد ّ
وسيصبح من املُ تاح تت ّبع كلتا الحركتني بتت ّبع األخرى.
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محمد إسامعييل علوي

أستاذ التعليم العايل ،تخصص اللسانيات التطبيقية ،مدير مخترب الدراسات األدبية أو اللسانية والديدكتيكية يف
جامعة السلطان موالي سليامن – املغرب ،ومدير "مجلة اللسانيات وتحليل الخطاب " (مجلة علمية دولية محكمة
تصدر من املغرب وتركيا) .مرشف عىل العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه يف اللسانيات العامة واللسانيات
التطبيقية وتحليل الخطاب ،ومشارك يف العديد من املؤمترات الدولية يف اللسانيات وعلوم العربية.

أهمية معجم الدوحة التاريخي يف بناء إطار مرجعي دويل مشرتك
لتعليم اللغة العربية للناطقني بها وبغريها
ملح وعاجل يتعلق ببناء
تسعى هذه الورقة لبيان أهمية ربط معجم الدوحة التاريخي للغة العربية مبرشوع حضاري
ّ

إطار عريب مشرتك لقياس الكفاءة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية ،من الناطقني بها وبغريها ،عىل غرار اإلطار
األمرييك  ،ACTFLواإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات  ،CEFRخاصة أن "املعجم " هو املدخل األساس واألرضية

التي تبنى عليها مثل هذه األطر املرجعية .وتركز الورقة عىل بيان أهمية معجم الدوحة يف تحديد املستويات
فضل عن هذا ،ميكن بناء منصة حاسوبية
ً
املمكنة واملعايري العلمية والوظائف اللغوية والرتبوية لهذا اإلطار العريب.
مرتبطة مبارشة باملنصة الخاصة بهذا املعجم؛ وهو ما ميكّن األساتذة والطالب عىل السواء من توظيف إمكانات

ٍ
وتقص ،وكذلك التع ّرف إىل معاين املفردات وسياقات ورودها ،من خالل تطبيقات إلكرتونية
هذا املعجم من بحث

ميكن بناؤها خاصة بالهواتف الذكية والحواسيب ،وهو ما ميكّن متعلمي العربية من الوصول إليها بسهولة ويرس،
ومن دون الحاجة إىل البحث يف املعاجم الورقية األخرى .وسيشكل معجم الدوحة الوثيقة املرجعية األساس يف
م بتنوع
هذا املرشوع؛ ألنه املعجم العريب الوحيد الذي يتميز بالشمول التاريخي واملعريف وبالضبط املنهجي ،ث ّ

السياقات الخاصة باملعاين لكل مفردة.
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محمد العبيدي

أستاذ جامعي وباحث يف اللسانيات والدراسات املعجمية ،نائب املدير التنفيذي ملعجم الدوحة التاريخي للغة

العربية ،وعضو مجلسه العلمي ،وأحد مؤسسيه .عمل يف جامعة صنعاء وعد ٍد من الجامعات اليمنية يف التدريس
رئيسا لقسم اللغة العربية يف كلية اللغات بجامعة صنعاء ،ونائبًا
واإلرشاف عىل الرسائل العلمية ومناقشتها ،وكان
ً

لعميد كلية اآلداب يف الجامعة الوطنية ،عمل يف جامعة قطر ( .)2014 2007-عضو هيئة تحرير لعدد من املجالت

العلمية ،وخبري لغوي يف عد ٍد من املؤسسات والهيئات العلمية واللغوية ،وله عدد من الكتب والدراسات العلمية
املنشورة يف املعجم والداللة واللسانيات النصية والتداولية.

معجم الدوحة التاريخي والتواصل الحضاري :تأثيل األلفاظ األعجمية أمنوذجًا
يرصد معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ألفاظ املع ّرب والدخيل ،بصوره املختلفة ،مع بيان أصله األعجمي ونقحرته،

ومعناه يف لغته ،ومصادر تأثيله ،ومعانيه يف اللغة العربية معززة بالشواهد وفق أقدميتها التاريخية .ويُعنى،
عىل وجه الخصوص ،برصد مظاهر التطور العلمي والحضاري ،باستقصاء األلفاظ املع ّربة املتعلقة بالحضارة واأللفاظ

الدالة عىل مفاهيم اصطالحية يف مجاالت العلوم املختلفة .تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء عىل دور معجم
الدوحة يف رصد مالمح التواصل الحضاري والثقايف الذي شهدته اللغة العربية يف رحلتها عرب العصور ،وهي من
وتوسعت مجاالت استعاملها يف الحقول العلمية
ورات تاريخية وثقافية وحضارية،
ّ
أطول اللغات عم ًرا ،وقد م ّرت بتط ّ

واملعرفية املتجدّدة ،واحتكت بغريها من اللغات ،كالفارسية واليونانية والالتينية والرتكية والهندية والقبطية؛ فأثرت
ٍ
ٍ
ألفاظ أعجمية ،وازدهار حركة
ألفاظ ومعانٍ ومصطلحات جديدة ،واقرتاض
فيها ،وتأثرت بها .وترت ّب عىل ما سبق ظهو ُر

ريا من ألفاظ الحضارة والعلوم .ولتحقيق هذه الغاية ،تُعنى الورقة بعرض مناذج من
الرتجمة والتعريب التي أفرزت كث ً

األلفاظ املع ّربة يف معجم الدوحة ،مبا يعكس أبعاده الحضارية.
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محمد الهاشمي

أستاذ متخصص يف اللسانيات والتداوليات بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر
املهراز فاس /املغرب .نرش عددًا من املقاالت يف قضايا اللسانيات وتعلم اللغات واملعجم والرتجمة واملصطلح،
وتحليل الخطاب .له أبحاث شارك بها يف عدد من الندوات واملؤمترات الدولية .من منشوراته" :املعنى ،هويته
وخصائصه " ضمن "مجلة ورقات مصطلحية " إصدارات مخترب األبحاث املصطلحية والدراسات النصية ( .)2022يُرتقب أن

يصدر له كتاب "املعرفة اللسانية ومجاالت استثامرها ".

التعريف يف املعجم التاريخي للغة العربية :مقاربة مقارنة بني
معجمي الدوحة والشارقة
يحيل مصطلح معجم عىل مفهومني متالزمني مرتابطني :مفهوم يتداوله العامة ويدل عىل مؤلّف يضم عددًا من
مفردات لغة من اللغات أو عدة لغات ،ومفهوم آخر يفيد ذلك املخزون من املفردات املودع يف ذهن املتكلمني
املنتمني إىل جامعة لغوية واحدة ،وترتبط هذه املفردات يف صياغتها بنظريات التمثيل الذهنية .تندرج هذه الورقة
يف إطار الدراسات املعجمية املقارنة ،وتهدف إىل استكشاف ما يؤالف ويخالف بني معجم الدوحة التاريخي للغة
العربية ومعجم الشارقة يف مستوى صياغة تعريف اللفظ وتحريره ،استنادًا إىل تحليل ع ّينة من املداخل املعجمية
املثبتة يف البوابة املصممة لكل معجم .ومن املرتقب أن تبني الورقة أهم ما مييز املنهجية املعتمدة يف كال

املعجمني يف صياغة التعريف وتحريره استنادًا إىل :بيان كيفية استثامر نتائج األبحاث اللسانية النظرية والتجريبية
ور علمي لتطوير مبادئ صياغة تعاريف األلفاظ
يف مجال الصناعة املعجمية للمعاجم التاريخية ،وتقديم تص ّ

واملصطلحات وضبط ضوابطها اإلجرائية واملنهجية.
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محمد كامل بلخوان

أستاذ اللسانيات العامة باملدرسة العليا لألساتذة ،يشغل اآلن منصب نائب املدير املكلف بالعالقات الخارجية واالتصال
ورئيس تحرير مجلة "املرتقى " التي تصدرها املدرسة .شارك يف العديد من امللتقيات الوطنية والدولية منها:
الندوة الدولية "اللغة العربية املعارصة والصناعة املعجمية " مبعهد الدراسات واألبحاث للتعريب بالرباط ،واملؤمتر
السنوي لعام  2012ملجمع اللغة العربية األردين "البالغة العربية بني القديم والحديث " .له بحوث علمية منشورة،
منها مقال يف مجلة "اللسانيات " (الجزائر) "تأصيل البحث اللساين يف نظر عبد الرحمن الحاج صالح "؛ ومقال يف
ون
مجلة "املرتقى "" :مصادر البحث اللساين يف فكر عبد الرحمن الحاج صالح "؛ ومقال يف مجلة "الباحث "" :املك ّ

البالغي يف البحث اللساين الحديث ".

النحت بني القياس والسامع يف ضوء معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
يرتقي إنجاز معجم الدوحة التاريخي للغة العربية إىل تلك االنعطافات العلمية الكربى يف تاريخ البرشية ،فهو
يتيح ألقدم لغة عىل وجه األرض حافظت عىل نظامها الداخيل أن تعيد النظر يف حركية ألفاظها عرب املسار الزمني
املمتد امتدادًا غري محدود .نحاول يف هذه الورقة مساءلة ظاهرة النحت مساءلة تختلف عمن سبقونا ،ويستمد هذا
االختالف رشعيته املعرفية يف اتخاذ مادة معجم الدوحة نقطة ارتكاز للفصل يف قضية النحت بني القياس والسامع
يقوم يف جوهره حول زمن الوضع ،أي :متى التقت الكلمتان وصيغت الكلمة املنحوتة؟ انطالقًا من تت ّبع مختلف

املعاين عرب السلّم الزمني لكلتيهام .ونقف عند املعنى املقصود يف النحت الذي أشار إليه ابن فارس من دون
غريه من املعاين القامئة يف اللفظ نفسه .وهو ما يفرز مساءلة األدلة اللغوية املنحوتة مساءلة لسانية محضة،
من حيث عالقة دوالها مبدلوالتها ،ثم عرضها عىل معجم الدوحة يف إطار مساءلة تاريخية ينتج منها بالرضورة
العلمية الحكم عىل سامعية اللفظة املنحوتة أو عىل قياس خفي ركن إليه العريب يف استعامله املبكّر للغة.
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محمد محمود محجوب

خبري لغوي مشارك يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،حاصل عىل دكتوراه الدولة يف اللسانيات سنة 2000
ن جامعة محمد بن عبد الله بفاس– املغرب .أستاذ اللسانيات والنحو يف جامعة نواكشوط العرصية .د َّرس سابقًا
م ْ
يف عدة مؤسسات تعليم عليا ،وعمل مدي ًرا ملركز البحوث واإلمناء مبنطقة أبوظبي التعليمية ( .)2006-2005شغل

منصب االختصايص األول املسؤول عن الخطة االسرتاتيجية لتطوير مناهج اللغة العربية يف مجلس أبو ظبي للتعليم
( .)2015-2012له إسهامات لغوية ونقدية وتربوية متعددة ،ترجمتْها بحوث ودراسات عدة منشورة.

نسقية املعنى يف الجذر اللغوي للمعجم التاريخي( :ج و ز) أمنوذجًا
ت ُعنى هذه الورقة مبقاربة مفهوم "نسقية املعنى" يف الجذور اللغوية ،استنادًا إىل ما أُنجز من معجم الدوحة
جا لغريه
التاريخي للغة العربية .ونظ ًرا إىل ات ّساع املوضوع ،وطبيعته التطبيقية ،اعتُمد جذر لغوي واحد (ج و ز) أمنوذ ً

من الجذور .حدد الباحث املفهوم املقا َرب مناقشً ا ما يثريه من إشكاالت عىل مستويي الصياغة واملضمون ،ثم
ِ
ِ
مد (ج و ز)،
ً
متخذًا ذلك
نفسه ،فتناول ماهيته ووظيفته،
عرض ملفهوم الجذر اللغوي
مدخل إىل الجذر اللغوي املعت َ

رس اختياره ،مستعرضً ا معناه النووي ،وكيف أخذت دالالت مداخله املعجمية  -العامة والخاصة (املصطلحات)
فأبرز ّ
 -مساراتها عرب خط الزمن .ودرس العالقات الداللية ،والروابط الخفية بني األلفاظ يف الجذر ،فاهتدى إىل أن البيئة

العربية كانت حارضة بقوة يف عملية التطور الداليل عىل املستويني :الطبيعي ،واالجتامعي :فأما عىل مستوى
رسب معنى "املاء " إىل جذر (ج و ز) من مدخل الحركة (العبور واالنتقال) وطبيعة البيئة الصحراوية
الطبيعة :فقد ت ّ

ورة الدور
التي يُع ّد املاء فيها كن ًزا ترضب له أكباد اإلبل .وأما عىل مستوى املجتمع :فقد ظهر يف األلفاظ املتط ِّ
ن حامي َ
ّ
صك املسافر ،أي:
ة األفراد وممتلكاتهم (الجواز:
األمني للقبيلة بوصفها اإلطا َر السيايس واالجتامعي الضام َ

سا ِ
س ِ
ةِ ،
ف ُر ِ
ظ ِب ِ
ف ِب ِ
قبِيلَ ِ
ف ُ
ع َر ُ
عهُ).
ح َ
ن
يد ال َ
ن كِتَ ٍ
ما يَأْ ُ
متُ ُ
م ْ
م ْ
م َ
م َ
حوِه ،يُ ْ
ه َ
هَ ،
اب َ
السلْطَانِ أَ ْ
ن َ
و َ
ح ْر َ
َ
و َ
ّ
خذُهُ املُ ُ
ه ُ
وتُ ْ
ونَ ْ
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محمد مرقطن

وخصوصا لغات الجزيرة العربية وكتاباتها قبل اإلسالم .يعمل اآلن
باحث متخصص يف لغات وحضارات الرشق القديم،
ً

يف وحدة التميّز يف جامعة مونسرت بأملانيا .حصل عىل املاجستري والدكتوراه يف اللغات الساميّة وحضارات الرشق

القديم من جامعة ماربورغ بأملانيا ( .)1987عمل يف التدريس والبحث يف عدة جامعات أملانية ،وباحثًا يف أكادميية
العلوم النمساوية يف فيينا ،وأكادميية برلني -برندن بورغ للعلوم واإلنسانيات .عضو بعثة املؤسسة األمريكية
لدراسة اإلنسان للتنقيب عن اآلثار يف اليمن منذ عام  .1998قام بنرش العديد من الدراسات عن حضارات الرشق القديم
ولغاته باإلنكليزية واألملانية والعربية .ومنها ثالثة كتب.

األصول الحضارية أللفاظ القراءة والكتابة يف لغة العرب :مناذج مختارة
من معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
تهدف هذه الورقة إىل مناقشة بعض األلفاظ الخاصة بالقراءة والكتابة عند العرب ،والتي كان معجم الدوحة التاريخي
للغة العربية قد عالجها .وتشري الورقة إىل التفاعل الثقايف بني اللغة العربية واللغات األخرى ،وهنا ستتطرق إىل
دراسة األصول الحضارية وتاريخ نشأة تلك األلفاظ واستخدامها يف العربية ومحاولة معرفة إذا ما كانت تلك األلفاظ
م ستقدم الورقة
مقرتضة من اللغات السام ّية األخرى؛ حيث إن معجم الدوحة يعالج هذا األمر ضمن النظائر .ومن ث ّ

قراءة لتاريخ ولغة اللفظ األصلية واستخداماته يف الحضارات املختلفة وصولً إىل العربية .وتقوم الورقة بفحص إذا

ما كانت تلك األلفاظ قد ظهرت قبيل اإلسالم ،أو أنها قد دخلت العربية مام يسمى بالعربية القدمية (عربية نقوش
الجزيرة العربية قبل اإلسالم) أو من العربية الجنوبية (السبئية وغريها) .وتعتمد الورقة يف ذلك عىل شواهد ألفاظ
القراءة والكتابة وسياق ورودها يف نقوش الجزيرة العربية قبل اإلسالم وحضارات الرشق القديم وتتوقف مع بداية
اإلسالم .ومن األفعال التي ستعالجها الورقة :قرأ ،سطر ،رقم ،خطط وغريها .ومن املصطلحات الخاصة بالكتابة :زبور،
نقش ،كتاب ،صحيفة ،سفر ،أسطور ،لوح ،نسخة ،وترجامن وغريها .وإضاف ً
ة إىل ذلك تعالج هذه الورقة بعض األلفاظ

ِسجل ِ
الخاصة بالكتابة واملقرتضة من اليونانية والالتينية ،مثل قلم و ِ
وطرس .وتشكل مساهمة يف دراسة تاريخ ثقافة
الكتابة والتدوين يف الجزيرة العربية قبل اإلسالم ،والتي كانت قد شكّلت األسس األوىل لثقافة الكتابة يف اإلسالم.
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محمد محمد يونس عيل

حاصل عىل الدكتوراه من جامعة إدنربه .حازت أطروحته جائزة  Leigh Douglasألفضل دكتوراه يف الجامعات الربيطانية
التاريخي للغة
ريا زائ ًرا مبعجم الدوحة
يف عام  .1997قبل انضاممه إىل معهد الدوحة للدراسات العليا ،عمل خب ً
ّ

وتول رئاسة قسم اللغة العربية وآدابها يف
ّ
العربيّة ،وعمل سابقًا مدي ًرا للبحوث والدراسات يف مؤسسة قطر.

جامعة الشارقة .وهو مؤلف كتاب " ،(Routledge, 2000, 2009, 2013) "Medieval Islamic Pragmaticsومؤلف مشارك

لكتاب " ."(De Gruyter, 2020) Philosophy and Language

وحدات التحليل الرصيف واملعجمي بني التحليل القواعدي والتحليل
الحاسويب مع تطبيقات عىل معجم الدوحة
ريا وخلطًا شديدًا يف مفاهيمها
لعل الباحث يف وحدات التحليل الرصيف واملعجمي للعربية يلحظ اضطرابًا كب ً

وتطبيقاتها ،وال يخفى ما لهذا االضطراب والخلط من تأثري يف نتائج التحليل وتطبيقاتها .وال يخفى أيضً ا أن مثة
فرقًا جوهريًا بني التحليل الرصيف واملعجمي لسانيًا ،ونظريه الحاسويب ،وهو فرق مرتتب عىل االختالف بني

املقاربتني يف مفهوم الكلمة ،واملعايري املعتمدة يف تعريفها .ففي حني يعتمد اللسانيون عادة عىل الجانب
الصويت والقواعدي من اللغة ،ويع ّرفون الكلمة اعتامدًا عىل املعيار النحوي  ،Grammatical Criterionوعىل

العالئق النحوية وآثارها الصوتية والرصفية يف بنية العنرص اللغوي املع ّرف ،يُعنى الحاسوبيون بالجانب الكتايب

أولً  ،ويع ّرفون الكلمة بنا ًء عىل املعيار اإلماليئ  ،Orthographic Criterionوسنناقش يف هذه الورقة حزمة

من املصطلحات االصطالحية املرتبطة بتحليل الكلمة عىل املستويني الرصيف واملعجمي ،مبتدئني مبناقشة
مفاهيمها وتعريفاتها التي ال تخلو معالجتها من اضطراب كبري بني الباحثني يف تحليل العربية لسان ًيا .ثم نقارنها

مبفاهيمها وتعريفاتها يف الحوسبة ،مع توضيح ما يرتتب عمليًا عىل هذا االختالف .ونرمي من هذا العمل إىل

بلوغ تعريفات دقيقة ،عىل املستوى اللساين ،لهذه الحزمة االصطالحية التي تشمل الكلمة  ،Wordومباين الكلمة
رصف  ،Allomorphsوالالصقة  ،Affixوالضميمة  ،Cliticوالجذر ،Root
 ،Word Formsوالصيغة ،والوزن ،وتنوعات امل ُ ّ
رصف ،Morpheme
والجذع  ،Stemوال َ
ع َ
جمة  ،Lexemeواللِّمة  ،Lemmaواملدخل املعجمي  ،Lexical Entryوامل ُ ِّ
والحزمة الرصفية  ،Morphological Paradigmوالحزمة االشتقاقية  ،Derivational Paradigmوالحزمة الترصيفية

 ،Inflectional Paradigmوالحزمة الكتابية  .Orthographic Paradigmكام نرمي أيضً ا إىل مناقشة نظرة الحاسوبيني
إىل هذه املصطلحات ،واختالف بعض هذه املصطلحات عندهم؛ ليك تفي بأغراضهم التحليلية ،وسيكون التطبيق
العميل عىل معجم الدوحة التاريخي للغة العربية كلام كان ذلك ممك ًنا.
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ميالد عابدي

طالب دكتوراه يف اللغويات املقارنة يف جامعة زوريخ -سويرسا .حاصل عىل املاجستري يف اللغات والثقافات
الفارسية القدمية من جامعة العالمة الطباطبايئ يف طهران .من أعامله املنشورة" :حول التالمس اللغوي بني
الفارسية والعيالمية " ،و "القرابة الثانوية بني املصطلحات :دراسة من اإلندو أوروبية إىل الفارسية الجديدة " ،و
"قواعد الفارسية القدمية :مراجعة كتاب شانقيزي ".

نشأة املصطلحات العلمية يف اللغة العربية :املقرتض والرتجمة
االقرتاضية يف العرص العبايس األول
ة ما تصبح اللغات الفوقية لغات قاعدية (دونية) بعد الهزمية العسكرية ،وهذا ما حصل مع اللغة الفارسية
عاد ً
الوسطى يف الدولة اإلسالمية .جرت عملية التداخل عرب مراحل مختلفة ،حيث جرى بداي ً
ة اقرتاض مصطلحات علمية
من الفارسية الوسطى ،خاصة يف اإلدارة والتكنولوجيا ،يف اللغة العربية .الحقًا ،يف العقود األوىل من الحكم
العبايس ،نشأت مصطلحات علمية جديدة يف اللغة العربية معتمدة عىل ترجامت من نصوص السنسكريتية
والفارسية الوسطى يف مجاالت الرياضيات والفلك والطب .ضاعت معظم هذه النصوص العلمية العربية القدمية،
واستبدلت بها الحقًا بني القرنني الثالث والتاسع ترجامت من األعامل العلمية اليونانية ،بعض هذه النصوص مازال
محفوظًا ،إال أنها مل ت ُدرس إال جزئيًا .تناقش هذه الورقة حاالت من االقرتاض من السنسكريتية والفارسية الوسطى،
وتتضمن هذه الحاالت بعض الكلامت األجنبية (السهلة التتبع) ،وأخرى مرتجمة حرفيًا ،وحالة واحدة من التأثيل الشعبي

(أو إعادة التفسري االشتقاقي) ،وحاالت لكلامت مازالت مستعملة حتى اللحظة.
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نجم الدين خلف الله

باحث تونيس مقيم بفرنسا ،حاصل عىل الدكتوراه يف علوم الداللة ونظرية ال َّنظم لدى عبد القاهر الجرجاين

(ت1078 .م) .وهو اآلن أستاذ وباحث بجامعة لوران (فرنسا) ومبعهد العلوم السياسية بباريس ،حيث يد ّرس مادة

وراتها .ألّف العديد من الكتب
املعجمية منذ سنوات .تدور أعامله البحثية الراهنة حول نشأة املصطلحات القانونية وتط ّ

ول دالالتها من املجال الفقهي إىل املجال الوضعي .وهو متخصص
واملقاالت عن اللغة ومصطلحات القانون وتح ّ
يف املنهج البياين يف تفسري القرآن ،منذ ظهوره مع الجرجاين إىل نضجه مع الطاهر بن عاشور ( .)1973-1879من

أعامله" :نظرية املعنى " ()2014؛ "السياسة الرشعية " ()2021؛ وتحقيق العديد من الكتب واملخطوطات .تخصص ،يف
فضل عن مبادئ تبويبها .أنجز بعض املناهج
ً
السنوات األخرية ،يف دراسة املعاجم املزدوجة وتاريخها الثقايف
الرتبوية لتدريس الضاد للناطقني بغريها يف فرنسا ،أشهرها "منهج لتدريس العربية الفصحى ".

يف التحوالت الداللية ملصطلح "الجرمية " من خالل معجم الدوحة التاريخي
للمصطلحات القانونية العربية الراهنة جذور عميقة يف كتب ال ِ
فقه اإلسالمي ،ولكن جلّها مستحدَث ،ظهر إثر قرنني
من التفاعل بني نصوص الفقه والقوانني الغربية .نسعى يف هذه الورقة ألن نجرتح مسا ًرا منهجيًّا للفحص اإلشكايل

لنشأتها وتطورها ،بالعودة إىل أصول هذه الكلامت وجذورها األوىل ،للوقوف عىل ما طرأ عليها من مدلوالت

ِ
والتها الداللية وآلياتها .وذلك ضمن منظور زمني ،ميثّل معجم الدوحة التاريخي للغة
اصطالحية
ورصد اتجاهات تح ّ
العربية أهم مرجع فيه ،لتحقيب املعاين األوىل التي كانت للكلامت ،قبل أن تصري مصطلحات فقهية ،ثم قانونية
جا مصطلحيًّا قانونيًّا ،ينتمي
ولت معانيها ،بصفة جذرية .ولتأكيد هذه الفرضية ،نحلل زو ً
ذات طابع وضعي ،حيث تح ّ
مجرِم؛ لنتابع ،من خالل املعلومات التي يوفرها معجم الدوحة ،أهم األطوار الداللية
إىل القانون الجنايئَ :جرميَة ُ /

حة،
حض لإلشارة إىل مضامني مختصة ،لها صلة بتقسيامت أخرى تتقابل معها مثلُ :جن َ
التي م ّر بهذا الزوج حتى مت َّ

جِنايَة ومخالفة ...إلخ .ونعتمد املواد املطروحة يف معجم الدوحة الذي خصص العديد من التعليقات النفيسة حول
جذر (ج ر م) ،وسنعود إىل "مجلة القانون الجنايئ التونيس " ( )1913وتصاريف استخدام مفردة "جرمية " يف هذه

"املجلة " التي تضمنت مفردات :مجرم ( 12مرة) وجرمية ( 66مرة) وجرائم (بصيغة الجمع  55مرة) ،مام يجعل منها
حا تقن ًّيا ،مطّرد الظهور واالستخدام.
مصطل ً
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نرجس باديس

أستاذة محارضة باملعهد العايل للغات بتونس ،اختصاص لغة ولسانيات .حاصلة عىل الدكتوراه يف اللغة واآلداب
العربية ،وعضو مبخرب املباحث الداللية واللسانيات الحاسوبية ،جامعة منوبة ،بتونس .شاركت يف مرشوع معجم
الدوحة التاريخي للغة العربية ،ومرشوع معهد تونس للرتجمة لتعريب معجمني من املوسوعة الفرنسية
 .UNIVERSALISلها مجموعة من املقاالت املنشورة يف مجالت علمية محكّمة ،وكتابان هام" :املشريات املقامية
يف اللغة العربية " مركز النرش الجامعي ()2009؛ "الذاتية يف النظام اللغوي " ،سلسلة كالم لسان ،نرش مشرتك
للدار التونسية للكتاب وكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة (.)2018

القيمة االختبارية ملعجم الدوحة التاريخي :التحول الداليل من
املعنى الحريف إىل املعنى املجازي منوذجًا
لعل القيمة األوىل ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية تربز يف توفريه مدونة قابلة ألن متثّل مجال اختبار
لالستدالل عىل قوة الفكرة أو ضعفها ،يف إطار البحث النظري اللساين عامة ،ويف مجال علم الداللة بالذات.
فيقوم هذا املعجم برصد الداللة ،اعتامدًا عىل االستعامالت املختلفة من جهة ،وعىل تقدميها مرتبة ترتي ًبا تاريخ ًيا

مة لرصد االستعامالت األوىل ،متكّن الباحث من اختبار مدى نجاعة النظريات
من جهة أخرى .وهو يوفّر مد ّ
ونة مه ّ

ورها .تسلط هذه الورقة الضوء ،اعتامدًا
الداللية الحديثة ونجاحها يف تحديد الداللة املعجمية ورصد مظاهر تط ّ
عىل مظاهر التطور التاريخي لبعض املداخل املنتقاة ،عىل عالقة املعنى الحريف باملعنى املجازي .وتخترب مدى

نجاعة املقاربة العرفانية يف تفسري الداللة االستعارية اعتامدًا عىل التحول من عالقة التشبيه إىل عالقة اإلسقاط
ونة
ورية .وتنطلق الورقة من املادة التي يوفرها معجم الدوحة ،وترثي هذا املسار باعتامد مد ّ
مع االستعارة التص ّ

ور الداليل
حديثة الستعامل هذه املداخل .وتطبّق عليها
ً
ورية ،تفرس لنا هذا التط ّ
أسسا نظرية عرفانية يف البنية التص ّ
من جهة ،وتوضح لنا من جهة أخرى تصو ًرا قامئًا عىل اعتبار اللفظ مكتن ًزا للبعد الثقايف والحضاري وممث ًّل للذاكرة

الجامعية.
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نسمة طاهر السقعان

أستاذة مساعدة بقسم العلوم اإلنسانية ،واملنسقة املسؤولة عن "كريس عبد العزيز سعود البابطني للغة
والثقافة العربية " بجامعة بالريمو (إيطاليا) ،وعضو بالرابطة األوروبية للدراسات العربية واإلسالمية .تتناول أبحاثها
والتناص ،والتحليل الداليل للنصوص األدبية ،وأدب األطفال .صدر
الكتابات النسائية ودراسات النوع ،واألدب املقارن،
ّ

لها منشورات عدة منها:

Medieval Accounts on Sicily and the Qur'an: An Intertextual Reading. (Edinburgh/ in press) and Niswiyya,
Nisā 'iyya and Unthawiyya. Some Reflections on Arabic Terms for "Feminism " (Paris, 2019)..

معجم الدوحة التاريخي للغة العربية والقراءات التأويلية للرتاث الفقهي:
دراسة تجريبية
تأيت إعادة التفكري يف بعض املصطلحات الفقهية التي تتناول العالقات الزوجية (مثل القوامة ،والوالية ،والنشوز)
عىل رأس االهتاممات البحثية لدى املتخصصني املهتمني بإنتاج معرفة دينية إصالحية قامئة عىل االجتهاد ،من خالل
منظومة األخالق اإلسالمية .ويقوم املتخصصون برصد املشكالت الداللية والتاريخية واالجتامعية ،التي أثرت يف إنتاج
هذه املصطلحات املستوحاة من تفاسري بعض اآليات القرآنية .تركز هذه الورقة عىل املنهجية البحثية املتبعة يف
الدراسات التي تنقب عن تاريخ املصطلحات الفقهية .وتوضح أن استخدام "معجم تاريخي للغة " أمر ال غنى عنه
ملثل هذه املحاوالت .تقدم الورقة بحثًا تجريبيًّا هدفه اإلجابة عن السؤال التايل :كيف ميكن معجم الدوحة التاريخي

ور الداليل لبعض املصطلحات
للغة العربية أن يكون أداة مفيدة يف عملية التدقيق اللغوي ،وتتبع املعنى والتط ّ

الفقهية؟ يف القسم األول ،توضّ ح الورقة كيف ميكن معجم الدوحة اإلسهام يف التحليل اللغوي للمصادر الرتاثية.
أما يف القسم الثاين ،فتتناول مناذج من أبحاث بعض املتخصصني ،مستعرضً ة املنهج اللغوي املتّبع فيها ،وإمكانية

دعمه باستخدام معجم الدوحة الذي من املفرتض أن يساهم يف الكشف عن تطور األلفاظ وضبط املعاين .وتقرتح
الباحثة أيضً ا عىل عدد من الباحثني إبداء مالحظاتهم ،من خالل استبيان يهدف إىل تقديم إحصائية ملدى استفادتهم
من املعجم ،ومقرتحاتهم إلثرائه.
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هدى اعامرة

باحثة يف سلك الدكتوراه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة محمد األول  -وجدة ،املغرب .حاصلة عىل املاجستري
يف الدراسات اللغوية العربية وعىل اإلجازة ،من الجامعة نفسها .أستاذة متطوعة مبركز الدراسات االجتامعية
واإلنسانية ،ومشاركة يف ندوات ومؤمترات وطنية ودولية يف موضوعات ذات صلة باللغة العربية وعلومها .لها
مقاالت وأبحاث يف مجال القاموسية العربية والنحو العريب وأوضاع التعليم يف الوطن العريب .كام أنها مدققة
ِ
ومنظمة للعديد من الدورات التكوينية يف علوم اللغة العربية .لها كتاب "التعريف يف القاموس اللغوي
لغوية

العام ".

منهج تحديد دالالت الوحدات املعجمية وتعريفها يف معجم الدوحة
التاريخي للغة العربية
تهدف هذه الورقة إىل بيان الدقة العلمية التي ينامز بها معجم الدوحة التاريخي للغة العربية عىل مستوى تعريف
م من الصناعة القاموسية من مرحلة الوصف الفضفاض الالمنتظم
الوحدات املعجمية؛ حيث نقل هذا الركن امله ّ

لأللفاظ إىل مرحلة االنتظام ،بل وصل حد التنميط الخاضع ملقاسات مضبوطة ودقيقة؛ ما يسهل عىل الباحث معرفة

الوحدات املعجمية املتحاقلة واملنتمية إىل أرسة داللية واحدة .كام ميكّن من رصد التطورات التي لحقت اللفظ
ما أن نقف عند منهج تحديد دالالت
الواحد عىل مر عصور تداول اللغة العربية .وألجل الوصول إىل إثبات ما قيل ،كان لزا ً

الوحدات املعجمية يف معجم الدوحة ،من خالل الحديث عن مصادر الداللة ومنهجية رصدها .وهي عملية لن تتأىت
فضل عن دراية بفنون التحقيق والتحقق من
ً
إال للمعجمي الذي خرب بواطن اللغة العربية صوت ًا ورصفًا وتركي ًبا وداللة،
الشواهد اللغوية التي هي منطلق هذا العمل املعجمي ،إضافة إىل إحاطة مقبولة بالعلوم املتشاطئة التي تصب
يف هذا البحر .وألن التعريف قطب الرحى يف بحثنا ،سيكون من الالزم بيان منهج تعريف الوحدات املعجمية يف
معجم الدوحة ،مع اإلشارة إىل أنواع التعريفات املعتمدة فيه ،لنصل إىل نقطة مهمة جدًّا كان لهذا املعجم السبق
فيها وإليها ،أال وهي مسألة تنميط التعريفات التي بفضلها تجاوز هذا املنجز ثغرات التعريف يف القاموس اللغوي
العريب العام الناتجة من غياب الخلفيات النظرية اللسانية ،وهيمنة الخلفية الفقهية اللغوية.
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واسيني بن عبد الله

جا لغويًا
أستاذ التعليم العايل بجامعة املسيلة  -الجزائر ،حاصل عىل دكتوراه يف اللغة واألدب العريب .عمل معال ً

يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية .من مشاركاته يف امللتقيات الوطنية والدولية" :قواعد أساسية يف

املعالجة اآللية للمصطلح العريب " ،و "وسائل الحجاج يف الخطاب القرآين " ،و "عالقة التأثر والتأثري بني علوم اللغة
"رب إين وضعتها أنثى " للروائية نردين أبو نبعة
والتفسري " ،و
ّ
"التناص القرآين يف الرواية النسوية العربية (رواية ّ

جا "؛ "عالقة
جا) " .ومن أبحاثه املنشورة" :أهمية القراءات القرآنية يف املعاجم :تهذيب اللغة لألزهري أمنوذ ً
أمنوذ ً

التأليف املعجمي بالتفسري "؛ "وجوه تأثري القرآن الكريم عىل علوم اللغة العربية وآدابها "؛ "االستشهاد بالقراءات
القرآنية يف املعاجم العربية القدمية "؛ "جهود سيد قطب يف التفسري األديب للقرآن الكريم من خالل كتابه يف
ظالل القرآن "؛ "التجديد يف التفسري األديب للقرآن الكريم مالمحه ومنهجه "؛ "االستشهاد يف الصناعة املعجمية
ومنهج التعامل معها يف ظل االسرتاتيجيات الحديثة ".

منهج التعامل مع ألفاظ الحضارة اإلسالمية يف املعجم التاريخي:
قراءة يف منت معجم الدوحة التاريخي
متثل هذا الورقة دراسة تأصيلية لعالقة املعجم بألفاظ الحضارة ،وتلقي الضوء عىل أهم األسس املنهجية التي
تتعلق بطريقة التعامل مع ألفاظ الحضارة اإلسالمية يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،الذي يُع ّد نقلة
علمية وحضارية واجتامعية يف الثقافة العربية واإلسالمية ،يحتاجها الخبري اللغوي يف تأليف الجذاذات املعجمية،
قمت بذكر هذه األسس ورشحها وتحليلها  -وفق املنهج املتاح
ويحتاجها قارئ املعجم للولوج إىل املنصة .وقد
ُ
 وفق قراءيت لبعض املداخل العجمية بشواهدها وتعريفها وقائلها ،ومن تلك األسس :وجوب معرفة األصلاالشتقاقي أللفاظ الحضارة ،ومعرفة الفن التي تنتمي إليه األلفاظ ،واالعتامد عىل الحاسوب والربامج اإللكرتونية
يف دراسة ألفاظ الحضارة ،وقوام العالقة بني املعجم والحضارة عىل جانب نظري وجانب تطبيقي ،ورضورة التعرف
إىل أشهر هذه األلفاظ ،وقراءة املعاجم واملؤلّفات التي درست ألفاظ الحضارة؛ مثل" :معجم ألفاظ الحضارة "،
ملحمد قاسم ،و "األلفاظ الحضارية وخصائص توليدها يف املعجم العريب األسايس " ،لراديا حجار.
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وئام املساملة

باحثة دكتوراه تخصص تدريس العربية للناطقني بغريها يف الجامعة األمريكية بوالية إنديانا ،حاصلة عىل ماجستري لغة
عربية (نحو ورصف) من جامعة الشارقة ،وعىل إجازة يف اللغة العربية ودبلوم تأهيل تربوي يف طرائق التدريس
الحديثة من جامعة دمشق .مد ّربة رقمية معتمدة من املجلس الوطني للتدريب والتعليم يف جمهورية مرص

العربية ،ومرشدة أكادميية ومنسقة لالختبارات الدولية ( )IBT / PIRLS/ EmSatيف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
مح ّررة لغوية يف مرشوع املعجم التاريخي للغة العربية يف مجمع اللغة العربية بالشارقة ،مد ّربة يف تعليم
العربية لغري الناطقني بها .لها مشاركات يف عدة مؤمترات محلية ودولية للغة العربية والبحث العلمي.

ألفاظ الحضارة يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية:
دراسة وصفية تحليلية
يع ّد املعجم وعا ًء لغويًّا يضم مجموعة من األلفاظ والعبارات املرشوحة واملرتبة ألفبائيًا؛ فكثرية هي األلفاظ العربية

التي ال نعرف أول من استعملها ،وكيف اكتسبت معناها ،وكيف دخلت بعض املفردات إىل العربية من لغات أخرى عرب
القرون ،وكيف تطورت بعض األلفاظ عرب التاريخ ،وكيف هاجرت بعض الكلامت من لغة إىل لغات أخرى .هذا ما تتوىل
ور الداليل
مهمته املعاجم التاريخية للغات البرشية .وتكمن أهمية هذا النوع من املعاجم يف كونها تُعنى برصد التط ّ
للمفردات والكلامت واأللفاظ ،ومن بينها " ألفاظ الحضارة " .ويُع ّد معجم الدوحة التاريخي للغة العربية من املعاجم

اللغوية العربية الحديثة التي اعتنت بسياقات املفردات واأللفاظ العربية ودراسة تطورها املعنوي عرب العصور
والحقب التاريخية ،فهي ذات أهمية قصوى؛ نظ ًرا إىل صعوبة االتفاق عىل ماهيتها .ومن خالل الدراسة الوصفية

التحليلية ملعجم الدوحة ،نعمل عىل توضيح املساحة اللغوية التي تشغلها ألفاظ الحضارة يف هذا املعجم؛ إذ
نعتمد عىل املنهج الوصفي والتحلييل ملكوناته وعنارصه وبناه الداخلية والخارجية ،وأما املنهج املقارن فستظهر
معامله يف البحث من خالل املقارنة بني معجم الدوحة وما يشابهه من تجارب معجمية أخرى.
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يوهانيس طومان Johannes Thomann

باحث زائر يف معهد الدراسات اآلسيوية والرشقية يف جامعة زوريخ .حاصل عىل الدكتوراه من جامعة زوريخ .1992
يف الفرتة املمتدة بني  1992و 2020عمل باحثًا مشاركًا يف ندوات االسترشاق يف جامعة زوريخ ثم يف معهد
الدراسات اآلسيوية والرشقية يف الجامعة ذاتها .تركز أبحاثه عىل العلوم يف العامل اإلسالمي القديم ،وخاصة
علمي الفلك والتنجيم .نرش له حديثًا" :الرتجمة األقدم للمجسطي ،ترجمها للأممون الحسن ابن قريش " ،و "اإلحياء
الثاين لعلم الفلك يف القرن العارش وتأسيس علم الفلك كعنرص يف التعليم املوسوعي ".

نشأة املصطلحات العلمية يف اللغة العربية :املقرتض والرتجمة
االقرتاضية يف العرص العبايس األول
ة ما تصبح اللغات الفوقية لغات قاعدية (دونية) بعد الهزمية العسكرية ،وهذا ما حصل مع اللغة الفارسية
عاد ً
الوسطى يف الدولة اإلسالمية .جرت عملية التداخل عرب مراحل مختلفة ،حيث جرى بداي ً
ة اقرتاض مصطلحات علمية
من الفارسية الوسطى ،خاصة يف اإلدارة والتكنولوجيا ،يف اللغة العربية .الحقًا ،يف العقود األوىل من الحكم
العبايس ،نشأت مصطلحات علمية جديدة يف اللغة العربية معتمدة عىل ترجامت من نصوص السنسكريتية
والفارسية الوسطى يف مجاالت الرياضيات والفلك والطب .ضاعت معظم هذه النصوص العلمية العربية القدمية،
واستبدلت بها الحقًا بني القرنني الثالث والتاسع ترجامت من األعامل العلمية اليونانية ،بعض هذه النصوص مازال
محفوظًا ،إال أنها مل ت ُدرس إال جزئيًا .تناقش هذه الورقة حاالت من االقرتاض من السنسكريتية والفارسية الوسطى،
وتتضمن هذه الحاالت بعض الكلامت األجنبية (السهلة التتبع) ،وأخرى مرتجمة حرف ًيا ،وحالة واحدة من التأثيل الشعبي

(أو إعادة التفسري االشتقاقي) ،وحاالت لكلامت مازالت مستعملة حتى اللحظة.
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رؤساء الجلسات
املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وعضو مجلس اإلدارة يف املركز.
وهو باحث وكاتب معروف ،نُرشت له عدة كتب ومؤلفات يف الفكر السيايس ،والنظرية
االجتامعية ،والفلسفة .عمل أستاذًا للفلسفة والدراسات الثقافية يف جامعة بريزيت بني
عامي  1986و .1996وساهم يف تأسيس مراكز بحثية يف فلسطني ،منها :املؤسسة
ْ
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية (مواطن) ،ومركز مدى الكرمل للدراسات االجتامعية
التطبيقية .اضطر يف عام  2007إىل الخروج إىل املنفى بعد مالحقته إرسائيليًا بتهمٍ أمنية.

عزمي بشارة

عز الدين البوشيخي

نرش الدكتور عزمي بشارة مئات األوراق والدراسات والبحوث يف دوريات علمية بلغات
مختلفة ،ومن أبرز مؤلفاته" :املجتمع املدين :دراسة نقدية"؛ "يف املسألة العربية :مقدمة
لبيان دميقراطي عريب"؛ "من يهودية الدولة حتى شارون"؛ "الدين والعلامنية يف سياق
تاريخي" (جزآن يف ثالثة مجلدات)؛ "يف الثورة والقابلية للثورة"؛ "أن تكون عربيًا يف أيامنا"؛
"الجيش والسياسة :إشكاليات نظرية ومناذج عربية"؛ "مقالة يف الحرية"؛ "الطائفة ،الطائفية،
الطوائف املتخيلة"؛ "يف اإلجابة عن سؤال :ما السلفية؟"؛ "تنظيم الدولة املكنى 'داعش':
كتب أصبحت مرجعي ًة يف مجالها.
إطار عام ومساهمة نقدية يف فهم الظاهرة" ،ومنها ٌ
عمل تأريخ ًيا تحليل ًيا وتوثيق ًيا للثورات العربية التي اندلعت يف عام  ،2011ونرشه
ً
كام أنجز
يف ثالثة كتب هي" :الثورة التونسية املجيدة"؛ و"سورية درب اآلالم نحو الحرية :محاولة
يف التاريخ الراهن"؛ و"ثورة مرص" (يف مجلدين) .وتناولت هذه املؤلفات أسباب الثورة
ة مرجعي ً
ة ضمن ما يُعرف بالتاريخ الراهن؛ ملا احتوته
ومراحلها يف تلك البلدان ،وتعد ماد ً
ٍ
بعد تحلييل يربط السياقات االجتامعية
من توثيق ورسد للتفاصيل اليومية لهذه الثورات مع
واالقتصادية والسياسية لكل ثورة فيام بينها.
حاصل عىل دكتوراه الدولة يف اللسانيات من جامعة موالي إسامعيل مبكناس يف املغرب.
شغل منصب أستاذ للتعليم العايل ،ونائب العميد يف شؤون البحث العلمي والتعاون
بالكلية ذاتها ،ومدي ًرا ملركز دراسات الدكتوراه ،ومدي ًرا للمركز الجامعي لتعليم اللغة العربية
وحضارتها ،ومدي ًرا ملخترب الدراسات اللسانية والتطبيقات الحاسوبية ،ورئيس قسم اللغة
رضا بجامعة
العربية واملنسق البيداغوجي ملسلك الدراسات العربية .عمل أستاذًا زائ ًرا ومحا ً
قطر ،ومدي ًرا لربنامج اللسانيات واملعجمية العربية يف معهد الدوحة للدراسات العليا
رضا فيه .ويشغل حاليًا منصب املدير التنفيذي ملرشوع معجم الدوحة التاريخي
وأستاذًا محا ً
للغة العربية .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 محكّم يف عدد من الجامعات العربية واملجالت العلمية .له عدد من
املؤلفات واألبحاث يف مجاالت اللسانيات واملعجم واملصطلح والرتجمة.
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أمل غزال

حيدر سعيد

طاهر ميلة
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أستاذة التاريخ وعميدة كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية مبعهد الدوحة للدراسات العليا،
متخصصة يف التاريخ الحديث للرشق األوسط وأفريقيا .مديرة مركز الدراسات املقارنة
ملجتمعات وثقافات املسلمني يف جامعة ساميون فريزر يف فانكوفر بكندا .وهي
رئيسة اللجنة الكندية للدراسات الرشق أوسطية ،وعضوة هيئة التحرير يف "املجلة الدولية
لدراسات الرشق األوسط " ،و "مجلة دراسات الهجرة يف الرشق األوسط " الدولية ،لها عدة
مقاالت منشورة وكتاب بعنوانIslamic Reform and Arab Nationalism: Expanding the :
.)2010( Crescent from the Mediterranean to the Indian Ocean, 1880s-1930s

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات منذ  ،2015ورئيس قسم األبحاث فيه،
ورئيس تحرير دورية "سياسات عربية" ،التي يصدرها املركز .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف
اللسانيات من الجامعة املستنرصية يف بغداد عن أطروحته "األسس املعرفية للنظرية اللسانية
العربية :بحث يف األصول" ( ،)2001وعىل املاجستري من جامعة بغداد عن أطروحته "أثر محارضات
دي سوسري يف الدراسات العربية الحديثة" ( .)1996عمل يف مراكز أبحاث عدة يف بغداد
وعمن وبريوت .أسهم يف كتابة وتحرير "التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق"،
ّ
لسنتي  2008و .2014وأسهم يف كتابة ثالثة فصول يف كتاب "تنظيم الدولة املك ّنى داعش"،
الذي أصدره املركز العريب ( .)2018صدر له" :الشيعة العرب :الهوية واملواطنة" (تحرير /املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات" ،)2019 ،سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية
يف العراق" (" ،)2009وضع العلوم االجتامعية يف الجامعات العراقية" (" ،)2008األدب ومتثيل
العامل" (.)2002

أستاذ تعليم عال يف كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الرشقية ،جامعة الجزائر .حاصل
عىل دكتوراه الدولة من جامعة الجزائر يوسف بن خدة ،الجزائر ،يف ألفاظ الحضارة الحديثة
يف اللغة العربية بني الوضع واالستعامل .تقلد بعض املسؤوليات العلمية واإلدارية التي
لها صلة باللغة العربية والبحث العلمي يف الجزائر .له عدد من األعامل الفردية وشارك
يف أعامل جامعية ،نُرش بعضها ،عالجت هذه األعامل بعض قضايا املعجم واملصطلح
وتهيئة اللغة العربية ملا يقتضيه عرصنا الحايل.

عبد الحميد الهرامة

عبد السالم املسدّي

عبد العيل الودغريي

حاصل عىل دكتوراه الدولة يف األدب األندليس سنة  .1994تقلد عدة مهامت علمية
وإدارية ،من بينها :رئيس قسم اللغة العربية بكلية الدعوة اإلسالمية ( ،)2001-1995وخبري
باملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ( ،)2012-2001ومدير مكتب املؤمترات
بجمعية الدعوة اإلسالمية سنة  ،2013وعميد كلية الدعوة اإلسالمية منذ سنة ،2014
ورئيس مجمع اللغة العربية الليبي .له عدد من العضويات العلمية والثقافية ،من
بينها :عضو هيئة تحرير "مجلة الضاد " ( ،)1975-1974عضو هيئة تحرير "مجلة كلية الدعوة
اإلسالمية " ( )2001-1984ورئيس تحريرها منذ سنة  ،2014عضو الهيئة االستشارية يف
"موسوعة الكويت للعامل اإلسالمي " منذ سنة  ،2010عضو املجلس العلمي ملعجم
الدوحة التاريخي للغة العربية.

أستاذ اللسانيات يف الجامعة التونسية ،عضو مجامع اللغة العربية يف كل من تونس،
وطرابلس ،ودمشق ،وبغداد .وأمني رس املجلس العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة
تول األمانة
ّ
العربية ،وعضو مجلس أمناء املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية.
العامة التحاد الكتاب التونسيني ،وتقلد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،كام كان
ريا لها باململكة العربية السعودية .يهتم
ريا لتونس لدى جامعة الدول العربية ،فسف ً
سف ً
بالعلوم اللغوية ،وبالنقد األديب ،وبتحليل الخطاب السيايس .له مؤلفات عدة ،من بينها:
"التفكري اللساين يف الحضارة العربية "؛ "األسلوبية واألسلوب "؛ "اللسانيات وأسسها
املعرفية "؛ "النقد والحداثة "؛ "السياسة وسلطة اللغة "؛ "فضاء التأويل " .صدر له عن
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة" :الهوية العربية واألمن اللغوي "
()2014؛ "مراجعات يف الثقافة العربية " (.)2018

حاصل عىل دكتوراه الدولة يف العلوم اللغوية ،تابع دراساته العليا يف جامعتي
السوربون بباريس وجامعة محمد بن عبد الله بفاس ،وجامعة محمد الخامس بالرباط.
متخصصا يف الدراسات املعجمية بجامعتي محمد بن
عمل أستاذًا للعلوم اللغوية
ً
عبد الله بفاس ومحمد الخامس بالرباط (أكدال) .توىل منصب رئيس الجامعة اإلسالمية
العاملية بالنيجر (تابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي) ( ،)2005-1994ومدير مؤسسة عالل
الفايس بالرباط (.)2008-2006
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عبد القادر الفايس
الفهري

عبد الوهاب األفندي

خبري دويل يف اللسانيات املقارنة والتوليدية ،والسياسة اللغوية والتخطيط ،واملعجم املولد.
حصل عىل دكتوراه الدولة من جامعة باريس-السوربون يف اللسانيات العربية واملقارنة.
رئيس جمعية اللسانيات باملغرب ،وعضو الجمعية اللسانية األمريكية  ، LSAوالجمعية اللسانية
األوروبية . SLEعمل مدي ًرا للدراسات العليا بجامعة محمد الخامس ،ومدي ًرا ملعهد الدراسات
وا مبجلس أمناء مركز
وا باللجنة امللكية إلصالح منظومة التعليم ،وعض ً
واألبحاث للتعريب ،وعض ً
وا عىل
امللك عبد الله الدويل .وهو عضو عامل باملجمع العريب الليبي .حل أستاذًا-باحثًا مدع ًّ
أبرز الجامعات ومراكز البحوث الدولية ،مبا فيها  MITو  ،Stanfordوأستاذ لفرليوم بالجامعات
الربيطانية .مستشار تربوي وعلمي سابق بجامعة محمد بن زيد للعلوم اإلنسانية ،أبوظبي.
وعضو يف عدد من املبادرات العربية والدولية ،منها جائزة الشيخ محمد بن راشد لخدمة اللغة
العربية ،واملجلس العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية .ك ّرس أعامله لخدمة الفكر
اللساين الحديث ،وتطبيقاته عىل العربية ،والسعي لبناء سياسات لغوية وتخطيطية عربية
فاعلة وعادلة .نال جائزة االستحقاق الكربى للثقافة والعلوم ،الرباط ( ،)1992وجائزة امللك
فيصل الدولية ،الرياض ( .)2006نرش مقاالت ودراسات ومؤلفات عديدة باإلنكليزية والفرنسية
والعربية .من أهم مؤلفاته" :العدالة اللغوية ،النظامة ،والتخطيط " ()2019؛ "البناء املوازي
املوسع " ()2017؛ "السياسة اللغوية يف البالد العربية " ()2013؛ "معجم املصطلحات اللسانية،
إنجليزي-فرنيس-عريب " (باشرتاك مع نادية العمري) ()2009؛ "املعجمة والتوسيط " ()1997؛
"املعجم العريب " ()1986؛ "اللسانيات واللغة العربية " يف جزأين (.)1985

حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة "ريدينغ " ( ،)1989وعىل املاجستري
يف الفلسفة من جامعة "سوانزي " ( ،)1986وعىل البكالوريوس مع مرتبة الرشف يف
الفلسفة من جامعة الخرطوم ( .)1980يشغل حاليًا منصب رئيس معهد الدوحة للدراسات
العليا ،ونائب الرئيس للشؤون األكادميية .وقد شغل منصب عميد كلية العلوم االجتامعية
واإلنسانية مبعهد الدوحة ( ،)2020-2017ورئيس برنامج ماجستري العلوم السياسية
والعالقات الدولية(. )2017-2015

مدير عام املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية  -الدوحة .أستاذ النحو والرصف
املشارك بجامعة قطر ،ورئيس قسم اللغة العربية ( .)2014 2007-حاصل عىل الدكتوراه
يف عام  .1987رئيس تحرير مجلة "الدوحة " الثقافية ،ورئيس مجلس إدارة املركز الثقايف
للطفولة ،وعميد كلية االنسانيات والعلوم االجتامعية -جامعة قطر ( ،)2005-2000وأمني
عام مركز الوثائق والدراسات االنسانية  -جامعة قطر (.)1996-1992

عيل الكبييس
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عيل محمد غالب
املخاليف

محمد بن سامل
املعشني

حاصل عىل الدكتوراة من قسم اللغة العربية ،جامعة عني شمس يف تخصص (علم
اللغة) .يعمل يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب ،جامعة صنعاء .تقلد عددًا من املناصب
األكادميية ،منها :رئيس قسم اللغة العربية بجامعة العلوم والتكنولوجيا ،ونائب
رئيس جامعة تعز للشؤون األكادميية ،ونائب رئيس جامعة ذمار لشؤون الطالب ،وعميد
مركز اللغات بجامعة صنعاء ،ووكيل عامدة الدراسات العليا بالجامعة نفسها .شارك
يف تأسيس كلية اللغات بجامعة صنعاء .وعمل يف عضوية بعض املجالس العلمية،
ومنها :عضو املجلس العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،ورئيس 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 ".
أستاذ اللسانيات االجتامعية بجامعة السلطان قابوس ،ترأس قسم اللغة العربية فيها
( .)2019-2014حاصل عىل الدكتوراه من جامعة مانشسرت بإنكلرتا .ترتكز اهتامماته العلمية
عامن واليمن ومناطق جنويب الجزيرة العربية؛ كتب
يف الوضع اللغوي القائم يف ُ
عن بعض اللهجات املعارصة والقدمية يف املنطقة وتناول بعض ظواهرها ،ودرس
العالقات املعجمية بني الفصحى وبعض لهجات العربية الجنوبية املنترشة يف مناطق
من السلطنة واليمن .مث َّل السلطنة يف الهيئة العليا للذخرية العربية ( .)2015-2006نال
جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز يف مجال الدراسات اللغوية (.)2015
وهو رئيس لجنة الخطط واملقررات بالجمعية الدولية ألقسام اللغة العربية.
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