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موضوعات المحور

*

حسن حمزة

العربي
المعجم
ّ
(((
األمة
وهو ّية ّ

الطبيعي الذي يعكس
إن املعجم هو املكان
يفحص هذا البحث املعجم
العريب منطل ًقا من مقولة ّ
ّ
ّ
وتطور أهلها .ويتو ّقف الكاتب عند نزوع
تطور ال ّلغة
ّ
نظرة ال ّلغة إىل العامل ،وهو يعكس أيضا ّ
ُص ّناع املعاجم إىل "السلفية اللغوية" بإقفال باب التجديد ،وذلك بدعوى احلفاظ عىل فصاحة
ليحول نفسه إىل
اللغة ونقائها ،وهو ما قاد إىل قطيعة بني املعجم وال ّلغة التي يعاين مفرداهتا،
ّ
أن ال ّلغة العربية ختضع المتحان عسري بعد
"مدونة ليس فيها إال األموات" .وختلص الدراسة إىل ّ
ّ
ً
األورويب السابق ولغاته ،وهو األمر الذي يستدعي ثور ًة معجمية جديدة.
احتكاكها باملستعمر
ّ

أوالّ :
اللغة والعالم
ٍ
سابق هلا،
ُعد ال ّلغة أدا ًة لل ّتعبري عن فكر
يف الفلسفة القديمة التي ال تزال رائج ًة إىل حدٍّ كبيرٍ ؛ يسبق الفكر ال ّلغة ،وت ّ
ٌ
قائمة يف ال ّنفس ،كام يقول ابن رشد يف رشحه ألرسطو؛ ولذلك فهي
قائم من دوهنا ،وغري حمتاج إليها .فاملعاين
خالف فيها إلاّ
َ
اخلارجي التي هي موجود ٌة بأعياهنا للجميع .وال
واحد ٌة بعينها للجميع ،م َث ُلها كمثَل أشياء العامل
ّ
(((
تعبري عن هذه املعاين واألشياء ،ويف ّ
اخلط الذي هو صور ٌة ل ّلفظ .
يف األلفاظ التي هي ٌ
* أستاذ اللسانيات العربية واملصطلح والرتمجة يف جامعة ليون  2يف فرنسا.

ِ
ذكر لفظ (املعجم) دون ختصيصّ .أما ما
ينرص ُف إليه
العام الذي
 1ال نتناول يف هذا البحث إال املعجم العريب اللغوي
ّ
ُ
الوهم حني ُي ُ
آخر.
ُيعرف باملعجم
املختص فله شأن َ
ّ
لاً
لاً
 2يقول ابن رشد" :إنّ األلفاظ التي ُينطق هبا هي دالة ّأو عىل املعاين التي يف النفس ،واحلروف التي تُكتب هي دالة ّأو عىل هذه
األلفاظ .وكام أنّ احلروف املكتوبة ،أعني ّ
اخلط ،ليس هو واحدً ا بعينه جلميع األمم ،كذلك األلفاظ التي ُيعبرَّ هبا عن املعاين ليست واحدة
وأما املعاين التي يف النفس فهي واحدة بعينها للجميع ،كام أنّ
بعينها عند مجيع األمم ،ولذلك كانت داللة هذين بتواطؤ ال بالطبعّ .
املوجودات التي املعاين التي يف النفس أمثلة هلا ودالة عليها هي واحدة وموجودة بالطبع للجميع"( .تلخيص كتاب العبارة ،حتقيق حممود
العامة للكتاب ،)1981 ،ص.)57
قاسم (القاهرة :اهليئة املرصية ّ
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ِ
نت أنَّ العالقة بني ال ّلغة والفكر ليست عالق ًة
وبي ْ
بيد أنَّ ال ّلسانيات احلديثة قد َ
سعت إىل إبطال هذا القولَّ ،
ٍ
ِ
لواحد منهام أنْ يستغني عن صاحبه .كام َّبينت أنَّ كلامت ال ّلغة ليست مطابِق ًة ألشياء العالمَ
اخلارجي،
يمكن فيها
ّ
كل ٍ
تقسم ُّ
لغة العامل بالطريقة التي ترتضيها((( .فال تتساوى الكلامت يف لغتينْ ؛
مثلام كان ّ
يتوهم األقدمون؛ وإنّام ِّ
ٍ
ٍ
ِ
بل حتمل ّ
كل واحدة منها يف ال ّلغة ما ال حتمله الكلمة املقابلة يف ال ّلغة األخرى .وهلذا فإنّ ترمجة كلامت لغة من
ٍ
ِ
ٌ
النظري ،وال يكون ال ّتكافؤ ممُ ك ًنا إلاّ يف اخلطاب ،بني
مستحيل عىل املستوى
أمر
ّ
ال ّلغات بكلامت لغة أخرى؛ هي ٌ
ِ
القول وذاك ،ال بني كلامت هذه ال ّلغة وكلامت تلك.
هذا
ٍ
السائدة إىل ال ّلغة؛ فال ختتلف
إنْ كانت املعاين واحد ًة عند اجلميع ،كام يقول ابن رشد ،وكام تزعم ال ّنظرة ال ّتقليدية ّ
ٍ
واحدة منها تستخدم ً
ال ّلغات إلاّ يف أنّ َّ
مغايرا ل ّلفظ الذي تستخدمه ال ّلغة األخرى للتعبري عن املعنى
لفظا
كل
ً
موجود ّ
بالطبع ،وبالتايل فهو مشرت ٌَك بني مجيع األمم؛ وذلك عىل خالف األلفاظ التي تتواطأ
نفسه .وهو مع ًنى
ٌ
َ
يتكون ّ
ّ
كل
كل ّأم ٍة عليها ،فتختلف باختالفها .فإنْ س َّل ْمنا هبذه املقولة؛ صارت ال ّلغات
جداول بال ّتسمياتّ ،
لفظ إزاء ِ
ٍ
جدول منها من ٍ
واحدة منها ٌ
عدد من اخلانات التي يوضع يف ّ
لفظ اخلانة الذي يف ال ّلغة األخرى.
كل
ذلك أنّ أصوات ال ّلغات وتصاريفها ،ليست واحدةً ،ومل ُيع ْد بني املعاجم يف ال ّلغات املختلفة ٌ
حقيقي؛ ألنَّ
فارق
ٌّ
فارق ،فهو يكمن يف وجود ٍ
ثمة ٌ
خانة يف جدول هذه ال ّلغة ،توازهيا
املعاين واحد ٌة بعينها لدى مجيع األمم .فإنْ كان ّ
ٍ
فارغة يف تلك ،فيؤتَى ٍ
يبتدعه ُ
ٌ
ٌ
أمر
جديد هلا قد
بلفظ
خانة
ُ
أهل هذه ال ّلغة ،أو يستعريونه من ال ّلغة األخرى .وهذا ٌ
متس َك به كثريون(((.
ُ
واضح الفساد ،وإنْ َّ

لكل ٍ
سانيات احلديثة؛ فإنّ ّ
لغة طريقًا يف ال ّنظر إىل العامل ،ختتلف
ّأما إنْ كان األمر عىل خالف هذا ،كام تقول ال ّل ّ
كثريا عن الطريق التي تسلكها ال ّلغات األخرى .فال ختتلف األلفاظ بني ال ّلغات فحسب؛ وإنّام ختتلف
قليلاً أو ً
لفظة ما يف ٍ
ُ
تناول األلفاظ هلذه املعاين يف آن واحد؛ فال يكون املعنى الذي ّ
تدل عليه ٌ
املعاين ً
لغة ما
أيضا .وخيتلف
ٍ
متام املطابقة للمعنى الذي ّ
ُ
تدل عليه ال ّلفظة
املقابلة يف لغة أخرى ،وإن كانت بني املعنيينْ
مطابقًا -بالضرّ ورةَ -
وجو ُه ٍ
جدا.
شبه قد تكون كبري ًة ًّ
تقسم هبا ال ّل ُ
تنظر إليه .ويف هذه احلالة ُيفرتَض أن يكون املعجم
تَرسم مفردات ال ّلغة ّ
الصورة التي ِّ
غة العالمَ َ ،وهبا ُ
طبيعيا تنعكس فيه نظرة ال ّلغة ،أي نظر ُة أهلها ،إىل هذا العالمَ  .و ُيفرتض أن يكون املعجم ً
أيضا مكانًا
مكانًا
ًّ
معا.
تطور ال ّلغة وأهلها ً
يعكس ّ

التصور لعالقة ال ّلغة بالعالمَ  ،ولدور املعجم يف رسم مالمح صورته؛ اخرتنا ال ّنظر يف املعجم
وانطال ًقا من هذا
ّ
غوي فيه.
وهويته
العريب
العريب ،ملعرفة مدى مواءمته حلركة املجتمع
وعملية اإلحياء ال ّل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الحية
المدونة
ثان ًيا:
ّ
ّ
فوضعت
العريب
ليسد حاجات يف املجتمع
العريب
ُولد املعجم
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ال ّناهض يف القرون األوىل للهجرةُ .
ّ
الزرع وال ّنخل واإلبل والبئر
معاجم املعاين ،أو معاجم املوضوعات
املخصصة ملجاالت احلياة املختلفة؛ مثل ّ
ّ
3 Hassan Hamzé , " Logique et Grammaire dans l’Oeuvre d’Averroès ", In : Raif Georges Khoury (éd.), Averroes
(1126-1198) oder der Tiumph des Rationalismus, Universitätsverlag (Heidelberg : C. Winter, 1998), p. 160.

سيام :ص  24و)26
 4انظر مناقشتنا ملسألة اخلانات الشاغرة( :وال ّ

Hassan Hamzé, " Le Kitâb de Sîbawayhi et la Formation de la Terminologie Grammaticale Arabe, pour une Relecture
Dynamique ", Revue de la Lexicologie, Tunis, No. 20 (2004).

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
األمة
المعجم
العربي وهويّة ّ
ّ
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(((
ىّ
(املتوف يف عام  170أو  175للهجرة)؛
ثم ظهر كتاب العني ،للخليل بن أمحد الفراهيدي
واحلرشات وغريها ّ .
ٍ
ملرحلة نضجت فيها علوم الشرّ يعة وعلوم ال ّلسان .وظهرت
العريب ،وتتوجيًا
املعجمي
مؤس ًسا للعمل
فكان كتا ًبا ِّ
ّ
ّ
(((
ّ
يضم هذا املعجم بني
املؤسسة يف هذه العلوم ،مثل ال ّنحو واللغة والفقه وال ّتفسري  .وكان
الكتب ِّ
طبيعيا أن ّ
ًّ
تطور يف ال ّنصف الثّاين من القرن الثّاين للهجرةُ .
جد
وآية هذا
التطور ما َّ
ّ
دفّتيه ما وصلت إليه لغة العرب من ّ
خري تعبري عن
مفاهيم ،وما
من
استقر من مصطلحات يف هذه العلوم .وال ريب يف أنّ ظهور هذه املصطلحات ُ
َ
ّ
التطور
األول ومنتصف القرن الثّاين للهجرة .وهذا
العريب
التطور الذي عرفه املجتمع
اإلسالمي يف القرن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتمسك به من جانب القائلني إنّ ال ّلغة
أمر وقع احلرص عليه
الذي عرفه املجتمع عىل ش ّتى املستويات؛ ٌ
ّ
ٌ
العربية" ،وإنّ "اخلليل ّأو ُل من تك ّلم يف
واصطالح .فهم يقولون :إنّ "أبا األسود الدؤ ّيل ّأو ُل من وضع
مواضعة
ٌ
ّ
ٍ
التطور من ابتداع مصطلحات جديدة مل تكن معروف ًة؛ مثل مصطلحات ال ّنحو
العروض" ،مع ما يستدعيه هذا
ّ
واجلر واهلمزّ ،
والطويل والكامل واملديد من أسامء بحور الشّ عر ،وغري هذا .يقول
والرفع وال ّنصب
ّ
واإلعراب ّ
ٍ
ابن ٍ
غري خارجة عن معاين كالمها،
َ
دريد" :وقد ُولدت أسامء يف اإلسالم مل تكن العرب قبله عارف ًة هبا ،إلاّ أنهّ ا ُ
واستفادة معرفتها؛ إذ كانت عىل أوضاعها ،واملعاين التي ِ
تعق ُلها نحو :الكافر ،والفاسق ،واملنافق [ ]...إىل
كثري من ذلك يطول تعداده"((( .وألنّ يف هذا األمر ما فيه من ٍ
نقض ملقولة ال ّتوقيف؛ فإنّ ابن فارس يقول يف
الر ّد عليهم((( :إنّه ال ُينكر ما يقولون عن أيب األسود وعن اخلليل ،وكيف له أن ينكر ما يقولون؟ لك ّنه يضيف
إنَّ هذين ِ
ثم
العربية وعلم العروض" :قد كانا قديماً ،
الع ْل َمني ،علم
ْ
وأتت عليهام ّ
األيام وقلاّ يف أيدي الناسّ ،
ّ
جددمها هذان اإلمامان"(((.
َّ

متداول ًة يف ّأيامه؛ ألنّ
املدونة التي يعتمد عليها هي
حي ًة عن ال ّلغة التي كانت
ّ
َ
ّ
يقدم معجم العني للخليل صور ًة ّ
حي ٌة .فمصادر اخلليل يف معجمه هي القرآنُ واحلديث وأشعار العرب وأمثاهلم وأقواهلم يف عرصه ،ويف
ّ
مدو ٌنة ّ
يصح عن اخلليل بن أمحد يف معجمه يصدق عىل تلميذه سيبويه يف الكتاب .فمثل ال ّتلميذ
السابقة .وما ّ
العصور ّ
ِ
ِ
معارصيه ً
أيضا.
كمثل الشّ يخ؛ ال يعود إىل سابقيه يف ال ّتقعيد ،ويف استخراج األصول فحسب ،بل يعود إىل
وهلذا تقرأ يف كتابه عبارات ّ
احلي من أفواه العرب يف زمانه ،مثل قوله" :فهذا سمعناه من
تدل عىل هذا ّ
السامع ّ
ّ
و"كل هذا عىل
والتميميني" ،و"سمعنا العرب تقول" ،و"سمعنا العرب يقولون"،
الع ْلويني
العرب" ،و"سألنا ُ
ّ
(((1
حي ،يأخذ فيه
رفعا
السامع عند اخلليل كام هو عند تلميذه؛ هو ٌ
ما سمعنا العرب تتك ّلم به ً
ً
ونصبا"  .إنّ ّ
سامع ٌّ
الزمان
غوي يف ّ
احلي بنقل الواقع ال ّل ّ
صانع املعجم عن العرب الذين يعيشون يف زمانه .فيسمح له هذا ّ
السامع ّ
وتطوره (القاهرة :دار مرص ّ
للطباعة ،)1988 ،ج ،1ص .175 - 33
 5انظر عىل سبيل املثال :حسني نصار ،املعجم العريب :نشأته
ّ
 6يمكن النظر مثلاً إىل :كتاب العني للخليل ،والكتاب لسيبويه يف النحو ،وكتاب ّ
املوطأ لإلمام مالك ،وكتاب املبسوط ملحمد بن احلسن
والرسالة للشافعي يف أصول الفقه ...إلخ.
الشيباين يف الفقهّ ،
 7جالل الدين السيوطي ،األشباه والنظائر يف النحو ،حتقيق عبد العال سامل مكرم ،ط( 1بريوت :مؤسسة الرسالة ،)1985 ،ج ،5
ص.153-152.

8 André Roman, " L’Origine et l’Organisation de la Langue Arabe d’Après le Sâhibî d’Ibn Fâris ", Arabica, tome
XXXV (1988).

سيام الصفحات .17-10
ال ّ
 9اِ
مؤسسة بدران،)1963 ،
(بريوت:
الشويمي
مصطفى
له
م
وقد
ّقه
ق
ح
كالمها،
يف
العرب
وسنن
اللغة
فقه
يف
الصاحبي
فارس،
بن
ّ
ّ
ص .38
العامة للكتاب،
السالم هارون (القاهرة :اهليئة املرصية
ّ
الرجوع إىل واحد من هذه األمثلة يف :كتاب سيبويه ،حتقيق عبد ّ
 10يمكن ّ
ين لكتاب سيبويه يف القرص املدمج:
يمكن
كام
.29
ص
،3
ج
،)1977-1971
النص اإللكرتو ّ
الر ُ
جوع إىل هذه األمثلة وإىل غريها يف ّ
ّ
السعودية.
املرجع األكرب للترّ اث اإلسالمي ،رشكة العريس للكمبيوتر ،اململكة العربية
ّ
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حتوالت .وقد نقل إبراهيم ابن مراد عن كتاب العني عد ًدا مهماًّ من األمثلة
الذي يعيش فيه ،وبمواكبة ما فيه من ّ
استنتاج أنَّ اخلليل مل يكن يعتمد عىل القديم وحدَ ه ،بل كان ً
أيضا ينقل عن معارصيه،
التي يمكن من خالهلا
ُ
وينقل لغات األمصار وما استحدثه أهل هذا البلد أو ذاك من مفردات مل تكن معروف ًة قب َلهم .وهلذا ترى اخلليل
ختص ُمدنًا أو جهات
يذكر أحيانًا يف معجمه لغات األمصار؛ مثل العراق والشّ ام واليمن ومرص ،ومفردات ّ
السواد" ،و"أهل محص" ،و"أهل اجلوف" من بالد اليمن .و َيسمح له هذا
بأعياهنا؛ مثل "أهل البرصة" ،و"أهل ّ
يسجل جديدً ا مل يعرفه العرب القُ دامى ،وإنّام جاء ملواكبة تغيري يف عاداهتم ،أو
االعتداد بلغات أهل األمصار بأن ّ
ٍ
ٍ
ٍ
العقوق"؛
يشء ابتدعوه يف زماهنم ،أو عادة مستحدثة فيهم .فاخلليل يذكر -عىل سبيل املثال ال احلرص" -نَوى َ
هش لينّ ٌ رخو املضغة ...من كالم أهل البرصة ،وال تعرفه األعراب يف بوادهيا" .كام أنّه يذكر ما
"وهو ًنوى ٌّ
العدو يف البحر
"سفن فيها مرامي نريان ُيرمى هبا
"احلراقات" ،وهي
استحدثه أهل البرصة يف القتال؛ فمن ذلك
ٌ
ّ
ّ
بالبرصة ،وهي ً
"الساقي الذي
والفحامني"،
أيضا بلغتهم مواضع القلاّ ئني
ّ
و"البياب" ،وهو عند أهل البرصة ّ
ّ
يطوف عليهم باملاء يف أسواقهم" .كام أنّه يذكر ما استحدثه أهل الشّ ام يف طعامهم؛ فمن ذلك "ا َ
خلذيعة" ،وهي
ٌ
"رجل
"طعام ُي ّتخذ من ال ّلحم بالشام" ،وما استحدثه أهل مرص يف ميدان العمل ،فمن ذلك "الوهني" ،وهو
ٌ
العامة
العامة ،فيقول عن املحراب" :واملحراب عند ّ
يكون مع األجري يف العمل حيثّه عىل العمل" ،وما استحدثته ّ
اليوم :مقام اإلمام يف املسجد" .بل إنّ الكشف الذي قام به عبد العزيز إبراهيم يف "معجم الشّ عراء يف كتاب
العني"ّ ،
تقل عن نسبة الشّ عر اجلاه ّ
األموي منه -ال ّ
يل فيه ،بل قد
سيام
يدل عىل أنّ نسبة الشّ عر
َّ
اإلسالمي -وال ّ
ّ
(((1
واألموي ،ويف العودة إىل لغات أهل
اإلسالمي
الرجوع إىل هذه األشعار يف العصرْ ين
ّ
تزيد عليها  .وإنّ يف ّ
ّ
أهل هذا امل ِ ِ
األمصار وما استحدثه ُ
ٌ
داللة ُ
مدونة اخلليل مل تكن تقترص عىل ما
رص أو ذاك؛
بالغة الوضوح عىل أنّ ّ
هو قديم يف ال ّلغة ،وعىل أنهّ ا كانت تنقل ما كان سائدً ا يف ثقافة عرصه من قديم ومن جديدٍ.
ٌ

ً
الميتة
المدونة
ثالثا:
ّ
ّ
كص ّناع كتب ال ّنحو بعدمدونة اخلليل عىل القديم واجلديد يف ال ّلغة؛ فإنّ ُص َّناع املعاجم بعده
ُ
إذا ما انفتحت ّ
ٍ
سيبويه -قد أقفلوا الباب أمام عرصهم ،وأداروا ظهورهم ّ
لكل جديد .ذلك أنهّ م رأوا أنّ لغة العرب قد اختلطت
أمرا يطعن يف فصاحة ال ّلغة وصفائها" .وهلذه الع ّلة
عليهم بعد اختالطهم باألعاجمّ ،
وعدوا هذا االختالط ً
لغات َمن خا َلط من األعراب َ
كالمهم"(.((1
فسدت ُ
أهل احلضرَ ؛ ألنهّ م سمعوا َ
كالم غريهم ،فاختلط عليهم ُ

ُ
الرواية؛ فام عاد ممك ًنا أن
هكذا أقفلت عصور االحتجاج بام يقوله العرب أو ما ُيسمع عنهم ،وانتهى عرص ّ
يقول عامل ال ّلغة" :سمعنا العرب يقولون" ،فإن قال" :سمعت" ،فإنّام يسمع ّممن سمع ،وإنْ َن َق َل فإنّام ينقل
الرواية .فهذا األصمعي يف أوائل القرن الثالث ال يرفض
َّ
عمن ن َق َل ،ح ّتى ينتهي األمر إىل العرب يف عصور ّ
يتحرج
اخلليل
يكن
مل
ن
مم
احلوارض
أهل
من
مني
املتقد
بعض
يف
ظر
ن
ال
عيد
ي
بل
فحسب؛
بمعارصيه
االحتجاج
ّ
ّ
ّ
ُ
َّ
يعتد بشعر أيب نواس ومن يف طبقته؛ ألنّه "من
ال
،
لألصمعي
املعارص
األعرايب
من االحتجاج هبم .وهذا ابن
ّ
ّ
ّ
واملعجميني العرب ،منشورات
النحويني
 11إبراهيم بن مراد" ،الشاهد والفصاحة يف القاموس العريب" ،يف :املثال والشاهد يف كتب
ّ
ّ
مركز البحث يف املصطلح والرتمجة بجامعة ليون ،2السلسلة العربية ،حتت إرشاف حسن محزة (بريوت :دار ومكتبة اهلالل،)2010 ،
ص .57 - 56
 12الزجاجي ،اشتقاق أسامء اهلل ،حتقيق عبد احلسني املبارك ،ط ( 2بريوت :مؤسسة الرسالة ،)1986 ،ص .284
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الزجاجي( .((1وعلامء ال ّلغة بعد األصمعي وابن األعرايب ،ال ي ّتخذون من شاعر
الشّ عراء املحدَ ثني" ،كام يقول ّ
(((1
ُّ
شاعر ذلك
وسيظل
مهام عال شأنه ،وإن كان عاملًا بال ّلغة .
جاء بعد منتصف القرن الثّاين للهجرة
ً
مرجعاْ ،
ُ
شعراء هذه ّ
ّ
امتد
سيظل
العرص ،مثلام
الطبقة -التي بدأت ببشّ ار بن ُبرد ،ووالبة ،وأرضاهبام -من املحدَ ثني مهام ّ
ُ
الزمان ،وطال العهدُ هبم.
ّ

الزجاجي.
إنّ املسألة تتع ّلق إذن باملوقف ّمما َّ
الرواية ،حني اختلط عىل العرب ُ
كالمهم ،كام يقول ّ
جد بعد عرص ّ
ٍ
ومن شأن هذا املوقف أنْ ُيقفل الباب أمام ّ
جديد يف املعجم ،وأن يقيم قطيع ًة بينه وبني ال ّلغة التي يزعم أنّه
كل
نة مي ٍ
ٍ
تة؛ ال تعتمد عىل ما يكتبه العرب وما يقولونه يف
يصف مفرداهتا .وهبذه القطيعة،
املدونة إىل ّ
تتحول ّ
ّ
مدو ّ
السابقة ،أي
مدون ًة
ّ
أشعارهم وخماطباهتم وعلومهم ،بل عىل ما قاله األقدمون منهم .فتصبح بذلك ّ
للمدونات ّ
احلية .إنّ أقىص ما يمكن أن يقوم به واضع املعجم
الدرجة الثانية؛ ختتلف اختال ًفا
مدون ًة من ّ
ًّ
جوهريا عن ّ
ّ
املدونة ّ
بعد اخلليل؛ هو أنْ يعود إىل ما عاد إليه اخلليل ،أو أن ينسخ ما يف كتابه العني ،وأن يرصف مهّه يف نسخه إىل أمرين
اثنني -ال َ
ثالث هلام -يمكنه ال ّتجديد فيهام .ومها:
غوية القديمة املنقولة ،وتقديمها
ثم إعادة ترتيب هذه املا ّدة ال ّل ّ
 العود ُة إىل املاد ّة القديمة واستخراج ما فيهاّ ،ٍ
جديدة.
بح ّل ٍة
والروايات واألخبار واألحاديث املنقولة عن األقدمني ،ما نقله اخلليل منها ،وما مل ينقله؛
 العودة إىل األشعار ٍّ
َّ
ولعل فيها أمرا بدا لواضع املعجم ،ومل يبدُ للخليلّ .
ّ
وكل جديد يف هذا
ذكر يف كتاب العني.
فلعل فيها ما ليس له ٌ
قديم؛ ألنّه ال يتجاوز زمان اخلليل ،بل ُيعيد ال ّنظر يف ما كان ْقبله.
املجال ،إنّام هو يف حقيقة األمر جديدٌ
ٌ

العربية وأمهّها وأشهرها -عىل لسان صاحبه ابن منظور:
مقدمة لسان العرب -وهو من أكرب املعاجم
جاء يف ّ
ّ
أحسن مجعه فلم
أنّ ع ّلة تأليفه لكتابه ذاك ،هي أنّه رأى علامء ال ّلغة يف الكتب التي سبقته "بني رجلنيّ :أما من
َ
نفعت إجاد ُة
حسن اجلمع مع إساءة الوضع ،وال
مجعه؛ فلم ُي ِفد
يحُ سن ْ
ْ
ُ
وأما من أجاد وضعه فإنّه مل يجُ ِد َ
وضعهّ ،
الوضع مع رداءة اجلمع"(.((1
وأما رداء ُة اجلمع فهي بيت القصيد؛ ألنهّ ا
ّأما إساءة الوضع فال يعنينا أمرها هنا؛ ألنهّ ا ال تتع ّلق بام نحن فيهّ ،
يتحدث ابن منظور عن رداءة اجلمع؛ فإنّه
غوية التي يعتمد عليها املعجم يف وصفه .وحني
ّ
ترتبط بجمع املا ّدة ال ّل ّ
مدوناهتا ،وال اقتصارها عىل زمان دون آخر .بل إنّه يعني
ال يعيب عىل املصادر التي اعتمد عليها سوء اختيار ّ
الزمان القديم .ومث َُل ابن منظور يف القرن الثّامن،
بال ّتحديد أنّ أصحاهبا قصرَّ وا يف مجع املا ّدة التي ُوجدت يف ّ
ِ
بري يف
كمثل أصحاب مصادره :ابن األثري اجلزري ،وأيب السعادات املبارك بن حممد يف القرن السابع؛ وابن ٍّ
املدونة
الرابع .فهو يعود إىل ّ
القرن السادس؛ وابن سيده يف القرن اخلامس؛ واجلوهري واألزهري يف القرن ّ
السابق
نفسها التي عادوا إليها؛ وهي كالم العرب قبل هناية القرن الثاين للهجرة .وال خيتلف اللاّ حق عن ّ
سواء ينقلون عن سابقيهم .ويف هذا يقول صاحب
يف أنّه جاء يف زمان غري زمانه؛ فجميعهم يف هذه املسألة
ٌ
 13الزجاجي ،كتاب الالمات ،حتقيق مازن املبارك (دمشق :مطبوعات جممع اللغة العربية ،)1969 ،ص .16 -15
 14انظر ما رواه ابن سنان اخلفاجي من تسجيل ابن األعرايب أرجوزة أليب متّام عىل أهنا لبعض العرب القدامى ،فلماّ عرف أنهّ ا له رماها،
رس الفصاحة ،ط( 1بريوت :دار
وما رواه عن إعجاب األصمعي ببيتني إلسحاق بن إبراهيم املوصيل ،فلماّ عرف أهنام له عاهبام عليهّ .
الكتب العلمية ،)1982 ،ص .279 -278
 15ابن منظور ،لسان العرب (بريوت :دار صادر ،)1968 ،ج ،1ص .7
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اللسان برصيح العبارة" :وأنا مع ذلك ال أ ّدعي فيه دعوى ،فأقول شافهت ،أو سمعت ،أو فعلت ،أو صنعت،
أو َشدَ ْدت ،أو رحلت ،أو نقلت عن العرب العرباء ،أو محلت؛ ّ
الدعاوى مل يرتك فيها األزهري وابن
فكل هذه ّ
ٍ
عمن رو َيا.((1("...
عينا يف كتابيهام ّ
سيده لقائل مقالاً  ،ومل خي ّليا فيه ألحد جمالاً  ،فإنهّ ام ّ
جاء يف كتاب االقرتاح يف علم أصول ال ّنحو للسيوطي" :أول الشّ عراء املحدَ ثني بشّ ار بن ٍ
احتج سيبويه
برد ،وقد
ّ
ّ
ّ
يف كتابه ببعض شعره تقربا إليه؛ ألنّه كان هجاه لِرت ِ
ذكره املرزُ باين وغريه .ون َق َل ثعلب عن
بشعره.
االحتجاج
ْك
ُّ ً
َ
(((1
ُ
َ
آخر احلجج" .
األصمعي ،قالُ :ختِم الشّ عر
َ
بإبراهيم بن هرمة ،وهو ُ

السالم هارون لكتاب سيبويه ما يشري إىل استشهاده بشعر بشّ ار .فإنْ كان
ليس يف "الفهارس" التي َّ
أعدها عبد ّ
صحيحا؛ فذلك يعني أنَّ يف نسخة الكتاب التي بني أيدينا ما سقط منها .عىل أنَّ
احلجة التي ذكرها من
ما ذكره
ً
ّ
ٍ
ّ
استشهاد سيبويه ببشّ ار بسبب هجائه له ،ال تستقيم بوجه من الوجوه؛ فام عهدنا علامء اللغة يستشهدون بشعر
العربية عىل مدى اثني عشرَ قرنًا ،من ّأيام سيبويه إىل
شاعر ألنّه هجاهم ،أو خشي ًة من هجائه .وها هم علامء
ّ
ٍ
ٍ
خيف أحدهم -وهم ٌ
بواحد من شعراء عرصهم .أمل ْ
ألوف -من هجاء واحد من معارصهيم
ّأيامنا ،مل يستشهدوا
ثم كيف يستقيم أنْ يكون هجاه ألنّه مل يذكره يف كتابه ،والك َتاب مل ُيعرف يف ّأيام سيبويه؛ وإنّام شهره تلميذه
هلم؟ ّ
األخفش ،وأشاعه بني ال ّناس بعد موته؟

حج ًة تُضاف إىل ما ذكرناه من
صح ما ذكره املرزباين
السيوطي هذا اخلرب؛ فإنّه ُي ّ
ُ
عد ّ
عىل أنَّه إنْ َّ
وغريه ّممن نقل عنه ّ
اعتامد اخلليل وسيبويه عىل املعارصين ،عىل أنَّ
اللغوي
حية ،يأخذ فيها
ّ
املدونة التي يعتمدان عليها هي َّ
َّ
مدو ٌنة َّ
والنحوي عن أهل زمانه ،ويصف لغتهم ال لغ َة قرون مضت .وتعليل املرزباين وغريه بأنّ اخلوف كان باعثًا عىل
ّ
االستشهاد بشعر بشّ ار ،يعني أنّه كان عىل سيبويه ألاّ
تج بكالمهم.
يذكره يف شعره ،ألنّه من املو ّلدين الذين ال يحُ ُّ
َ
العربية بعده من عدم جواز االستشهاد باملو ّلدين؛ وهو ٌ
دليل
وهذا يرصف عن سيبويه ما تواضع عليه علامء
ّ
ٌّ
إضايف عىل أنهّ م هم -ال سيبويه وشيخهَ -من ال يقبل االستشهاد بغري األقدمني.
هرمة" .فقد
"ختِم
السيوطي؛ فهو الذي ينقل فيه قول ثعلب عن األصمعيُ :
ُ
ّأما اجلزء الثاين من كالم ّ
الشعر بابن ْ
ُو ِجد بني الباحثني املعارصين من يع ِ
اهلجري.
ممتد ًة ح ّتى أواخر القرن الرابع
رتض عليه ،وجيعل حدود الفصاحة ّ
ّ
ىّ
(املتوف يف عام  370للهجرة) عن غياب ال ّلحن
وقد اعتمد الباحثون يف تأكيد هذه املقولة عىل شهادة األزهري
ىّ
(املتوف يف حدود عام 400
عند البدو يف البحرين يف زمان وقوعه يف أسرْ القرامطة( ،((1وعىل شهادة اجلوهري
صح عندي من هذه
للهجرة) يف ّ
مقدمة كتاب ّ
الصحاح التي يقول فيهاّ :
"أما بعد ،فإنيّ أودعت هذا الكتاب ما ّ
(((1
ال ّلغة [ ]...بعد حتصيلها بالعراق رواي ًة ،وإتقاهنا دراي ًة ،ومشافهتي هبا العرب العاربة يف ديارهم بالبادية" .
كام اعتمدوا عىل ما جاء يف كتاب اخلصائص البن ج ّني يف مساءلته لألعراب ،ويف امتحاهنم قبل األخذ عنهم.
(((2
الصحاح وال ّلسان
ّ
ورد يف ّ
املتنبي ،وبإحالته عىل هذا الشعر  ،وبام َ
واعتدوا برشحه أرجوزة أيب ّنواس وشعر ّ

 16املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
 17السيوطي ،كتاب االقرتاح يف علم أصول النحو ،ط ( 2حيدر آباد الدكن ،)1940 ،ص .27

18 Abderrahmane Hadj Salah, " Linguistique Arabe et Linguistique Générale ", Thèse de Doctorat d’Etat ès Lettres,
Université Paris Sorbonne, 1979, Vol. 1, p. 71.

الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطا ،ط ( 4بريوت :دار العلم للماليني ،)1990 ،ج  ،1ص .33
 19إسامعيل بن محاد اجلوهريِّ ،
سيام ص  131 -130منه.
 20انظر يف رسالة دكتوراه الدولة لعبد القاهر املهريي عن ابن جني الفصل الرابع
ّ
املخصص ملنهج ابن جني وال ّ

Abdelkader Mehiri, Les Théories Grammaticales d’Ibn Jinni, (Tunis : Publications de l’Université de Tunis, 1973),
Sixième SZérie : Philosophie Littérature- Vol. 5, pp. 130-131.
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الريض يف ال ّلسان( .((2ويف
الصحاح ،والشرّ يف
ّ
من شعراء حمدَ ثني؛ مثل إبراهيم بن إسحاق املوصيل وأيب ّمتام يف ّ
هذا املعنى ،يقول سعيد األفغاين عن ّ
يدونون لغاتهِ م ح ّتى فسدت سالئقهم
استمر
سكان البوادي" :فقد
العلامء ِّ
ُ
ّ
يف القرن الرابع اهلجري"( .((2ويميض عبد الرمحان احلاج صالح يف االتجّ اه نفسه ،حني يقول :إنَّ "دائرة الفصاحة
ُأقفلت متا ًما يف هناية القرن الرابع اهلجري"(.((2
ِ
مغايرا يف هذا املوضوع؛ ّ
حج ًة عىل االستشهاد
الرغم من أنّ لنا موق ًفا
فكل ما ُذكر ال يقوم -يف رأيناَّ -
ً
وعىل ّ
فاملتنبي الذي يكثر ذكره من بينهم ،ال يستشهد به ابن ج ّني يف ال ّلغة عىل الرغم من إعجابه به ،وكثرة
باملو ّلدين.
ّ
ِ ِ
معتذرا حني َ
الر ُجل ،وإنْ كان مو ّلدً ا []...؛ فإنَّ املعاين
اهتاممه بشعره؛ فهو يقول
ً
ذك َره" :وال تستنك ْر ذكْ ر هذا ّ
جل َّلة الناس -احتج بيشءٍ
ِ
العباس -وهو الكثري التعقُّ ب
يتناهبها املو ّلدون ،كام
ّ
ُ
ُ
يتناهبها املتقدِّ مون .وقد كان أبو ّ
الطائي يف كتابه يف االشتقاق ،ملّا كان غرضه فيه معناه دون ِ
شعر حبيب بن أوس ّ
لفظه"(.((2
من ْ
العربية -ال ُ
ذكرهم مستشهدً ا هبم؛ وإنّام يذكرهم إعجا ًبا ،بمعنى
ربد -كغريه من علامء
َّ
لكن امل ِّ
يذك ُر املو َّلدين إنْ َ
ّ
ِ
ّ
البغدادي يف اخلزانة عن أيب
تناولوه يف شعرهم .وليس املعنى من أمور اللغة ،وال من نحوها ورصفها .ينقل
ّ
بديعية رفيقه ابن جابر:
جعفر األندليس يف رشح
ّ
"علوم األدب س ّت ٌة :ال ّلغة والصرّ ف وال ّنحو ،واملعاين والبيان والبديع؛ والثّالثة ُ
ستشهدُ عليها إلاّ بكالم العرب ،دون
األ َول ال ُي
َ
ٌ
راجعة إىل املعاين .وال فرق يف ذلك بني العرب وغريهم؛ فهو
ستشهدُ فيها بكالم غريهم من املو َّلدين؛ ألنهّ ا
الثّالثة األخرية .إذ ُي
َ

جرا"(.((2
الطيب،
الفن
أمر
ُ
راجع إىل العقل .ولذلك ُقبِل من أهل هذا ّ
ٌ
َّ
ٌ
االستشهاد بكالم البحرتي ،وأيب ّمتام ،وأيب ّ
وهلم ّ

ومعجماً عن املو َّلدين .وعىل هذا املعنى ينبغي أن
نحوا
ورص ًفا ُ
ْ
وعىل هذا جيب أنْ يحُ مل ما يذكره علامء العربية ً
ُيفهم ما جاء يف كتاب الكامل حني ذكر أحد املو َّلدين" :قال أبو ع ٍّ
ُ
يل البصري ،واسمه
الفضل ابن جعفر ،وإنْ
خصصنا فصلاً من رسالتنا
بحج ٍة ،ولك ّنه أجاد،
شعره هذا جلودته ال لالحتجاج به" .وك ّنا قد ّ
مل يكن ّ
فذكرنا َ
ْ
(((2
الدراسة .
الدولة هلذه املسألة ،لذلك فإنّنا لن نعود إليها يف هذه ّ
لدكتوراه ّ
العربية بعد اخلليلّ ،مما هم عليه يف كتب ال ّنحو وال ّلغة .ويمكن أنْ نعتمد
وليس املحدَ ثون بأحسن حالاً يف معاجم
ّ
العربية إلثبات ما نقول" .إن ُّ
تصفح أسامء الشّ عراء يف
غوية
عىل لسان العرب ،وهو من أضخم املوسوعات ال ّل ّ
ّ
بالصدمة ّ
األمة التي أنجبت آالف
هذا الفهرس ّ
الضخم ،ال ّ
بد من أن يصيب الباحث ّ
والذهول؛ إذ يبدو له أنّ ّ
ُ
العربية "امل ْحدَ ثون" عىل مدى س ّتة قرون ،من ّأيام بشّ ار بن
الشّ عراء يف القرون األوىل قد أصاهبا العقم" .فشعراء
ّ
ىّ
ىّ
(املتوف يف بداية القرن الثامن ،عام  711للهجرة) "يغيبون
(املتوف يف عام  167للهجرة) إىل ّأيام ابن منظور
برد
غيا ًبا شبه كامل يف هذا البحر اهلائل من أشعار القدماء التي ذكرها صاحب ال ّلسان .ومجُ ْ مل أشعار املحدَ ثني يف
عدد ال ُيذكر إذا ما قورن باآلالف املؤ ّلفة من األبيات الواردة يف ال ّلسان".
هذا املعجم ال جياوز ثالثني بي ًتا؛ وهو ٌ
بيد أنَّ ال ّتدقيق يف هذه األبيات القليلة ال ّنادرة للمحدَ ثني يف لسان العربُ ،يظهر أنَّ موقف واضعي املعاجم

وتطوره ،مرجع سبق ذكره ،ج  ،1ص .211- 210
 21نصار ،املعجم العريب :نشأته
ّ
 22سعيد األفغاين ،يف أصول ال ّنحو (دمشق :مطبعة اجلامعة السورية ،)1957 ،ص .18

23 Abderrahmane Hadj Salah, Op. Cit., Vol. 1, p. 72.

 24ابن جني ،اخلصائص ،حتقيق حممد عيل النجار (القاهرة :دار الكتاب العريب ،)1952 ،ج  ،1ص .24
السالم هارون ،ط ( 3القاهرة :مكتبة اخلانجي،
 25عبد القادر بن عمر البغدادي ،خزانة األدب ّ
ولب لباب لسان العرب ،حتقيق عبد ّ
 ،)1989ج  ،1ص .5

26 Hassan Hamzé, " Les Théories Grammaticales d’Az-Zajjâjî ", Thèse de Doctorat d’Etat ès Lettres, Université Lyon
2, 1987, Vol. 1, pp. 128-151.
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ٍ
مسألة ال يحُ تاج فيها إىل
متليحا وتطري ًة يف
مغايرا ملوقف
مل يكن
النحويني .فهذه األبيات ،عىل نُدرهتا؛ تأيت ّإما ً
ّ
ً
ٍ
ٍ
وإما عىل سبيل ال ّتمثيل.
وإما تأكيدً ا عىل أمر استشهد عليه
ُ
صاحب املعجم بشاهد قديمّ ،
شاهدّ ،

فإما أن يغيبوا غيا ًبا كاملاً عن ال ّلسان فال ُيذكرون الب ّتة ،مثل
هذا يف الشّ عرّ .أما ُك ّتاب
العربية ومنشئوها املبدعون؛ ّ
ّ
وإما أن يغيبوا عىل الرغم من حضورهم
حيان ال ّت
ّ
الصايبّ ،
ّ
وحيدي ،وغريهم كث ٌُر...؛ ّ
عباد ،وأيب ّ
والصاحب بن ّ
لمِ
ّ
يف املعجم (مثل املرزباين ،واملرزوقي ،واملطرزي ،وابن حزم ،والطربي) ،فال ُيستشهد بالعالمِ منهم ا أنشأه
ٍ
حجة يوردها صاحب المعجم -إنّام هي
لرواية ينقلها ،أو لتفسري يذكره.
وأبدعه ،بل
فاحلجة -ملّا تكون هناك ّ
ّ
السابقني؛ وليس يف كالمه هو ،أو يف ما هو من إنشائه.
الرواية التي ينقلها العالمِ  ،ويف ال ّتفسري الذي يذكره عن ّ
يف ّ
(((2
ِ
املدونة ،لك ّنهم ليسوا جز ًءا منها بام ُيبدعون"  .يقول التفتازاين يف التفريق بني
"ال ّناثرون بام ينقلونٌ ،
جزء من َّ
هاتَني املسألتني ،أي بني ما يرويه ا ُملحدَ ث عن السابقني ،وما يقوله هو وي ِ
رأوه"(.((2
نشئه:
"احلجة فيام َ
ُ
ّ
رو ْوه ال فيام ْ
ّ

قضية االحتجاج ،حني وضعوا قيو ًدا صارم ًة ينبغي هلم أال خيرجوا
علامء
ضيق
ُ
العربية ً
َّ
كثريا عىل أنفسهم يف ّ
ّ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ّ
ُ
والص ْنعة
عليها؛ فإنْ خرجوا فإنّام يكون هذا اخلروج مداور ًة ومناور ًة يف أمثلة نادرة ،قد ُيعامل املثال فيها باللطف َّ
ّ
بالشك يف نسبة البيت إىل شاعر حمدَ ث ،أو باالحتجاج
تج به .وقد تكون هذه املداور ُة
معامل َة الشّ اهد الذي يحُ ّ
(((2
بسكوت علامء ال ّلغة عن االعرتاض عليه .
ٍ
سامع؛ فإنّه ٌ
سابق .وليس
نقل عن سام ٍع
مدونات
ثمة ٌ
املعجميني العرب بعد اخلليل إذن ٌ
ليس يف ّ
سامع .وإن كان ّ
ّ
فكل كتاب إنّام هو ٌ
فيها ٌ
الرواية؛ ّ
نقل عن كتاب منقول عن
نقل عن كتاب أنشأه صاحبه إنشا ًء يف زمانه بعد عرص ّ
مدو ٌنة ليس فيها إلاّ األموات.
السابقني .إنهّ ا ّ
ّ
أثر هذا يف لغتهم؟ وكيف استجابت
أين ما قام به العرب يف عصورهم
الذهبية بعد القرن الثّاين للهجرة؟ وأين ُ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الفكرية يف العامل عىل مدى قرون وقرون؟
إسالمية كبرية قادت ال ّنهضة
عربية
ّ
ّ
هذه ال ّلغة لتكون لغة حضارة ّ

ثم
الطب والفلسفة والفلك
وطوروه يف
ّ
أين ما ترمجه العرب من علوم اليونانّ ،
والرياضيات وغريها من العلومّ ،
ّ
نقله عنهم
األوروبيون يف هنضتهم احلديثة؟ أين ما قيل عن تف ّنن هذه احلضارة يف طعامها ورشاهبا؟ أين ما يعبرّ
ّ
بد من أنَّ احلضارة اجلديدة قد و َّلدهتا؟
عن افتناهنا بأزيائها؟ أين هذا الفيض الوافر من األلفاظ التي ال ّ

ٍ
غيض من هذا الفيض ،يتمثّل يف ما كانت والدته قبل منتصف القرن الثّاين
العريب سوى
ال يوجد يف املعجم
ّ
حيسب أنّ العرب ظ ّلوا يف القرن الثّاين للهجرة مل يتجاوزوه؛ ألنّ اجلديد
يبحث يف بطون املعاجم،
للهجرة .ومن
ْ
ْ
العامة ،حيث ال
عندهم مل ْ
جيد له إىل املعجم طريقًا ،فهو غري فصيح .وما كان كذلك ،فسبيله أن يكون يف لغة ّ
ِ
ختصهم.
رقيب وال
َ
َ
الصناعات واحل َرف ،أو يف ما كتب أهل العلوم يف الكتب التي ّ
حسيب ،أو يف خماطبات أهل ّ
فإن شئت أن تعرف مصطلحات العلوم ،وما أحدثه العرب فيها؛ فعليك بكتبهم ،أو بام بقي من هذه الكتب.
ِ
َ
ووسائل من خالل األلفاظ التي
والصناعات من أدوات
وإن شئت أن تعرف ما كان يستخدمه أهل احلرف ّ
بقي منها خارج املعجمّ .أما يف املعجم ،فلم تتغيرّ صورة
كانوا يعبرّ ون هبا عن حاجاهتم؛ فعليك أن ّ
تتلمس ما َ
"املدونة وقضايا االستشهاد يف املعجم العريب
للقاموسية عن:
العلمي الدو ّيل الثاين
قدمة أمام اللقاء
 27حسن محزة،
العام" ،ورقة ُم ّ
َّ
ّ
ّ
ّ
واملدونة ،تونس  ،2004/06/21-19جم ّلة املعجمية ،تونس ،العدد ( .)2012( 27حتت ّ
الطبع).
القاموسية
َّ
 28البغدادي ،خزانة األدب ،مرجع سبق ذكره ،ج  ،1ص .7
 29حسن محزة" ،يف انقالب األدوار بني الشاهد واملثال يف الرتاث النحوي واللغوي
العريب" ،يف :املثال والشاهد يف كتب النحويني
ّ
واللغويني العرب ،مركز البحث يف املصطلح والرتمجة بجامعة ليون ،2السلسلة العربية ،يرشف عليها حسن محزة (بريوت :دار ومكتبة
خصوصا ص .44 - 39
اهلالل) .انظر
ً

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
األمة
المعجم
العربي وهويّة ّ
ّ
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يف أواخر القرن ال ّتاسع عرش امليالدي ،ويف عام  1881حتديدً ا؛ نرش املسترشق اهلولندي رينهارت دوزي معجماً
كائن يف أكثر من
سماّ ه ،Supplément aux dictionnaires arabes :أي
املستدرك عىل املعاجم العربية( ،((3وهو ٌ
َ
ٍ
ٍ
صفحة من القطع الكبري.
ألف وسبع مئة

مل يؤ ِّلف دوزي معجماً
العربية ذكره .من أين أتى دوزي ّ
بكل هذه
للعربية ،بل ُملحقًا يستدرك فيه ما فات املعاجم
ّ
ّ
املا ّدة؟ وكيف فات املعاجم العربية -عىل كثرهتا وتنو ِعها وات ِ
ُ
ّساعهاّ -
يستدركه عليها
الكم اهلائل الذي
ُّ
كل هذا ّ
ّ
واحدٌ من غري ِ
ُ
السعة يف نقله؟
أم
به
اجلهل
أهلها؟ أهو
رّ
ِكال األمرين خطري .واجلواب :ال هذا وال ذاك؛ بل إنّه أخطر منهام االثنني .إنّه إرصار عىل ح ِ ِ
لغة العرب
ٌ
صرْ
ٌ
ِ
ٌّ
صحيحا أنّ املعجم العريب سجل للغة العرب وتارخيها .فهذا املعجم
يف ما كانت عليه قبل قرون وقرون .ليس
ً
عبقريتهم طوال أكثر من
طوروه ،وما تف ّتقت عنه
جيعلها لغ ًة بال تاريخ؛ ألنّه ال ّ
ّ
يسجل ما ابتدعه أهلها ،وما ّ
عرشة قرون.

الصنف ُّ
إن َ
بعض ما يف معجم دوزي يمكن أنْ ُي َ
أقل شهر ًة
العريب
بحث عنه يف املعجم
املختص؛ غري أنَّ هذا ّ
ّ
ّ
ُ
وتشمل هذه املعاجم
واملتخصصني.
مجهور العلامء
ضي ٍق ،هو
العام ،ألنّه مل يكن ً
ّ
ُ
من املعجم ّ
شائعا إلاّ بني مجهور ِّ
ِ
ُّ
ّ
ً
ً
ُ
سمى "عرص االحتجاج"،
علمية وف ّنية؛ ظهر جلها "بعد العرص الذي جمُ عت فيه اللغة الفصحى ،و ُي ّ
مصطلحات ّ
ٍ
ِّ
ٌ
دخيلة
أعجمي ٌة
علوم
العربية ،فهي
ظهور ُجل تلك املصطلحات بعلوم وفنون مستحدَ ثة يف الثّقافة
وقد ارتبط
ٌ
ُ
ّ
ّ
ِ
للداللة عليها من املو َّلد الذي
قد انتقلت إىل
لت ّ
العربية بواسطة الترّ مجة .ولذلك ُع َّدت املصطلحات التي اس ُتعم ْ
ّ
(((3
سج َلها.
العام أنْ ُي ِّ
سم َّو العر ِّ
يب الصرّ يح الفصيح من األلفاظ"  ،وألنهّ ا كذلك فليس من شأن املعجم ّ
ال يسمو ُ

مدونة المعجم الحديث
رابعا:
ً
ّ
األورويب
العربية ختضع المتحان عسري يف احتكاكها باملستعمر
الزمان ،ها هي
بعد أكثر من عرشة قرون من ذلك ّ
ّ
ّ
ولغاته التي حتمل حضار ًة جديد ًة تكتسح العاملّ .
وحيل ما ُس ّمي بعرص ال ّنهضة ،الذي تواضع أكثر الباحثني عىل
ٌ
الصحة .هكذا إذن،
كبري من
القول إنّه بدأ مع محلة نابوليون بونابرت عىل مرص .إنّه
فج ،وإنْ كان فيه ٌ
قدر ٌ
ّ
إعالن ٌّ
ضاء العالمَ ُ العريب ،وينتقل الناس من ّ
الظلامت إىل ال ّنور!
وبال ُم ّ
قدمات؛ ُيضغط عىل املفتاح ُفي ُ

يشء يف عاداهتم وتقاليدهم وعلومهم .ومل
ٌ
كان عىل العرب أن يسايروا احلضارة الوافدة ،وكان ينبغي أن يتغيرّ
يكن ممك ًنا أن تبقى العربية ً
العريب عىل حاله إىل ما شاء اهلل .لك ّنه مل يكن
بمنأى عن التغيرّ  ،وال أن يبقى املعجم
ّ
ّ
ممك ًنا ً
آخر.
ء
ردا
ليكتيس
ه
ء
ردا
العريب
املعجم
أيضا أن خيلع
ّ َ
ً َ

ين القاموس املحيط للفريوز آبادي ،أو ف ْلنقُ ْل
حيي ًة يف بادئ األمر" .ينسخ" حميط املحيط للبستا ّ
كانت بوادر ال ّتغيري ّ
لكن َّ
كل
إنّه ُيكثر من االعتامد عليه .و"ينسخ" املنجد لألب لويس معلوف اليسوعي حميط املحيط للبستا ّ
ينَّ .
ٍ
الفرنيس واإلنكليزي
ضفي مسح ًة من ال ّتجديد عىل معجمه ،وأن يفيد من املعجم
ّ
واحد منهام كان يعمل عىل أن ُي َ

30 Reinhart Dozy, Supplément aux Dictionnaires Arabes (Beyrouth : Librairie du Liban, 1991). (reproduction de
l’édition originale : Leyde, E.J. Brill, 1881).

املختص حتى منتصف القرن احلادي عرش اهلجري ،ط ( 1بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 31إبراهيم بن مراد ،املعجم العلمي العريب
ّ
 ،)1993ص .7

72

العدد 1
صيف 2012

ُ
املعاجم املزدوجة
الكاثوليكية يف بريوت -قبل املنجد الذي صدَ ر يف عام -1908
املطبعة
يف ّأيامه .فقد نرشت
َ
ّ
ثم
الفرنسية  -العربية ( ،)1857واإلنكليزية العربية ،والفرائد ِّ
الدرية يف اللغتني العربية والفرنسية (ّ ،)1883
يف العربية واإلنكليزية (.((3()1899
سياجا حيمي
احلديث حدو َد الفصاحة التي أقامها األقدمون
املعجم
غري أنّه مل يكن من املسموح به أن خيرتق
ُ
ً
ُ
كتب
ال ّلغة من رياح ال ّتغيري؛ فظ ّلت معاجم
العربية تستنسخ املايض ،كام ظ ّلت قواعد ال ّنحو وشواهدُ ه تستنسخ َ
ّ
الوثيق الصلة باملعجم الفرنيس؛ ِ
مقدمة ّ
الطبعة
نفسه ،وهو
يعل ُن يف ّ
ُ ّ
األقدمني .فهذا األب لويس معلوف اليسوعي ُ
ّ
(((3
معجم
حتر ْينا ما ْأمكننا املحافظة عىل
األوىل ملنجده -وهو
ٌّ
ٌ
مدريس ّ -
متسكه بعبارات األقدمني .فيقول" :وقد َّ
ٍ
ٍ
ٌ
إعالن عن جديد يتع َّلق بخطوة عىل طريق االنعتاق من سيطرة مفهوم
املقدمة
عبارات األقدَ مني" .وليس يف هذه ّ
أكثر حمافظ ًة
السابقني ،فإن َخ َر َج عىل مفهوم الفصاحة وصفاء اللغة؛ كان َ
الفصاحة وصفاء ال ّلغة الذي رأيناه عند ّ
يرض جه ُلها وق َّلام أفا َد
يمس ُح ْرمة اآلداب من الكلامت البذيئة التي ال ُّ
السابقني" .وأغْ َف ْلنا ذكر ما ُّ
من أولئك ّ
ٍ
ٌ
علمها"ّ .
"قريب املأخذ ممتازً ا بام ُعرفت به
مرتبط بالشّ كل ،ح ّتى يكون املعجم
املقدمة من جديد ،هو
كل ما يف ّ
َ
ُ
ّ
الداللة" .و"قد أظهرناه َّ
بأدق ما لدينا من
ووضوح
الوضع
إحكام
من
ة،
األجنبي
غات
ل
ال
يف
ة
املدرسي
املعجامت
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
زي ّناه بصور عديدة متثِّل للعني بعض األوصاف،
األحرف وأجالها ،ورت َّْبنا صفحاته عىل ثالثة أعمدة" ،و"قد َّ
وتقوم مقام الشرّ وح ّ
املقدمة.
الطويلة"ّ .أما ما ّد ُة املعجم فال ِذكْ َر هلا يف ّ
يسجل "ال ّتصدير" الذي كتبه إبراهيم مدكور ّ
العربية
للطبعة األوىل من املعجم الوسيط الصادر عن جممع ال ّلغة
ّ
ّ
َ
حد قوله" -ولك ّنهم مل
يف القاهرة صعوبة املسألة؛ إذ حاول البستاين والرشتوين واملعلوف حتديث املعجم -عىل ّ
يسجلوا شي ًئا من لغة القرن العرشين .وما كان هلم أن
يستطيعوا التخ ّلص من قيود املايض ،ومل جيرؤوا عىل أن ّ
لغوي ًة أقوى"(.((3
يفعلوا واألمر يتط ّلب سلط ًة أعظم،
ّ
وحج ًة ّ

العريب من القيود التي
مل يكن ممك ًنا -يف هناية القرن ال ّتاسع عرش وبداية القرن العرشين -أنْ يتخ َّلص املعجم
ّ
ٍ
فاإلر ُث ٌ
تقليد
غري املسلمني ،وإن أرادوا ذلك ،عىل
كبلته أكثر من عرشة قرون،
ثقيل .ومل يكن ممك ًنا أنْ خيرج ُ
ْ
َّ
ُ
وبينه
وبينها
اإلسالم؛
لغة
وهي
ة،
العربي
يف
راسخ
لغوي
الدين أنْ
وشائج ال يمكن ملن كان من خارج هذا ّ
ٍّ
ُ
ّ
آخر؟ ثم إنّه ليس بوسع فر ٍ
مهام عال شأنه،
،
د
دين
رجال
من
كان
إن
ا
خصوص
هه،
يشو
بأنه
م
ه
ت
ي
ال
ى
ت
ح
يفصلها
َ
ّ
ُ َّ َ
ً
ْ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
ٌ
مجاعة كبري ٌة من العلامء،
يتصدى هلذا العمل
بد إذن من أنْ
أنْ يقْطع يف أمر خطري كهذا ،خمافة الشّ طط .كان ال َّ
ّ
ً
ُ
اجلامعة بمنأى عن االتهّ ام؛ أو أنْ تكون -عىل ّ
أقل
اللغوية ما يسمح هلا باالختيار ،وأن تكون هذه
متلك من املكانة
ّ
ِ
الدفاع عن نفسها من االتهّ ام بتشويه ال ّلغة وخيانتها،
تقدير -قادر ًة عىل ر ِّد سهام ال ّنقد التي س ُت َو َّجه إليها ،وعىل ّ
أعظم،
وربام يكون هذا ما عناه إبراهيم مدكور حني قال إنّ حتديث املعجم يتط ّلب سلط ًة
وباخلروج عىل ّ
الدينّ .
َ
لغوي ًة أقوى.
ّ
وحج ًة ّ

العربية -وحدَ ه
األو ُل من بنود تأسيسه عىل أنَّه هيدف إىل محاية ال ّلغة
كان جممع ال ّلغة
العربية -الذي ّ
ينص البند ّ
ّ
ّ
يضم علام َء ال ّ
يراود
وأزهريني ال
اس يف علمهم،
ُ
ً
يشك ال ّن ُ
ّ
قادرا عىل ركوب اخلطر للقيام هبذه ّ
السيام أنّه ّ
املهمة؛ ّ
املهمة؛ فكان املعجم الوسيط.
اس الشّ ُّك يف إيامهنم ودفاعهم عن ّ
ال ّن َ
الدين احلنيف .وقد قام بتلك ّ
 32لويس معلوف ،املنجد يف اللغة واألدب والعلوم ،ط ( 15بريوت :املطبعة الكاثوليكية.)1956 ،
 33املصدر نفسه.
 34جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط ،ط( 3القاهرة :دار عمران ،)1985 ،ج ،1ص .9
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ُ
والهويّة
المحور :اللغة
األمة
المعجم
العربي وهويّة ّ
ّ

احلي
قديمها املوروث،
قرر أنّ "ل ُّلغة
ُ
ماضيا وحارضً ا ،فلها ُ
ً
خطا املعجم الوسيط خطو ًة كربى حني ّ
وحارضها ّ
ٍ
ُثبت األلفاظ ّ
الطارئة
يالحظ ذلك يف وضع معجم جديد ل ّلغة العربية" ،وال ّ
الناطق ،وال ّ
بد من أن "ت َ
بد من أن َ
(((3
تقدم احلضارة
التي دعت إليها رضورات
السياسة ،أنْ
التطور ،وفرضها ّ
ّ
ورقي العلم"  .وكان من آثار هذه ّ
ُّ
ٍ
َّ
العريب الفصيح مخسة أصناف أخرى هي :املولد ل ّلفظ "الذي استعمله
جعل املعجم الوسيط إىل جانب ال ّلفظ
ّ
الزيادة ،أو القلب"،
واملعرب ل ّلفظ
الرواية"،
"األجنبي الذي غيرّ ه العرب بال ّنقص ،أو ّ
َّ
الناس قديماً بعد عرص ّ
ّ
العربية"،
أقره جممع ال ّلغة
العربية دون تغيري"،
"األجنبي الذي دخل
والدخيل ل ّلفظ
ّ
ّ
ّ
واملجمعي ل ّلفظ "الذي ّ
ّ
ّ
(((3
العامة" .
واملحدَ ث ل ّلفظ "الذي استعمله املحدَ ثون يف العرص احلديث وشاع يف لغة احلياة ّ

العربية بالقاهرة تفتح ّ
الطريق أمام ربط املعجم بحياة ال ّلغة؛ ح ّتى يكون صور ًة
ال ريب يف أنّ خطوة جممع ال ّلغة
ّ
احلية .وقد حذا
تضي ُق ّ
صادق ًة عنها .وهي ِّ
اهلوة ّ
السحيقة التي كانت تفصل املعجم عن حركة املجتمع وقواه ّ
األسايس الذي أصدرته ّ
العربية للترّ بية والثّقافة والعلوم حذو املعجم الوسيط؛ فاعتمد
املنظمة
العريب
املعجم
ّ
ّ
ّ
َ
بيت املرشق املنجدَ يف
األصناف اخلمسة التي جاء هبا هذا املعجم إىل جانب ال ّلفظ
العريب الفصيح .وأصدر ُ
ّ
السابقة؛ فاملنجد يف ال ّلغة واألعالم
ال ّلغة
العربية املعارصة ،الذي يشري يف عنوانه إىل نو ٍع من القطيعة مع املعاجم ّ
ّ
العربية املعارصة)
املتوارثة يف املعاجم ،وهذا القادم اجلديد (نعني :املنجد يف ال ّلغة
للعربية
(للويس معلوف) هو
َ
ّ
ّ
للعربية املعارصة.
هو
ّ

حركية
العريب ،فيمثّل
حقيقي ًة للواقع
العريب احلديث؛ ليكون صور ًة
غري أنّ الطريق ال تزال طويل ًة أمام املعجم
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
وحيويتها ّ
قدمه ّ
التطور
رص ِد
ال ّلغة
الظاهرة .وذلك عىل الرغم من ال ّتقدير ملا َّ
كل واحد من املعاجم املذكورة يف ْ
ّ
ّ
لكن
اللغوي يف
ّ
س لمِ ا بعدهّ .
سيام الوسيط منها -بعمل هائل ِّ
يؤس ُ
العربية .فلقد قامت هذه املعاجم -وال ّ
ّ
الباحث ال يلبث أن يصحو من صدمة احلداثة ّ
مقدمات املعاجم الثالثة ،ويف عنوان املعجم األخري
الظاهرة يف ّ
السبب يف هذا ما يف املعجم احلديث من عثرات وعيوب يف موا ّده ،ووسمه ،وتعريفاته ،وأمثلته
منها .وليس ّ
ِ
أمور
غوية وسامته العارضة ،وغري هذا ّمما ُيعتمد يف املعاجم؛ فهذه ٌ
وشواهده ،وتصنيف معانيه ومستوياته ال ّل ّ
عىل أمهّيتها -ال تعنينا يف هذه الدراسة .وإنّام يعود ذلك ًمدونة املعجم التي يعتمد عليها يف تصنيفه.
أيضا إىل ّ
متخص ٍ
تفتح معجماً
املخصص للفظ ()zénith
الصغري( ،((3يف املدخل
فرنسيا غري
ص ،هو معجم روبري ّ
ّ
ّ
ًّ
"الس ْمت" ولفظ (" )nadirال ّنظري" ،عىل سبيل املثال؛ فتقرأ فيه أنّ هاتني اللفظتني يف علم الفلك لفظتان
َّ
ِ
قديمه وحديثه أعياك
الرابع عرش .فإن بحثت عنهام يف املعجم العريب
القرن
يف
الفرنسية
إىل
دخلتا
تان
عربي
ّ
ّ
َّ
العريب احلديث إلاّ
ّ
الرواية ،وليس من هذا املولد يف املعجم
ّ
البحث؛ ألنهّ ام من املولد الذي جاء بعد عرص ّ
يسري.
ٌ
نزر ٌ

العريب عليها الستخراج ما ّدته ووصفها؛ ألنّه ال يكون
املدونة التي يعتمد املعجم
من ّ
حق الباحث أن يسأل عن ّ
ّ
مدون ُته ممثّل ًة هلا متثيلاً
الصحيح .وهلذا
صحيحا ،أو
َ
ً
أقرب ما تكون إىل ال ّتمثيل ّ
صور ًة ل ّلغة ،إلاّ حني تكون ّ
يفرتَض أنْ تجُ مع مدونَة املعجم اعتام ًدا عىل ٍ
عدد من املعايري ،أمهّها:
ُ
َ َ َّ
ٍ
حتريف.
تتعرض لتغيري أو
 -أن تكون أصيل ًة مل ّ

 35املصدر السابق ،ج  ،1ص .10
 36املصدر السابق.

37 Le Nouveau Petit Robert (Paris: Editions Dictionnaires Le Robert, 2004).
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 أنْ تكون ممثّلة متثيلاً حقيقيا ل ّل ِوصفها .نريد ّ
بالطبع متثيلاً
ُ
مجع نصوص ال ّلغة ك ِّلها
غة التي ُيراد
نسبيا ،ألنّ َ
ًّ
ًّ
من املحال.
بد من االعتامد
الصعب يف ّأيامنا أنْ ُيكت َفى بال ّنصوص
الورقية ،وصار ال َّ
غني ًة واسع ًة؛ وهلذا صار من ّ
ّ
 أنْ تكون ّ(((3
خمزن يف احلواسيب .
عىل ما هو َّ

غري أنّ املعجم العريب احلديث ال يكاد يعتمد عىل مدو ٍ
يتصدى لوصفه.
اللغوي الذي
حقيقي ٍة متثّل الواقع
نة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ثم يقوم ببعض ال ّتعديل فيها -حذ ًفا ،أو زيادةً-
ً
وغالبا ما ُيبنى املعجم عىل املعاجم التي سبقته ،فينسخ مداخلها؛ ّ
ٍ
نصوص يمكن أنْ يعتربها شاهدً ا عىل ال ّلغة التي يريد مجع
ح ّتى تستقيم له مداخله من دون العودة إىل استقراء
مفرداهتا .ويتجلىّ غياب املدونة ،أو غياب مدو ٍ
مظهرين اثنني:
حقيقي ٍة يف
نة
ّ
ّ
َ
ّ

ٍ
جدا من املفردات من دون سبب ظاهر؛ فليست هذه املفردات
الفت لل ّنظر
أول مظهر منهام
لعدد كبري ًّ
غياب ٌ
ٌ
 ُّ
حديثة
املعجمي فائد ًة يف ذك ِره .إذ أكثر املفردات الغائبة
ّمما خرج من ال ّتداول فامت ،أو صار من ال ّنادر فلم جيد
ّ
ٌ
ٌ
قديمة حمُ ِّ َل ْت مع ًنى حديثًا مل يكن هلا من قبل .ويمكن أنْ نمثِّل هلذا ال ّنوع من املفردات بفأرة
ألفاظ
العهد ،أو
احلاسب مثلاً ؛ وهي بال ٍّ
تواترا يف ّأيامنا من الفأرة ،أي احليوان الذي هو من ُرتبة القوارض ،ومن
شك أكثر
ً
للنجار ُيقشرَ ُ هبا اخلشب (حمدثة)"( .((3ومثال هذا ً
أيضا اهلاتف املحمول ،أو
"الفارة ،بتخفيف اهلمزة :أدا ٌة ّ
املتجول ،أو اللاّ
اخللوي ،أو غري هذا .وقد بحثنا عنها ك ّلها يف
سلكي ،أو
اجلوال ،أو النقّال ،أو املنقول ،أو
ّ
ّ
ّ
ّ
أيضا الشّ احن والفاكس ،أو ال ّناسوخّ ،
ُ
ومثل هذا ً
والطابعة ،وفلم الكرتون ،وغري
أثرا.
هلا
وجدنا
فام
املعاجم
ً
هذا كثري.
كيف تغيب هذه املفردات عن معجم حديث إن كان يعتمد عىل مدو ٍ
حقيقي ٍة ،وال يكتفي بنسخ مداخل املعاجم
نة
ّ
ّ
السابقة ،وإضافة بعض املداخل التي ختطر بالبال ،وحذف بعضها اآلخر؟
ّ

ذرا يف ْترك هذا ال ّلفظ ،ويف ترك كثري غ ِ
السنوات األخرية؛ فقد
ال َ
ريب يف أنَّ لـ املعجم الوسيط ُع ً
ريه ّمما شاع يف ّ
العذر ُّ
األسايس ،ويف
ولكن
الزمان.
العريب
أقل يف املعجم
أكثر من ُربع قرن من ّ
ّ
َ
ّ
ّ
صدرت طبع ُته األخرية منذ َ
العربية املعارصة ،وقد أبرصا ال ّنور بعده بسنوات.
املنجد يف ال ّلغة
ّ

العام عنها .ويغيب
ُ
يغيب عن املعاجم الثالثة ٌ
كثري من املفردات احلديثة الشّ ائعة التي ال يستغني مستخدم املعجم ّ
ِ
ٌ
عنها ً
مهمة من سامت عرصنا،
كثري من مصطلحات العلوم والفنون التي دخلت
أيضا ٌ
العربية حديثًا؛ فهذه سمة ّ
ّ
بتدع يف ّ
عدد من هذه
مئات من املصطلحات
كل يوم
ثم ال ُ
عرشات ،بل ٌ
ٌ
إذ ُي ُ
يلبث ٌ
العلمية والف ّنية احلديثةّ ،
ّ
ٍ
وأكثر ما نراه من
عام لكثرة تداوله.
فيتحول إىل لفظ
عامة أهل ال ّلغة،
ٍّ
لغوي ٍّ
املصطلحات أنْ يشيع استعام ُله بني ّ
ّ
ُ
العام؛ إنّام هو من هذا القبيل.
حتديث يف مفردات املعجم ّ

ُ
يكشف وج َه املعجم يف
ري ما
املدونة ،هو
ُ
غياب الشّ واهد التي قد تكون خ َ
 املظهر الثاين من مظاه ِر غياب ُّ
وجها من وجوه استخدام الشّ واهد .وقد درس احلبيب ال ّنرصاوي
األمة؛ فليست
غوية إال ً
تعبريه عن ّ
الوظيفة ال ّل ّ
املدونة يف حقل من حقول العلم:
 38انظر يف معايري ّ

Tatiana El-Khoury, " La Terminologie Arabe de la Greffe d’Organes ", Thèse de Doctorat, Université Lyon2, 2007, pp.
25-77.
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وثقافي ًة ،وأيديولوجي ًة(.((4
وبالغي ًة،
لغوي ًة،
وظائف الشّ اهد فجعلها ً
أربعاّ :
ّ
ّ

ليس املعجم كتا ًبا جيمع بني دفّتيه ألفاظ ال ّلغة فحسب ،وإنّام هو ً
كتاب يكشف عن ثقافة العرص وذوقه،
أيضا ٌ
جليا يف ما خيتاره صاحب املعجم من شواهدَ ،
كام يكشف عن مواقف صاحبه ،ونوازعه ورغباته .ويبدو هذا ًّ
مذهبيا من هذه املسألة ،أو من تلك،
وأمثال ،وعبارات؛ فقد يميل إىل هذا الشّ اعر دون ذاك ،وقد يتب ّنى موق ًفا
ًّ
فيتجلىّ موقفه يف ما يأخذ ،ويف ما يرتُك.

ٍ
كثرية يف ش ّتى مناحي احلياة القديمة .وكان ممك ًنا
يزخر بمعطيات
كنزا
املعاجم
كانت
العربية القديمة ،وما زالتً ،
ُ
ُ
ّ
الدين وال ّلغة
الباحث من خالهلا أنامط العالقات
أنْ يستخ ِرج
ُ
السائدة ،وخيارات صاحب املعجم يف ّ
االجتامعية ّ
ّ
الرواية .تقرأ لسان
واألدب ،فضلاً عماّ كان يتداو ُله
ُ
الناس يف حقول املعرفة ،وجماالت العلوم والفنون يف عرص ّ
طبا
العرب البن منظور ،فرتى فيه هذا الفيض الغامر حلياة العرب يف
شعرا ُ
وخ ً
اجلاهلية ،ويف صدر اإلسالمً ،
ّ
َ
وأحاديث.
وحكايات وأمثالاً  ،وآيات
حيتج هبا املعجم يف معنى هذا ال ّلفظ أو ذاك .وال
القرآنية واألحاديث
كبري من الشّ واهد
ويف الوسيطٌ ،
عدد ٌ
ّ
النبويةُّ ،
ّ
ّ
الصايف ل ّلفظ؛ غري أنّ الوسيط يرتك الشّ واهد األخرى،
شك يف أنَّ هذا االستشهاد حييل إىل االستخدام
العريب ّ
ّ
العريب
فال شواهدَ من أقوال املنشئني العرب ال يف العرص القديم ،وال يف العرص احلديث ،وال شواهدَ من الشعر
ّ
قليلة( .((4ليس يف الوسيط -إذن -شاهدٌ عىل ٍ
ٍ
لفظ حديث ،وال عىل مع ًنى حادث؛ فليس
مواضع
القديم إلاّ يف
َ
للدخيل واملجمعي ّ
فكثري من هذا
بالطبع شواهدُ عىل استعامهلام.
للمو َّلد واملحدَ ث ما ُي
ستشهدُ به عليهام .وليس ّ
َ
ٌ
ٌ
العرب حلاجتها إليها يف جماالت العلوم والفنون.
أجنبي ٌة ،أخذهتا
ألفاظ
واملجمعي
الدخيل
ّ
ُ
ّ
ّ

َ
العريب
ويميض املعجم
نبوي ٍة؛ مبتعدً ا
قرآني ٍة،
ّ
ّ
وأحاديث ّ
األسايس عىل خطى املعجم الوسيط يف اعتامده عىل آيات ّ
ِ
عن الشّ عر ،وعن كتابات املبدعني يف القديم واحلديث ،ومضي ًفا إىل اآليات واألحاديث أمثل ًة مصنوع ًة ،كام هي
احلال يف ما ّدة (ث .ق .ل) ،فقد جاء فيها:
س إِنَّ رب ُكم َلر ُء ٌ ِ
﴿وتحَ ْ ِم ُل َأ ْث َقا َل ُكم إِلىَ ب َل ٍد لمَ ْ ت َُكونُوا بالِ ِغ ِ
ال بِ ِشقِّ َ
يه إِ َّ
األ ُنف ِ
يم﴾
َث َق ٌل ج أثقال  -1املَتاع َ
َ
َ
وف َرح ٌ
َ َّ ْ َ
ْ
[ال ّنحل.]7 :

ٌ
﴿س َنف ُْر ُغ
 -2الشيّ ء ال ّنفيس اخلطري "إنيّ
تارك فيكم ال ّث َق َلني :كتاب اهلل وعرتيت"( ،((4ال َّث َقالنُّ :
اجلن واإلنسَ .
ِ
َ
[الرمحن.]31 :
َل ُك ْم أ هُّ َيا ال َّث َقالن﴾ ّ

ِ
السعودية ّ
مح ُل األثقال:
بكل ثقلها وراء املرشوع" ،رف ُْع ْ /
ثق ٌْل ج أثقال -1 :الوزن ًّ
ماديا ومعنو ًيا "ألقت احلكومة ّ
يتناس ُب وثِقلها"،
الرياضية -2 ،احلمل الثّقيل
نوع من األلعاب
"مهمة ّ
ٌ
الدفاع عن الوطن تتط ّلب م ّنا القيام بام َ
ّ
ّ
﴿و َليح ِم ُل َّن َأ ْث َقالهَ ُ م َو َأ ْث َقالاً َمع َأ ْث َقالهِ ِم َو َليس َأ ُل َّن يو َم ا ْل ِقيا َمةِ
َ
 -3ما ُ
َ
يش ُّق عىل النفْس من َد ْين أو ذنْب أو نحومها َ َ ْ
َْ
َ
ْ
ْ ُ ْ
َعماَّ َكانُوا َيفْترَ َ
ُون﴾ [العنكبوت.]13 :
 40احلبيب النرصاوي" ،وظيفة الشاهد يف القاموس العريب احلديث بني املحافظة والتجديد من خالل املعجم الوسيط واملعجم العريب
واملعجميني العرب ،مركز البحث يف املصطلح والرتمجة بجامعة ليون ،2السلسلة العربية
النحويني
األسايس" ،يف :املثال والشاهد يف كتب
ّ
ّ
بإرشاف حسن محزة (بريوت :دار ومكتبة اهلالل ،)2010 ،ص .199 -188
 41ينظر عىل سبيل املثال :مدخل (كان) ،ومدخل (كي) ،يف املعجم الوسيط ،ففي ّ
النحوينيّ ،أما
بيت هو من شواهد
كل واحد منهام ٌ
ّ
مروياته.
من
البيتان اللذان يف مدخل (كمنجة) واللذان أنشدمها اخلفاجي صاحب شفاء الغليل ،فهام
ّ
 42رواه مسلم وأمحد بألفاظ متقاربة.
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ِ
قديمها وحديثِها .وهو يف هذا يتابع ما يف طبعات
ّأما املنجد يف اللغة العربية املعارصة ،فيستغني عن الشّ واهد
السابقة التي جتري عىل ما كان قد س َّنه الفريوز آبادي يف القاموس املحيط من حذف الشواهد -إلاّ ما
املنجد ّ
العربية املعارصة يف مقابل هذا
املعجمية .ويكتفي املنجد يف اللغة
للصياغة
ندر -رغب ًة يف االختصار،
وضب ًطا ّ
ّ
ّ
ْ
ٍ
ٍ
ُفصل عىل قدر ما حيتاج املعجمي إليه.
العريب
مصنوعة عىل غرار أمثلة املعجم
أمثلة
الغياب ،بتقديم
األسايس؛ ت َّ
ّ
ّ
ُ
لىَ
ستأجر ُة كال ّثك  ،وال يقوم ما يصنعه الفرد الواحد يف
بيد أنّ األمثلة املصنوعة ال تقوم مقام الشّ واهد؛ فليست امل َ
املعجمي يف التمثيل
احلي يف مقامات اخلطاب ،وليس ما يصنعه
ال ّتمثيل ملع ًنى مقام ما تبدعه ّ
ّ
األمة يف تواصلها ّ
من اخلطاب يف ٍ
يشء .إنّه جسدٌ بال روح.

ال تنطلق املعاجم العربية من مدو ٍ
احلي"(((4؛
تدعي ذلك ،وإنّام تكتفي با ِّدعاء تصوير الواقع
نة" ،وال َّ
ّ
َّ
ّ
اللغوي ّ
العربية املعارصة
اللغة
يف
املنجد
مة
مقد
يف
ولنا
الواقع.
هذا
بتصوير
تقوم
ا
أ
تزعم
ال
بل إنهّ ا يف أحيان أخرى
ّ
نهّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
متنوعة من نصوص العربية املعارصة يف بناء
دليل عىل ما نقول؛ فهذا املعجم ال يقول إنّه يعتمد عىل ّ
غنية ّ
مدونة ّ
الفرنيس
العريب ،واملنجد
مداخله ،بل عىل املعجمني
الثنائيني ال ّلذين أصدرهتام دار املرشق :املنجد اإلنكليزي
ّ
ّ
ّ
العربية املع َت َمدة يف ترمجة املداخل
العريب إذن يف قسم صالح منها؛ إنّام هي األلفاظ
العريب .فمداخل املعجم
ّ
ّ
ّ
ً
ّنائيني ،وليست ألفاظا مستخرج ًة من كالم العرب يف خماطباهتا عن طريق
اإلنكليزية
والفرنسية يف املعجمني الث ّ
ّ
العربية املعارصة" :جر ًدا للمفردات
مقدمة املنجد يف اللغة
املدونة ،ألنّ يف هذين املعجمني ،كام تقول ّ
استنطاق َّ
ّ
(((4
ملقدمة
والعبارات التي حيتاج إليها املثقّف
نظن [والكالم دائماً ّ
الغريب لل ّتعبري عن أفكاره ومشاعره"" ،وال ّ
ّ
العريب ومشاعره ،يف عرص يسري فيه العامل ك ّله
كثريا عن أفكار املثقّف
املنجد] أنّ األفكار واملشاعر هذه ختتلف ً
ّ
التوحد"(.((4
نحو
ّ
مدونته التي جيمع فيها كالم العرب ،أو ما يمثّل كالم العرب متثيلاً
جزئيا .وما دام
مل يصنع املعجم
العريب بعدُ ّ
ّ
ًّ
هوية أصحاهبا.
العريب احلديث صور ًة
الصورة ،فلن يكون املعجم
األمر عىل هذه ّ
حقيقي ًة عن هذه ال ّلغة ،وعن ّ
ّ
ّ

 43النرصاوي" ،وظيفة الشاهد يف القاموس العريب ،"...مرجع سبق ذكره ،ص .196
النص خطأ طباعي ،ولكن تسويد احلرف الغليظ م ّنا ،ال من املعجم.
 44ليس يف ّ
 45صبحي محوي التوفر ،املنجد يف اللغة العربية املعارصة ،ط ( 1بريوت :دار املرشق ،)2000 ،املقدمة.
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