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 ب ـ ــد ًءا ب ـت ـلــك ال ـت ــي ظ ـه ــرت فــي، ي ــرص ــد هـ ــذا ال ـب ـحــث أهـ ــم ال ـم ـعــاجــم ال ـعــرب ـيــة ال ـث ـنــائ ـيــة:م ـل ـخ ــص
ـرورا بــال ـم ـعــاجــم األوروب ـ ـيـ ــة ال ـعــرب ـيــة ال ـث ـنــائ ـيــة
ً  مـ ـ ـ،ال ـع ـص ــور اإلس ــام ـي ــة ال ـم ـب ـكــرة وب ـ ــاد األنـ ــدلـ ــس
ً  وص ـ،)19 -16 ال ـتــي ُأس ـس ــت ع ـلــى ال ـم ـعــاجــم ال ـعــرب ـيــة ال ـقــدي ـمــة (خ ــال ال ـق ــرون ال ـم ـيــاديــة
ـول
 كـمــا أنــه يعرض.إلــى الـمـعــاجــم الـثـنــائـيــة الـتــي ظـهــرت َّإب ــان الـقــرن الـتــاســع عـشــر وال ـقــرن الـعـشــريــن
 وال يـكـتـفــي. وال ـم ـع ــاج ــم ال ـع ــام ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة،أهـ ــم ال ـم ـع ــاج ــم وقـ ــوائـ ــم الـ ـمـ ـف ــردات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة
، وس ـيــاق ظـهــورهــا، بــل يـسـتـحـضــر أيـ ًـضــا ت ــواري ــخ ص ــدور ال ـم ـعــاجــم،الـبـحــث بــالــرصــد وال ـم ـتــاب ـعــة
. والفئات المستهدفة، وأهم خصوصياتها، الغايات المتوخاة من وضعها/والغاية
 المعاجم األوروبـيــة العربية، المعاجم الخاصة، المعاجم الثنائية، القاموسية:كلمات مفتاحية
 العربية الحديثة، النحو العربي، المعاجم الثنائية العامة،الثنائية

Abstract: The author provides a broad survey of the various bilingual dictionaries,
which have Arabic as one language, beginning with the very first lexicons that period in
the early Islamic period. The surveyed works can be traced across a variety of locations
and times, including Arabo-Islamic Spain to contemporary European bilingual Arabic
dictionaries based on old Arab dictionaries; bilingual Arabic dictionaries published
in the 19th and 20th centuries; and specialized lexicons and dictionaries, including
dictionaries of variants of colloquial Arabic. Through the survey, the author seeks to
understand the historical contexts in which each of these lexicons was produced, as
well as the intended users of bilingual dictionaries in Arabic.
Keywords: Lexicography; Dictionaries; Specialist Lexicons; Arabic Grammar;
Arabic Lexicography

* John A. Haywood, «Bilingual Lexicography with Arabic,» in: Franz Josef Hausmann [et al.], eds., Wörterbücher: Ein
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العصور الوسطى
لم يكن هناك طوال عصور اإلمبراطورية اإلسالمية الوسطى [القرون الستة األولــى من الدولة
اإلسالمية] حاجة توجب وجود معاجم ثنائية؛ فقد كانت اللغة العربية لغ َة الدين ،وكانت تالو ُة
إلزاميا ،كما كانت لغ َة اإلدارة كذلك .ويمكن أن تتوقع أينما حللت في العالم اإلسالمي
أمرا
ً
القرآن بها ً
أن يفهم المثقف والمتعلم اللغة العربية .ثم أصبحت السلطة منذ تأسيس الخالفة العباسية سنة ،750
وبشكل تــدريـجــي ،غير عــربـيــة؛ إذ أصـبــح يشغل المناصب العليا فيها رجــال مــن أصــول إيــرانـيــة أو تركية
غالبا .وقد اح ُتفظ بمظاهر الوحدة تحت إمارة الخليفة العربي إلى أن نهب المغول بغداد سنة .1258
ً
إال أن الــدولــة [اإلســام ـيــة] كــانــت قــد تــوسـعــت خ ــال مــا يـنــاهــز أرب ـعــة ق ــرون ،وانـفـصـلــت لـيـنـشــأ ع ــدد من
اإلمــارات المستقلة بحكم الواقع إن لم نقل بحكم القانون؛ فقد كان بعض قوانين تلك اإلمــارات غير
نصوصا عربية ،ودخل فيه كثير من المفردات العربية المقترضة،
عربي ،ونشأ أدب فارسي جديد يتضمن
ً
ً
تمثيل قو ًيا
وحدث التطور نفسه في اللغات التركية .لكن ظهور األدب العثماني التركي هو الذي مثَّل
عملية التطور تلك .ومع ذلك كله ،صرف اللغويون الفرس واللغويون من مناطق ما وراء النهر إلى حد
تقريبا ،أكثر جهودهم لتأليف معاجم عربية أحادية اللغة.
بعيد ،وإلى نهاية العصور الوسطى
ً

الشرق األوسط

ظهورا في العالم اإلسالمي معجم ديــوان لـغــات الـتــرك لمؤ ّلفه محمود
كــان أول المعاجم الثنائية اللغة
ً
ابن الحسين بن محمد الكاشغري ،الذي أ ّلفه سنة  .1032وهو معجم تركي -عربي أهداه إلى الخليفة
المقتدي في بغداد [مقدمة طبعة هذا المعجم التي ظهرت بين سنتي  1333و1335هــ] ((( .واح ُتفي
بالكاشغري في آسيا الوسطى التي زار مناطق شاسعة منها لدراسة بعض اللغات أو اللهجات التركية.
ودون م ـفــردات تـلــك الـلـغــات أو الـلـهـجــات بــالـخــط الـعــربــي بــاسـتـخــدام طــريـقــة شــرحـهــا فــي مـقــدمــة كتبها
َّ
ـؤسـســوا مـمــالـ َ
ـك تماثل
بــالـعــربـيــة لـمـعـجـمــه .وع ـ ّلــل عـمـلــه ذاك بــأنــه اسـتـجــابــة لـتـكـلـيــف الـلــه لــأتــراك بــأن يـ ِّ
«الـمـمــالــك الـمـعــاصــرة» .ومــن الــواضــح أنــه اقـتـبــس هــذا مــن حــديــث مــوضــوع سـمـعــه مــن عـلـمــاء بـخــارى
ونيسابور يتنبأ بأن األتــراك سوف يحكمون لفترات طويلة ،وهو ما يوجب على المسلمين أن يتعلموا
لغة الترك .واعترف بفضل المعجميين العرب عليه وبأنه مدين لهم ،إال أنه لم يذكر منهم إال الخليل
ال ــذي يـبــدو أنــه أخــذ مـنــه بـعــض أف ـكــاره الـصــوتـيــة .وتــرتــب عـلــى الـتــأثـيــر الـعــربــي فــي مـحــاولــة الـكــاشـغــري،
لسوء الحظ ،إشكاالت عدة؛ فقد ألزم ذلك العلماء األتراك المحدثين بكتابة مجلدات عدة ،ال لكتابة
المفردات التي أوردهــا باللغة التركية الحديثة المكتوبة بالحرف الالتيني ،وتغيير تعريفاته لها بالعربية
فحسب ،بل إلضافة تعليقات وشروحات ً
أيضا تجعل الشواهد التاريخية واللهجية في متناول األتراك
المحدثين الــذيــن لــم يألفوا الـخــط الـعــربــي .وجــاء معجم الكاشغري فــي ثمانية أجــزاء ،تـقــوم على عدد
جزئيا .وعالج في كل جزء من
جزئيا ،وعلى وجود حروف العلة أو الحروف األنفية ً
الحروف في الجذر ً
ً
وأمثال لتأييد تحليالته.
األجزاء الثمانية األسماء واألفعال في أقسام منفصلة ،وأورد فيها شواهد شعرية
((( محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري ،ديوان لغات الترك 3 ،ج في  1مج (األستانة ،تركيا[ :د .ن.)1914 ،].

ثاحبأو تاسارد
ةيبرعلاب ةيئانثلا ةيسوماقلا

39

ظ ـهــر ،بـعــد ق ــرن ت ـقــريـ ًـبــا ،الـمـعـجــم ال ـعــربــي -ال ـفــارســي الـكـبـيــر م ـقــدمــة األدب ،ال ــذي أكـمـلــه الــزمـخـشــري
ُ
هدف معجم الكاشغري األساسي مساعد َة متكلمي العربية على تعلم
(1144-1075م) .وفيما كان
الـتــركـيــة ،رام الــزمـخـشــري بمعجمه مـســاعــدة اإليــرانـيـيــن عـلــى تعلم الـعــربـيــة .وجــاء تبويبه عـلــى نـحــو أكثر
قياسا إلى معجم الكاشغري؛ إذ خصص ثالثة أبواب أساسية لألسماء واألفعال والحروف على
تعقيدً ا ً
التوالي ،مرتب ًة بحسب معانيها ،بــد ًءا بالزمان ،فــاألرض ،ثم السماء والماء ،مع مقابالتها الفارسيةّ .أما
األفعال ،فرتَّبها بحسب أوزانها وترتيب حروفها األخيرة(((.

األندلس

(((

فتح العرب معظم إسبانيا والبرتغال سنة 710م وما بعدها ،وأصبح حكام األندلس منذ منتصف القرن
ثقافيا مش ًعا ينافس
الثامن الميالدي مستقلين عن الخالفة في بغداد ،وأصبحت عاصمتهم قرطبة مرك ًزا ً
بـغــداد فــي اآلداب والـعـلــوم ،بـمــا فــي ذلــك الـصـنــاعــة الـقــامــوسـيــة .ثــم تضعضت األنــدلــس سـيــاسـ ًـيــا بـمــرور
َ
معارك منظم ًة السترداد جزيرة إيبيريا من أيدي العرب .وكانت األندلس
الزمن ،وبدأ مسيحيو الشمال
قد تفككت إلى عدد من اإلمارات الصغيرة ،ثم نجحت موجتان من المتشددين قادمتان من المغرب؛
أي الـمــرابـطــون وال ـمــوحــدون ،فــي الهيمنة عـلــى األنــدلــس .وقــد انـتـهــى الـحـكــم اإلســامــي سـنــة 1492م
بـعــد أن َهــزمــت قــوات الـمـ ِـلـكـيــن القتشاليين فــرديـنــانــد وإيــزابـيــا مملك َة غــرنــاطــة الـعــربـيــة .ونـظـ ًـرا إلــى هــذه
االعتبارات ،فمن السهل أن نرى لِـ َـم كان ازدهــار صناعة المعاجم الثنائية العربية  -الالتينية /القشتالية
متوقعا .وقد وصلت إلينا ثالثة من تلك المعاجم ُألفت في الفترة ما بين القرن الحادي عشر وبواكير
ً
القرن السادس عشرً ،
مثل .وما يلفت النظر بشكل خاص في هذه المعاجم أنها اهتمت باللغة المنطوقة
في مقابل قصر المعاجم العربية القديمة األحادية اللغة اهتمامها على اللغة األدبية .والمعجم األول
من هذه المعاجم الثالثة هو المعجم الالتيني  -العربي الذي ُألف في القرن الحادي عشر الميالدي،
وقد وصفه فوك ) ((()Fuckبأنه «نصف معجم ونصف موسوعة»ُ .
وأ ّلف المعجم الثاني سنة 1275م،
وهو معجم العربية لرايموندوس مارتينوس ) .((()R. Martinusويشتمل على قسمين ،يتضمن أحدهما
الـمـفــردات الـعــربـيــة الـعــامـيــة القشتالية ،واآلخ ــر عــن الـعــربـيــة القشتالية .وعـلــى الــرغــم مــن الصبغة العامية
لـهــذيــن الـمـعـجـمـيــن ،كــانــت الـكـلـمــات فـيـهـمــا مـكـتــوبــة بــال ـحــرف ال ـعــربــي .وال يـمـكــن ق ــول ال ـشــيء نفسه
عــن الـمـعـجــم الـثــالــث ،وهــو مـعـجــم ب ـيــدرو ديــل ألـكــاال Vocabulista aravigo in letra castellana
(2) Maḥmūd ibn ʻUmar Zamakhsharī , Samachscharii lexicon arabicum persicum ex codicibus manuscriptis Lipsiensibus,
Oxoniensibus, Vindobonensi et Berolinensi, Edited by Johann Gottfried Wetzstein (Lipsiae: I. A. Barth, 1850).

((( قـ ــارن ب ــ:

Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts (Leipzig: O.
Harrassowitz, 1955), pp. 10-34.

((( ال ـم ـصــدر نـفـســه ،ص  .10لــاطــاع عـلــى نــص الـمـعـجــم ،انـظــر الـنـشــرة الـتــي حــررهــا َسـ ْـيـبــولــد سـنــة Christian Friedrich:1900
Seybold, Glossarium latino-arabicum: ex unico qui exstat codice Leidensi undecimo saeculo in Hispania conscript,
Studien, Semitische; 15-17 (Berolini: Ae. Felber, 1900).

(((

انظر طبعته التي نشرها شياباريليCelestino Schiaparelli, Vocabulista in arabico, pubblicato per la prima volta, sopra :
un codice della biblioteca Riccardiana di Firenze (Firenze: Tip. dei successori Le Monnier, 1871).

40

العدد Issue 4 / 16
ربيع  Spring 2016

(المعجم العربي بالحروف القشتالية) ((( ،وقد َأ ّلفه لرئيس أساقفة غرناطة بهدف إرغام المسلمين على
الـتـحــول إلــى الـمـسـيـحـيــة .ويـلـقــي هــذا الـمـعـجــم الـضــوء عـلــى لـغــة غــرنــاطــة الـمـحـكـيــة ،لـكــن الـطــريـقــة التي
َكـتــب بـهــا ألـكــاال األل ـفـ َ
ـاظ الـعــربـيــة كــانــت ملتبسة بـشـكــل كـبـيــر إلــى حــد أنـهــا تـجـعــل ق ــراءة بـعــض األلـفــاظ
عصية للغاية(((.

المعاجم األوروبية العربية الثنائية المبنية على المعاجم العربية
القديمة (خالل القرون السادس عشر -التاسع عشر ميالدية)
طبيعيا لعصر الـنـهـضــة واإلص ــاح؛ فـقــد ُنـظــر إلــى
ـاجــا
كــان تـطــور الـقــامــوسـيــة الـعــربـيــة فــي غــرب أوروب ــا نـتـ ً
ً
الـعــربـيــة ،مــن وجـهــة نـظــر ديـنـيــة ،عـلــى أنـهــا مـهـمــة لـفـهــم الـلـغــة الـعـبــريــة وال ـلـغــات الـســامـيــة بـشـكــل أفـضــل.
يـضــاف إلــى ذلــك وجــود عــدد كبير مــن اآلثــار األدبـيــة المسيحية الـتــي يتصل بعضها باإلنجيل وبعضها
بــالـمــواعــظ الــديـنـيــة األخ ــرى .كـمــا نـشــأ االهـتـمــام بــاإلســام [فــي أوروب ــا] نـتـيـجــة األح ــداث فــي األنــدلــس،
والتوسع العثماني غر ًبا ،على األخص .وفي البر األوروبي ،تمددت الدولة العثمانية إلى حدود المجر،
ً
محتمل إلى أبعد حد أن يسيطر العثمانيون على
بحرا ،فبدا
حتى وصل تهديدها إلى فيينا نفسهاّ .أما ً
البحر األبيض المتوسط أحيانًا .وتُبع ذلك كله ب ــ«التوسع األوروبــي» إلى أفريقيا وآسيا ،الذي نتج منه
بــدء الـقــوى األوروب ـيــة بــالـتـجــارة مــع الـبـلــدان اإلســامـيــة ثــم احـتــالـهــا فــي مــا بـعــد .ثــم ُأ ِّسـســت أقـســام للغة
العربية في بعض الجامعات األوروبية ،وطاف علماؤها العالم العربي واإلسالمي لجمع المخطوطات
الـعــربـيــة .واتـخــذ الـنـتــاج الـقــامــوســي صيغتين :تمثّلت األول ــى فــي وضــع مـعــاجــم مـتـعــددة الـلـغــات ،ومنها
العربية ،مــع االهـتـمــام الــواضــح أحـيــا ًنــا بالكتب الدينية المسيحية .وتمثّلت الـثــانـيــة بــوضــع معاجم ثنائية
الـلـغــة مــوجـهــة لــاسـتـخــدام الـعــام .واعـتـمــد كــل معجم مــن هــذه الـمـعــاجــم األخ ـيــرة ،بشكل خــاص ،على
واحد من المعاجم العربية القديمة األحادية اللغة التي أعيد ترتيبها لكي تالئم القراء األوروبيين ،مع
تعريفات مترجمة بالالتينية أو بعض اللغات األوروبية الحديثة.

معاجم غوليوس ،وفريتاغ ،ولين
فهم اعتمدوا على مخطوطات للمعاجم [العربية] ،مرتبة
جمة؛ ُ
واجه واضعو هذه القواميس صعوبات ّ
منظما لتسجيل المفردات
ترتيبا
ً
في غالب األحيان بحسب «الحرف األخير من الجذر» ،ولم تكن مرتبة ً
تحت هــذه الـجــذور .لذلك ،لم تمثّل ترجمة التعريفات ،والشواهد (إن ِ
وجــدت) ،إال نصف ما قاموا
بــه مــن ع ـمــل .ويـمـكــن أن نـسـتـثـنــي مـنـهــا ثــاثــة أع ـمــال مـهـمــة :أول ـهــا Lixecon - Arabico - Latinum
(6) Pedro de Alcalá, Vocabulista aravigo en letra castellana (Granada: J. Varela, 1505), and New ed. (Berlin: Paul Anton
de Lagarde, 1883).
(7) Fück, p. 55; John A. Haywood, Arabic Lexicography: Its History, and its Place in the General History of
Lexicography, 2nd ed. (Leiden: E. J. Brill, 1965), p. 129, and Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires
arabes, 2 vols. (Leyde: E. J. Brill, 1881), vol. 1, p. 10.
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(معجـ ــم العربيـ ــة  -الالتينـ ــية) لجاكوبـ ــوس غوليـ ــوس ) ،)J. Goliusوقد ُطبع في اليدن سنة 1653م(((.
وأورد غــولـيــوس فــي مـقــدمـتــه الـمـهـمــة (الـتــي لــم تـكــن مــر َّقـمــة) صـيــغَ األف ـعــال ،وهــي ال ـجــذر ،واثـنـتــا عشرة
صيغة مشتقة مــن الـجــذر الـثــاثــي ،وثــاث صـيــغ مــن الــربــاعــي؛ أي بالترتيب الــذي تــرد بــه فــي الـمــداخــل
المعجمية .ثم يذكر مصادره ،بد ًءا بمصدره األول الصحاح للجوهري ،ثم معاجم أخرى ،فالقرآن ،ثم
بعض اآلثــار األدبـيــة القليلة ،ويتبع ذلــك كله ببعض الـمـفــردات الـنــادرة الثنائية اللغة الـتــي تشتمل على
أزواج مــن الكلمات العربية /الفارسية أو العربية /التركية .ويتميز هــذا المعجم بطباعة واضـحــة جــدً ا،
مفص ًل .وهو أكثر المعاجم فائدة لقراءة القرآن واألدب القديم.
وهو كمصدره األساسي ،ليس
معجما ّ
ً
المرجع المعتمد [في أوروبا] أكثر من قرنين.
وظل
َ
تفوق عليه ( Lixicon Arabico - Latinumالمعجم العربي  -الالتيني) لجورج فيلهيلم فريديريك
ثم ّ
(((
أساسا على
فريتاغ ) ،(G. W. F. Freytagوقــد ُطبع في هاله ) )Halleفي أربعة مجلدات  ،واعتمد
ً
معجم القاموس المحيط للفيروزآبادي .وكما هي الحال بالنسبة إلى غوليوس ،كانت تعريفاته واضحة
موجزة ،لكنه أكثر منه مـفــرداتّ .أمــا المعجم الثالث ،فمن نــوع آخــر مختلف؛ إنــه معجم إدوارد ويليام
لـيــن ( Arabic - English Lixeconالـمـعـجــم الـعــربــي  -اإلنـكـلـيــزي) غـيــر الـكــامــل الــذي يـقــع فــي ثمانية
أجــزاء ،وهــو معجم عربي -إنكليزي( .((1قــام لين بثالث زيــارات طويلة إلــى مصر ،اهتدى خاللها إلى
فكرة وضــع معجم عربي شامل مع تعريفات باإلنكليزية ،بـ ً
ـدل من الالتينية التي استخدمها غوليوس
معجم تــاج الـعــروس للزبيدي الــذي عثر على مخطوط لــه ُنـ ِـســخ في
رئيسيا لــه
ـدرا
وفــريـتــاغ .واتـخــذ مـصـ ً
َ
ً
معرفة
مصر خالل القرن الثامن عشر .و ُي َع ّد معجم تاج العروس من أكبر المعاجم التي تحوي كلمات َّ
قواميس أخرى بعدد من الشواهد اللغوية أكبر .كما استخدم لين أكثر من مئة
( ،)120.000وإن فاق ْته
ُ
تقريبا ،وأشار إليها برموز مختصرة في مقدمته ،وتشمل معاجم كبرى على ثالثة ترتيبات:
مصدر آخر
ً
الـتــرتـيــب الـصــوتــي غـيــر الـنـحــوي ،واأللـفـبــائـيــة الـحــديـثــة ،إلــى جــانــب الـتــرتـيــب بحسب الـحــرف األخـيــر في
الجذر .وسعى لين ،إضافة إلى ذلك ،إلى أن تكون تعريفاته اإلنكليزية كاملة دقيقة مدعومة باقتباسات
م ــأخ ــوذة مــن الـلـغــويـيــن ال ـع ــرب ،وش ــواه ــد مــن األدب .وب ـعــد أن غ ــادر مـصــر فــي نـهــايــة األمـ ــر ،ع ــاد إلــى
ً
حامل معه مخطوطات معجمه إلكمال المهمة ،وكان ذلك بدعم مادي من دوق نورثمبرالند.
بريطانيا،
لـكــن إدراك لـيــن أنــه لــن يمتد بــه الـعـمــر إلــى أن ينهي عمله جعله يقسمه إلــى قسمين ،خـصــص أولهما
ـوعــا ،وهــو مــا نـتــج مـنــه حــذف مـعـظــم ال ـجــذور الــربــاعـيــة والـخـمــاسـيــة .وأكـمــل القسم
لـلـجــذور األكـثــر شـيـ ً
األول حتى الجذر «ق .د .د» ،والقاف هو الحرف الواحد والعشرون من أصل ثمانية وعشرين حر ًفا
فــي األبـجــديــة الـعــربـيــة .و ُنـشــر الـجــزء الـســادس سنة  1877بعد وفــاتــه .وعــزم ابــن أخـيــه ستانلي لين بول
) )S. Lane-Pooleفــي الـبــدايــة عـلــى إكـمــال الـعـمــل اعـتـمــا ًدا عـلــى الـمـلـحــوظــات الـتــي تــركـهــا عـمــه ،لكنه
(8) Jacobus Golius, Lexicon arabico-latinum, contextum ex probatioribus orientis lexicographis (Lugduni Batavorum:
Bonaventuræ and Abrahami Elseviriorum; Amstelodami: Johannem Ravesteynivm, 1653).
(9) Georgii Wilhelmi Freytagii, Lexicon arabico-latinum praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum Arabum
operibus, 4 vols. (Halis Saxonum: Apud C.A. Schwetschke et filium, 1830-1837).
(10) Edward William Lane, An Arabic-English Lexicon, 8 vols. (London; Edinburgh: Williams and Norgate, 18631893).
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عـ َّـدهــا غير مالئمة ،واقتنع بـضــرورة إعــادة ترتيبها ثــم نشرها فــي جــزأيــن هما السابع والـثــامــن ،لكن تلك
الملحوظات كانت مختصرة جدً ا .و ُي َع ّد معجم لين واحدً ا من أفضل المعاجم في اللغات كلها ،حتى
وإن لــم يكتمل ،وإن أهـمــل الـجــذور الـنــادرة الـتــي تـعـ ُّـد معرف ُتها ضــروريــة لفهم معظم األدب [الـعــربــي]
الـقــديــم ،شـعـ ًـرا و«نـثـ ًـرا فـنـ ًّـيــا» وهــو غير مـجـ ٍـد ،بالطبع ،لفهم عربية القرنين الـتــاســع عشر والـعـشــريــن .كما
أنه ال يحوي المفردات الخاصة بالمناطق العربية البعيدة [عن المراكز العربية المألوفة] التي لم يهتم
اللغويون بتدوينها .وقد ُأ ّلف معجمان مكمالن لهذا المعجم لملء هذه الفجوة ،والمناطق العربية في
األندلس والمغرب بخاصة .والمعجمان هما تكملة دوزي Supplément aux dictionnaires arabes
(ت ـك ـم ـلــة دوزي ل ـلـمـعــاجــم ال ـعــرب ـيــة) (((1وم ـع ـج ــم فــاغ ـنــان Additions aux dictionnaires arabes
(إضافات إلى المعاجم العربية)(.((1

مشروع معجم عربي شامل جديد
كبيرا ،ال في المستشرقين األوروبيين فحسب ،بل في الباحثين العرب كذلك  -إال أن هذا
كان تأثير لين ً
التأثير لم َ
يول إلى اآلن ما يستحقه من الذكر واالعتراف؛ فهل كان يمكن لمعجم تاج العروس للزبيدي
أن ُينشر لو لم يلفت لين األنظار إليه؟ (بوالق ،القاهرة -1306 ،القرن  7الهجري) ،بل إن العرب أنفسهم
بــدوا عــاجــزيــن عــن الـبــدء بـمـشــروع وضــع معجم جــديــد يمكن أن يـقــارن فــي حجمه بـمعجم أوكـسـفــورد
( Old English Dictionaryمـعـجــم الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة الـقــديـمــة) عـلــى الــرغــم مــن أن الـمــرســوم الملكي
المصري الذي صدر سنة 1932م دعا إلى ذلك .وكان أوغست فيشر ( )A. Fisherفي تلك الفترة يقيم
ً
منشغل بجمع مادة لذلك المشروع .وقد غادر مصر سنة 1939م ،وجمع ،قبل وفاته بعد
في القاهرة،
عشر سنوات 360.000 ،جذاذة تحوي ما ّدة المشروع .وكان المؤتمر الدولي للمستشرقين قد دعا إلى
طموحا؛ فقد كان يسعى إلى وضع معجم عربي شامل
«إكمال» معجم لين ،لكن هدف فيشر كان أكبر
ً
يقوم على أســس تأثيلية وتأريخية؛ إذ يجب أن يقوم على التمثيل لكل كلمة ومعناها مــن االستعمال
األدبي الفعلي ،واستقصائها من حيث التركيب وبنية التعبيرات واألسلوب .وبدأ المشروع في توبنغن
سنة 1954م بإشراف جورج كريمر) )Krämerوهلموت غاتيي ( .)H. Gätjeوظهرت الملزمة األولى
مـنــه فــي فـيـسـبــادن سـنــة 1954م ب ـع ـنــوان Wörterbuch der klaxxixchen arabixchen Kprache
(معجم اللغة العربية القديمة) ،وبدأ بحرف الكاف (ك) بهدف إرجاء العمل على األجزاء التي أنجزها
لـيــن  -وإن ك ــان ذل ــك بـشـكــل نــاقــص ،وه ــو مــا يـتـطـلــب الـتــركـيــز حـيــث تـكــون الـحــاجــة إلـيــه أك ـب ــر( .((1وال
ت ـ ِرد فــي هــذا المعجم إال الـجــذور مكتوبة بالخط الـعــربــيّ ،أمــا الـمـفــردات األخــرى ،فمكتوبة بالحروف
الــاتـيـنـيــة لتسهيل اسـتـعـمــال حــروف طـبــاعـ ّـيــة صـغـيــرة مــن دون تـفــريــط غـيــر مـبــرر فــي الــوضــوح ،لـكــن هــذا
يـمـكــن أن ي ـكــون م ــدع ــاة ألس ــف ب ـعــض الـمـسـتـعــربـيــن وم ـع ـظــم ال ـع ــرب .وجـ ــاءت ال ـت ـعــري ـفــات الـمـفـصـلــة
(((1

(11) Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols. (Leyde: E. J. Brill, 1881).
(12) Edmond Fagnan, Additions aux dictionnaires arabes (Alger: J. Carbonel, 1923).

للتوسع حول معجم اللغة العربية القديمة ،والنقاش حول حدود المعاجم العربية في العصور الوسطى ،انظرHelmut Gätje, :
«Arabische Lexikographie: ein historischer Überblick,» Historiographia linguistica, vol. 12, nos. 1-2 (1985).
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وال ـشــروحــات بــالـلـغــة األل ـمــان ـيــة ،لـكــن ُأدرجـ ــت فـيــه تـعــريـفــات بــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة كــذلــك ،فـلــم يـكــن هــذا
لما كــان أداة من أدوات البحث المهمة الضرورية جــدً ا ،كــان ال بد
ثنائيا
ً
خالصا :لكنه ّ
المعجم ،إذنً ،
ـوع ــا ل ـل ـن ـقــاش ال م ـح ــال ــة .وس ـي ـح ـتــاج إك ـم ــال ــه إل ــى ع ـق ــود م ــن ال ــزم ــن :ف ـقــد ظ ـهــر ال ـجــزء
أن ي ـك ــون م ــوض ـ ً
الـثــانــي مـنــه سـنــة  .1983وك ــان الـعـمــل خ ــال تـلــك الـفـتــرة نـفـسـهــا مـسـتـمـ ًـرا فــي م ـشــروع مـمــاثــل إل ــى حد
ما في فرنسا؛ ذاك هو Dictionnaire arabe-français-anglais, langue classique et moderne
(المعجم العربي  -الفرنسي  -اإلنكليزي للغة العربية القديمة والحديثة) من وضع بالشير ))Blachère
وشويمي ) )Chouémieودينيزو ) .)Dénizeauوظهرت األجزاء الثالثة األولى منه في السنوات 1967
جزئيا من «معجم اللغة العربية
و 1970و ،((1(1974وسيكون هذا المعجم بعد انتهائه صورة مكررة
ً
القديمة» ،وإن تميز بإيراده مفردات حديثة .ومع ذلك ،تبدو المداخل في العمل الفرنسي ناقصة .وما
المعرفة مــرســومــة بــالـحــرف الـعــربــي .ثــم إنـهــا تـبــدأ بــأول حــرف مــن حــروف
ُيحسب لها أن كــل الـمـفــردات
َّ
الهجاء ،أي األلف .لكنها بكل تأكيد ال تعوض [معجم] لين بتعريفاته التامة الدقيقة للمفردات القديمة،
واستشهاداته الكثيرة.

القرن التاسع عشر والقرن العشرون:
القواميس الوجيزة في جزء أو جزأين
يؤرخ العرب أنفسهم لبداية نهضتهم األدبية بحملة نابليون بونابرت على مصر سنة 1798؛ فقد لفت
ـدث انـتـبــا َه الـعــرب إلــى ال ـغــرب .وكــانــت قـبـضــة الـســاطـيــن العثمانيين عـلــى الـشــرق األوس ــط قد
هــذا ال ـحـ ُ
أخ ــذت فــي الـتــراخــي تــدريـجـ ًـيــا .وب ــدأ ال ـعــرب يـسـتـبــدلــون بــالـتــأثـيــر الـتــركــي [الـعـثـمــانــي] الـتــأثـيـ َـر األوروب ــي،
والبريطاني والفرنسي منه خاصة .وقد ساعدت التقنية الغربية على تطور االقتصاد [العربي] .كما جعل
إدخ ـ ُ
ـال الطباعة والـصـحــافــة ،عــاوة على تعميم التعليم ،الـلـغـ َة [الـعــربـيــة] المكتوبة فــي مـتـنــاول شريحة
عريضة من القراء وإن لم يكونوا على قدر عال من المعرفة [بفنون اللغة] .واق ُتبست أنواع أدبية جديدة
من الغرب ،كالرواية والقصة القصيرة والــدرامــا والمقال الصحافي .واغتنى المعجم العربي بمفردات
مقترضة ،وفي مجال التقنية بمعناها الواسع خاصة .وعمل الحريصون على نقاء اللغة العربية،
جديدة َ
في الوقت نفسه ،من خالل مجامع اللغة العربية البارزة (في القاهرة ودمشق وبغداد ،وغيرها) ،جهدهم
للقضاء على هذا الطوفان من المصطلحات الوافدة بسك مصطلحات تقنية جديدة من جذور عربية
أصيلة .وقد ثار النقاش بشأن إجازة استخدام كلمات عامية في األدب ،بل شمل أحيانًا إصالح الخط
الـعــربــي أو اسـتـبــدالــه ،وإن كــان ذلــك بـقــدر أقــل مــن الـحـمــاســة .ثــم صــارت الـمـعــاجــم الثنائية المختصرة
المخفضة السعر (الرخيصة) ضــروريــة للمتعلمين الـعــرب واألوروبـيـيــن العاملين فــي العالم العربي أو
الذين يتعاملون معه ،أو الذين يدرسون ثقافته .وكان من الصعب وضع معاجم مالئمة لهاتين الفئتين
معا ،وإن كانتا تواجهان بعض المشكالت المتماثلة؛ فمع أن هناك اتفا ًقاً ،
مثل ،على وجوب أن تر ّتب
ً
معجميا بحسب جذورها (نحو :مكتب تحت «كتب») ،فإن من الصعب أحيانًا تحديد
الكلمات العربية
ً
(14) Régis Blachère, Moustapha Chouémi et Claude Denizeau, Dictionnaire arabe-français-anglais: Langue classique
et moderne, 3 vols. (Paris: Maisonneuve et Larose, 1967-1976).
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جــذر كلمة غير مألوفة ألسـبــاب ،منها :أ) احتمال حــذف أحــد الـجــذور إذا كــان حــرف علة؛ ب) إمكان
ـادرا ما تُكتب ،باإلضافة إلى عدم
أن يظهر ساكنان على هيئة ساكن واحد؛ ج) إن الحركات القصيرة نـ ً
كتابة بعض العالمات اإلمالئية األخرى مثل تضعيف الحرف .زد على ذلك كثرة أوزان جموع التكسير
يبين عدد كبير من جموع التكسير لألسماء والصفات لمتعلميها من غير
في العربية ،وهو ما ُيلزم بأن َّ
العرب .وكانت المعاجم العربية القديمة األحــاديــة اللغة تــورد تلك الجموع ،لكن المعجميين العرب
الثنائيي اللغة يــأخــذون معرفة هــذه الــدقــائــق ،لسبب مــا ،أمـ ًـرا مس َّل ًما بــه [فــا يــورودونـهــا فــي معاجمهم].
وهـنــاك نقطة أخــرى مـهـمــة ،وهــي أن الـكـلـمــات الـعــربـيــة الـمــألــوفــة صــارت تُستعمل اآلن ضـمــن تعبيرات
جــديــدة ،وهــي في أغلب األحـيــان ترجمة حرفية لتعبيرات اصطالحية فرنسية أو إنكليزية ،كما صارت
بعض الكلمات القديمة تكتسب معاني جديدة.
المعاجم الثنائية العامة في القرن التاسع عشر

إن عــدد تـلــك [الـمـعــاجــم الـثـنــائـيــة الـعــامــة] كثير ج ــدً ا ،األمــر الــذي يجعلنا ال نــذكــر إال ع ــد ًدا قـلـيـ ًـا منها.
وكــانــت الـلـغــة الـفــرنـسـيــة فــي ب ــداي ــات ال ـقــرن ال ـتــاســع عـشــر ال ـم ـيــادي ال ـل ـغ ـ َة األك ـثــر اق ـتــرا ًنــا بــالـعــربـيــةّ ،أمــا
ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ـق ــرن ،ف ـقــد ح ـ ّل ــت ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة م ـكــان ـهــا .وك ــان ــت ب ـي ــروت وال ـق ــاه ــرة ول ـن ــدن وب ــاري ــس
أهـ ـ َـم م ــراك ــز ال ـن ـش ــر .وواج ـ ــه ال ـم ـع ـج ـم ـيــون ع ـ ــد ًدا م ــن ال ـم ـش ـكــات ي ـم ـكــن أن ن ــذك ــر م ـن ـهــا .1 :إلـ ــى أي
ح ــد يـمـكــن ال ـج ـمــع [ف ــي ال ـم ـعــاجــم] ب ـيــن ال ـعــرب ـيــة ال ـعــام ـيــة وال ـعــرب ـيــة األدب ـي ــة؟  .2ه ــل يـنـبـغــي االق ـت ـصــار
ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام ال ـخ ــط ال ـع ــرب ــي ف ــي ال ـم ـع ــاج ــم «األدب ـ ـي ـ ــة» ،وأن ي ـس ـت ـع ـمــل ال ـخ ــط ال ــات ـي ـن ــي وح ـ ــده فــي
ال ـم ـعــاجــم ال ـعــام ـيــة ،أم يـمـكــن ال ـج ـمــع بـيـنـهـمــا ف ـي ـهــا؟  .3ه ــل يـمـكــن ال ـت ـســامــح م ــع ص ـعــوبــات اكـتـشــاف
جـ ــذور ب ـعــض ال ـك ـل ـمــات م ـ ّـم ــا ي ـع ـنــي إي ــراده ــا مـ ـف ــردة؟  .4ه ــل ي ـم ـكــن إي ـ ــراد ب ـعــض ال ـت ـم ـث ـيــل لـلـكـلـمــات
لتيسير الفهم؟
وك ـ ــان أحـ ــد ال ـم ـع ــاج ــم الـ ــرائـ ــدة ال ـم ـع ـج ـ َـم ال ـ ــذي وض ـع ــه ال ـم ـع ـج ـمــي ال ـم ـص ــري إلـ ـي ــاس ُب ـق ـط ــر ب ـع ـنــوان
( Dictionnaire français-arabeالـمـعـجــم الـفــرنـســي  -ال ـعــربــي) ال ــذي وصـفــه الـمـسـتـشــرق الـفــرنـســي
ـوســعُ ،
وطبع في بــاريــس( .((1وقــد ُأدخلت فيه مفردات عامية ،مثل
أ .كوسان ) (Caussinبأنه منقَّح ومـ َّ
الكلمة التركية «أوض ــة» الـتــي كــانــت تُستخدم إلــى اآلن على نـطــاق واســع فــي مصر بـ ً
ـدل مــن الكلمتين
األدبيتين «حجرة/غرفة» .وأصبح هــذا ً
جنبا إلى
نمطا
فرنسيا للجمع بين كلمات قديمة وأخــرى عامية ً
ً
جنب؛ فقد أدرج كازمرسكي (ً ،((1()Kazimirski
مثل ،مفردات مستعملة في الجزائر والمغرب ،كما
أدرج بيوسيي ) ((1()Beaussierكلمات مــن العاميتين الـجــزائــريــة والتونسيةّ .أمــا فــي اللغة اإلنكليزية،
(15) Ellious Bocthor, Dictionnaire français-arabe, revu et augmenté par A. Caussin de Perceval (Paris: F. Didot père
et fils, 1848).
(16) Albin de Kazimirski Biberstein, Dictionnaire arabe-français, contenant toutes les racines de la langue arabe, revu
et corrigé par Ibed Gallab, 4 vols. (Caire: Impr. égyptienne, 1875), and [2 vols. (Paris: Maisonneuve, 1860)].
(17) Marcelin Beaussier, Dictionnaire pratique arabe-français contenant tous les mots employés dans l’arabe parlé en
Algérie et en Tunisie, ainsi que dans le style épistolaire, les pièces usuelles et les actes judiciaires (Alger: [A. Jourdan],
1887).

ثاحبأو تاسارد
ةيبرعلاب ةيئانثلا ةيسوماقلا

45

فهناك معجم  Arabic Dictionaryلجوزيف كتافاغو ) (J. Catafagoنُشر في لندن سنة 1857م(.((1
السبب الذي جعله ال يد ِرج
يفسر هذا
َ
ُ
ووصف هذا المعجم بأنه «معجم للمسافرين والطالب» ،وربما ِّ
الكلمات بحسب جذورها في الجزء األول ،ويدرجها بحسب الترتيب األلفبائي كما تنطق؛ ألن هذا
بصر تحت الباء،
ما ييسر البحث عنها ،مثل ِّ
متبصر التي أوردهــا تحت حرف الميم بينما أورد جذرها ُ
«بصر» على وزن
قبلها بمئات الصفحات .وبما أن الكلمة األولــى اسم فاعل مشتق من فعل صحيح ُ
تفعل ،فمن المتوقع أن يكون تحديد الجذر ً
نسبيا في النحو العربيّ .أما
ُم ّ
سهل على المتعلم المبتدئ ً
معجم ( Dictionary of Modern Arabicمعجم العربية الحديثة) لنيومان ) (Newmanالمطبوع في
(((1
غريبا؛ إذ كان
ترتيبا ً
لندن سنة 1871م  ،وهو مخصص للكشف عن االستعمال الشائع ،فقد ُرتــب ً
وأمــا الجزء الثاني ،وهو عربي-
الجزء األول ،وهو إنكليزي -عربي ،مكتو ًبا بأكمله بالحرف الالتينيّ .
إنـكـلـيــزي ،فـهــو فــي قسمين ،يتضمن األول كـلـمــات عــربـيــة بــالـخــط الــاتـيـنــي مــرتـبــة تــرتـيـ ًـبــا ألـفـبــائـ ًـيــا بصرف
النظر عن جذورها ،و ُيدرج الثاني الكلمات تحت جذورها ،وقد كتبت هذه الجذور بالخطين العربي
والــاتـيـنــي .وظــل معجم بــادجــر ( English - Arabic Lexiconالـمـعـجــم اإلنـكـلـيــزي  -الـعــربــي) المهم
(((2
مفض ًل لعقود طويلة .واعتمد فيه على القاموس ومحيط المحيط للبستاني ،ومعجم
جـ ًّـدا
معجما َّ
ً
لين الذي وصفه بادجر بأنه األفضل في اللغات كلها .وقد نُشر في لندن بعد ذلك بوقت قصير معجما
ورسـمــت
فــرنـسـيــس شـتــايـنـغــس ) )F. Steingassاإلنـكـلـيــزي -ال ـعــربــي ،والـمـعـجــم ال ـعــربــي -اإلنـكـلـيــزيُ .
مزيجا
المفردات العربية في هذين المعجمين بالخطين الالتيني والعربي كليهما .واستهدف شتاينغس
ً
واسعا من القراء يتراوح بين المسافرين والطالب ،بل حتى أولئك الذين يخوضون غمار األدب الذي
ً
يبلغ في صعوبته صعوب َة الشعر الجاهلي! ورتب مفردات المعجم العربي -اإلنكليزي بطرائق مختلفة،
فـيــوردهــا أحـيــا ًنــا تحت جــذورهــا ،وأحـيــا ًنــا أخــرى مستقلة عنها ،مــع بعض الـتـكــرار .وكــان هــدفــه مساعدة
َ
الخليط المشتت ،كما
المستخدم القليل الخبرة [المبتدئ] ،لكن من المشكوك فيه أن ينفع هذا التنظيم
أن األسس التي ُبينت لتوضيح بعض االشتقاقات غير واضحة بما يكفي .وبالمناسبة ،حقق شتاينغس
شهرة أوسع من خالل عمله الخاص بالمعجمية الفارسية ،فيما بقيت معاجمه العربية شبه مهملة .وكان
المعجم الــذي وضعه سالموني بعنوان The Advanced Learner’s Dictionary Arabic-English
(قــامــوس الـعــربـيــة  -اإلنـكـلـيــزيــة للمتعلمين ذوي الـمـعــرفــة الـمـتـقــدمــة بــالـعــربـيــة) أكـثــر مـحــافـظــة مــن حيث
معجما
الغاية والتنظيم؛ إذ كــان القصد منه أن يـكــون شــامـ ًـا ،وسـهــل الـتـنــاول ،ورخـيــص الثمن بوصفه
ً
«عربيا  -إنكليز ًيا» ،في  1200صفحة مكتوبة بالخط
للغة األدبية( .((2ويقع المجلد األول ،الذي كان
ً
ـرت مـســاحــة مـنــه بــاسـتـخــدامــه رم ــوزًا خــاصــة أورده ــا فــي نـهــايــة هــذا الـمـجـلــد ب ـ ً
ـدل مــن إيــراد
الـعــربــي .وو ِّفـ ـ ْ
الصيغ الصرفية المتعددة لكل جذر .ويقع المجلد الثاني في  179صفحة فقط ،وهو ملحق إنكليزي
(18) Joseph Catafago, Arabic Dictionary for Travelers and Students (London: [s. n.], 1857), vol. 1: Arabic-English and
vol. 2: English-Arabic.
(19) Francis William Newman, A Dictionary of Modern Arabic, 2 vols. (London: Trübner and Co., 1871), vol. 1:
Anglo-Arabic Dictionary and vol. 2: Anglo-Arabic Vocabulary. Arabo-English Dictionary.
(20) George Percy Badger, An English Arabic lexicon (London: C. K. Paul and co., 1881).
(21) Anthony Salmone, An Advanced Learner’s Arabic-English Dictionary: Including an English Index, 2 vols.
(London: [s. n.], 1890).
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 عربيً .وبدل من إعطاء المقابل العربي للكلمة اإلنكليزية ،يحال فيه إلى الصفحات التي توجد فيها
معجم اليسوعي هافا المعنون
تلك الكلمات في المجلد األول .وسرعان ما تفوق على هذا المعجم
ُ

( Arabic English Dictionaryالمعجم العربي  -اإلنكليزي) الـصــادر سنة  ،((2(1899الــذي طبعته
ـرارا .وهو معجم شامل مستقص للعربية القديمة،
المطبعة الكاثوليكية في بيروت ،وأعيدت طباعته مـ ً

اخ ـ ُت ــزل ف ــي أق ــل م ــن أل ــف صـفـحــة بــاس ـت ـخــدام حـ ــروف طـبــاعـيــة ص ـغ ـيــرة ،وت ـعــري ـفــات مـخـتـصــرة وح ــذف

معجما سهل الحمل ،فــإنــه يشغل مكانًا أقــل مـ ّـمــا تشغله روايــة بالحجم
االقـتـبــاســات .ومــع أنــه لــم يكن
ً
الـمـتــوســط ل ـلــروايــات الـمـعــاصــرة ،وبــإمـكــانــه أن يـعـيــن ال ـطــاب الـمـتـقــدمـيــن فــي مـعــرفــة الـعــربـيــة عـلــى فهم
مـسـتـغـلـقــات األدب الـقــديــم بـشـكــل أوف ــى .واتـبــع هــافــا طــريـقـ َة المعجميين األوروب ـي ـيــن مـثــل لـيــن بجمعه
المشتقات تحت جذورها ،واستعمال المختصرات العربية واإلنكليزية على حد ســواء ،وأورد أصول

تأثيليا ُرتـبــت فـيــه مجموعة منها مــع مـصــادرهــا
عــدد مــن الـكـلـمــات الـمـقـتــرضــة .ويـحــوي المعجم ملحقا
ً
المحتملة ،كل لغة على حدة :الفرنسية واأللمانية ،العبرية  -اإليطالية ،الالتينية  -الفارسية  -السريانية -

العثمانية  -التركية .كما أورد مفردات من اللهجتين السورية والمصرية ،وأشار إليها على مستوى أقل،
حين تسنى ظهورها في النصوص المطبوعة ،لكن ال يمكن النظر إلى هذا المعجم على أنه معجم للعامية
بأي معنى .واحتفظ معجم هافا بمكانة عالية عند المستعربين الغربيين المحدثين ،واحتل مكانة توازي

مكانة القاموس عند العلماء العرب .ولهذا المعجم شبيه فرنسي وضعه جان بابتست بيلو تحت عنوان

.(23) Arabic- English Vocabulary of the Modern and Colloguial Language of Egypt

وتجدر اإلشــارة هنا ً
أيضا إلى المعجم العربي -اإلنكليزي للغة المصرية الحديثة والعامية ،الــذي ألفه
سوكراتيس سبيروُ ،
معا( .((2و ُقصد بالمجلد األول «عربي -إنكليزي» أن
وكتب بالخطين العربي والالتيني ً
يشمل المحادثات العادية بل والعامية ،كما ُقصد به أن يشمل مفردات اإلدارة والمالية والهندسة والقوات

المسلحة .ويتوخى المجلد الثاني «إنكليزي -عربي» مساعدة األجانب على التحدث مع المصريين

بكفاءة ،ويقتصر بشكل كبير على الكلمات والجمل التي تخدم هذا الغرض .وظلت المساهمات األلمانية
في المعجمية العربية محدودة طوال القرن التاسع عشر الميالدي بعد فريتاغ .وكان معجم أدولف فارموند
( Handwörterbuch der neuarabixchen und deutxchen Kpracheالـكـلـمــات العربية الحديثة
المعجم األوفى في ما يخص العربية المعاصرة(ّ .((2أما في ما يخص العربية القديمة
واللغة األلمانية)
َ

(22) J. G. Hava, Arabic-English Dictionary for the Use of Students (Beirut: Catholic Press, 1899) [Frequently Reprinted
in 1951].
(23) Jean Baptiste Belot, Vocabulaire arabe-français à l'usage des étudiants (Beyrouth: Imprimerie catholique, 1911).
Reprint as: Al-Faraid Dictionnaire arabe-francais classique (Beirut: [s. n.], 1934).
(24) Socrates Spiro, An Arabic-English Vocabulary of the Colloquial Arabic of Egypt, Containing the Vernacular Idioms
and Expressions, Slang Phrases, etc., etc., Used by the Native Egyptians (Cairo: Al-Mokattam Printing Office; London:
Bernard Quaritch, 1895), and An English-Arabic Vocabulary of the Modern and Colloquial Arabic of Egypt (Cairo: AlMokattam Printing Office; London: Bernard Quaritch, 1897).
(25) Adolf Wahrmund, Handwörterbuch der deutschen und neuarabischen sprache, 3 vols. (Giessen: Ricker, 18701877); 2nd ed. (1887); 3rd ed. (1898), and Reprint: (Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1970).

ثاحبأو تاسارد
ةيبرعلاب ةيئانثلا ةيسوماقلا

47

تحديدً ا ،فقد حظي المعجم العربي -األلماني للقرآن والحيوانات والناس( ((2باحترام كبير رغم غرابة
عنوانه ومحتواه اللذين جمعا القرآن وال َفرس واإلنسان!
القرن العشرون

أدى اسـتـخــدام الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة وتـطــور التعليم الـعــالــي فــي مـصــر نتيجة للتأثير الـبــريـطــانــي إلــى ازدهــار
الصناعة القاموسية ،كما يشهد بذلك «المعجم العربي -اإلنكليزي لالستعمال المدرسي» ،معجم جان
وورتابت وهارفي بورتر الذي ُطبع في القاهرة( ،((2وأعيدت طباعته سنة  1954في نيويورك ،مع تكملة
له بعنوان «المفردات الحديثة والمعاني الجديدة» .وربما أمكن اعتبار هذا المعجم بحق َ
أول معجم
تسمى الفترة الممتدة من
مالئم للطالب الذين َّ
حصلوا مستويات عالية من معرفة العربية .ويمكن أن ّ
بداية الحرب العالمية األولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ب ـ «مرحلة إلياس» في القاموسية العربية؛
ذلــك أنـهــا شـهــدت هيمنة مـعـجــم الـمـصــري الـقـبـطــي إلـيــاس أن ـطــوان إل ـيــاس ،ال ــذي ُطـبــع طـبـعــات متوالية
في مطبعته «المطبعة الحديثة» في القاهرة ،وكانت تلك الطبعات تتزايد باستمرار من حيث حجمها
وتنقيحاتها المتوالية(.((2
اشتملت الطبعة األولى من معجم إلياس المعجم اإلنكليزي  -العربي على  32.000كلمة في 440
صفحة ،واشتملت الطبعة الثالثة عشرة منه التي صدرت سنة 1862م على  369.000كلمة في 814
ـوجــه لـمـســاعــدة الـطــاب الـعــرب الــذيــن
صـفـحــة .وقــد أش ــار فــي مـقــدمــة الـطـبـعــة األول ــى إلــى أن معجمه مـ َّ
يتعلمون اللغة اإلنكليزية في المقام األول ،باإلضافة إلــى أمله بــأن يعين متعلمي العربية من الطالب
المتحدثين باللغة اإلنكليزية ،الــذيــن يمتلكون سل ًفا كـفــاءة لغوية معقولة [فــي العربية] .وأضــاف« :إن
اللغة العربية المستعملة [التي ضمنها معجمه] لغة حديثة في المقام األول ،وشائعة في مصر واألقطار
العربية األخرى كلها ،ومقبولة عند كبار الك ّتاب المعاصرين»؛ فهو معجم للعربية المعاصرة المكتوبة،
رغم ورود بعض الكلمات العامية التي أشير إليها برموز خاصة ،كما فعل بالنسبة إلى المقابالت العربية
للكلمات اإلنكليزية التي وضعها المجمع المصري للغة العربية ،ولبعض الكلمات األخــرى التي لم
ُيجزها المجمع ورفضها الحريصون على نقاء العربية على الرغم من شيوعها في االستعمال اليومي.
وكــان أوضــح أوجــه القصور فــي هــذا المعجم فــي طبعاته المختلفة إيــراده الكلمات كلم ًة مقابل كلمة
في الغالب .ورغــم إيــراده عــد ًدا من المعاني لبعض الكلمات ،فإنه لم يميز بين تلك المعاني ،ومثال
ذلك الفعل اإلنكليزي  ،to espouseبمعناه القديم شي ًئا ما الذي يعني «زوج» ،وبمعناه المجازي «ربط
اإلنسان نفسه بقضية ما» .وأورد المعنيين ً
فعل لكنه لم يوضح الفرق بينهما .ومع نواقص هذا المعجم
(26) Friedrich Heinrich Dieterici, Arabisch-deutsches Handwörterbuch zum Koran und Thier und Mensch vor dem
König der Genien (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1881).
(27) John Wortabet and Harvey Porter, English-Arabic Dictionary for the Use of Schools (Cairo: Al-Muktataf, 1913),
and (New York, 1954).
(28) Elias Antoon Elias: Elias’ Modern Dictionary: English-Arabic (Cairo: Elias’ Modern Press, 1913) [13th ed. (19621963)] and Elias’ Modern Dictionary: Arabic-English (Cairo: Elias’ Modern Press, 1922) [7 and 8th ed. (1954)].
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كـ ـلـ ـهـ ــا ،فـ ــإنـ ــه أفـ ـ ـ ــاد م ـس ـت ـخ ــدم ـي ــه
الـ ـن ــاطـ ـقـ ـي ــن ب ــالـ ـلـ ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة

لـخـمـسـيــن س ـنــة ،وم ــرد ذل ــك إلــى
ثــرائــه وتـحــديـثــه الـمـتــوالــي ،وعــدم

وجود بدائل يمكن مقارنتها به.

ُطـ ـبـ ــع م ـع ـج ــم إل ـ ـي ـ ــاس الـ ـع ــرب ــي-
اإلن ـك ـل ـيــزي ً
أول س ـنــة 1922م.
وضم في طبعته السابعة الصادرة

س ـنــة 1954م  64.000م ـفــردة
ف ـ ــي  972صـ ـفـ ـحـ ــة ،كـ ـمـ ــا ض ــم
أشـ ـ ـك ـ ـ ًـال ت ــوض ـي ـح ـي ــة لـ ـيـ ــس فــي

ال ـم ـتــن ف ـح ـســب ،ب ــل ف ــي مـلـحــق

خاص في آخر الكتاب ً
أيضا(.((2
وت ـج ـ ّن ــب ال ـك ـل ـمــات ال ـم ـه ـجــورة،
وركز على لغة الصحافة الحديثة

واألدب .ووجـ ـ ــه اه ـت ـم ــام ــه إل ــى
م ـع ــال ـج ــة ت ـع ـي ـي ــن جـ ـ ـ ــذور ب ـعــض

ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــات ال ـ ـت ـ ــي أورده ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي

م ــواض ــع مــائ ـمــة م ــن ال ـن ــص ،ثــم
تـعـيـيــن ال ـج ــذور ال ـتــي يـحـتـمــل أن

توجد تحتها بين قوسين(.((3

تطويرا ألسلوب حل المشكلة (وضع شتاينغس المفردات في إطارها السياقي)،
وكانت هذه الطريقة
ً

ألنها تساعد المبتدئ من غير أن تثير الحريصين على نقاء اللغة .و ُي َع ّد عدم إيــراده «جموع التكسير»
أم ـ ًـرا يــدعــو إل ــى األس ــف بــالـنـسـبــة إل ــى مـسـتـعـمـلـيــه مــن غـيــر ال ـعــرب بـخــاصــة .وتـشـتـمــل مـطـبــوعــات إلـيــاس
الـقــامــوسـيــة عـلــى سـلـسـلــة م ــن «ال ـم ـعــاجــم ال ـمــدرس ـيــة» و«ال ـم ـعــاجــم ال ـص ـغ ـيــرة» ال ـتــي تـخـتـصــر مـحـتــويــات

السلسلتين الرئيسيتين .توفي إلياس سنة  ،1952لكن عمله استمر من خالل جهود ابنه إدوار إلياس
إلـيــاس الــذي جعل نعيه لــوالــده مـقــدمـ ًة للطبعتين الـســادســة والـســابـعــة مــن المعجم الـعــربــي -اإلنكليزي،

.1954 - 1953

(29) Elias, Elias’ Modern Dictionary: Arabic-English, 7th ed. (1954), pp. 825-865.
(30) Dictionary excerpt 325.1: Elias, Elias’ Modern Dictionary.
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تـضــاءل االعـتـمــاد على معجم إلـيــاس فــي الـغــرب بشكل كبير منذ الـحــرب العالمية الثانية .ويــرجــع هذا
بــاألســاس إلــى ظـهــور معجمين هـمــا :مـعـجــم هــانــز فـيــر( ، ((3ومـعـجــم أوكـسـفــورد إنـجـلـيــزي  -عــربــي(.((3
وقــد ُعني معجم فير بــ«العربية المكتوبة الحديثة» ،وعني معجم أوكـسـفــورد بــ«االستعمال المعاصر».
ونشر معجم فير المعجم العربي للغة العربية المعاصرة الـمـكـتــوبــة( ((3فــي أول األمــر فــي مجلدين في
اليبتزغ ،لكن مكان نشره نُقل في وقــت الحــق إلــى فيسبادن ،حيث ظهرت له تكملة في سنة .1959
وظـهــرت نسخة إنكليزية منه سنة  1961بــدعــم مــن المجلس األمـيــركــي للجمعيات العلمية ،وظهرت
طبعته الــرابـعــة سـنــة  .1979وحــوت صفحاته الـبــالـغــة  1301صفحة  13.000إضــافــة ،ويـشـمــل ذلــك
نموذجيا
مصدرا
مداخل جديدة وتعريفات وعبارات مسكوكة ومركّ بات لفظية .و ُيعتبر معجم فير اآلن
ً
ً
لـلـعــربـيــة الـمـكـتــوبــة م ـنــذ س ـنــة  .1900واس ـت ـع ـمــل ال ـح ــرف ال ـعــربــي ف ــي ال ـنــص ك ـلــه بــاإلضــافــة إل ــى كـتــابــة
الكلمات بالحرف الالتيني .ويحوي هذا المعجم مر ّكبات لفظية وعبارات مسكوكة ،إال أن فير قصد
يضمنه أكبر عــدد ممكن مــن الـمـفــردات .وتعريفاته مــوجــزة لكنها واضـحــة ،ولــم يــورد فيه شروحات
أن ّ
م ـطــولــة لـتـسـهـيــل األم ــر ع ـلــى مـسـتـخــدم الـمـعـجــم م ــن الـنــاطـقـيــن بــالـعــربـيــة ال ــذي ــن ل ــم ي ـكــن مــوج ـ ًهــا إلـيـهــم
ً
احتمالّ .أما معجم أوكسفورد اإلنكليزي  -العربي لالستخدامات المعاصرة ،فحرره ن .س .دونياش
بالتعاون مع فريق من المساعدين ،كــان عــدد كبير منهم من المتحدثين بالعربية .وصـ َّـرح في المقدمة
أن المعجم «مصمم لتلبية حاجات متكلمي اإلنكليزية من دارسي العربية ،وإلى متكلمي العربية من
دارســي اإلنكليزية» .ولم ُينظر لمجرد التقابل بين الكلمات من اللغتين على أنه أمر كاف تب ًعا لذلك؛
فـمــع أن اإلط ـنــاب الـمـفــرط ال ــذي يـهــدف إلــى تــوضـيــح مـعــانــي الـكـلـمــات اإلنـكـلـيــزيــة قـبــل إي ــراد مقابالتها
العربية التي يمكن أن يستخدمها المترجم  -وإيــرادهــا أحيانًا بـ ً
ـدل منها  -ربما يكون مفيدً ا للمستعمل
العربي ،فلربما يــؤدي إلــى إزعــاج الناطق باإلنكليزية أحيانًا إن لم يضلله أحيانًا أخــرى .لكن هــذه هي
النتيجة الحتمية لمحاولة الــوفــاء بحاجات النوعين كليهما مــن مستخدمي هــذا المعجمّ .أمــا مــا يتميز
بــه هــذا المعجم على وجــه خــاص ،فهو فــي مــا أورده مــن عـبــارات مسكوكة وعـبــارات وجـمــل إنكليزية
وعربية على حد سواء وتضمينها مداخل عديدة .وال يمكن مقارنة معجم إلياس (إنكليزي -عربي) بهذا
المعجم ،وإن وفَّر وسيلة سريعة لتذكير المستعرب المتمرس ببعض الكلمات شبه المهجورة .لقد حان
الوقت لمراجعة طبعة معجم أوكسفورد اإلنكليزي العربي  OEADوتوسيعها ،والحفاظ على موقعه
مناسبا لمعجم فير .ومن المعاجم اإلنكليزية  -العربية التي ِ
ً
وضعت بعد الحرب العالمية الثانية
شريكا
ً

معجم المورد لمنير بعلبكي ( 100.000مدخل) والمنار لحسن الكرمي ( 40.000مدخل)( ،((3وهو
)(31) Hans Wehr: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart (Leipzig: O. Harrassowitz, 1952
(Supplement (Wiesbaden: Harrassowitz, 1959)), and A Dictionary of Modern Written Arabic, Edited by J. Milton Cowan
(Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1961) [4th ed. 1979].
(32) N. S. Doniach, ed., The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage (Oxford: Clarendon Press, 1972).
(33) Wehr: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart.
(34) Munir Al-Ba'albaki, Al-Mawrid: A Modern English-Arabic Dictionary (Beirut: Dar al-ʻIlm lil-Malayíin, 1967); 7th
ed. (1972) and Abridged Version: Al-Mawrid al-Muyassar: A Simplified English-Arabic Dictionary (Beirut: Dar al-ʻIlm
lil-Malayíin, 1979), and Hasan S. Karmi, Al-Manar: An English-Arabic Dictionary (London: Longman, 1970).
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معا للمتحدثين
يلبي متطلبات الطالب في مدارس التعليم العام والجامعات .ويصلح هذان المعجمان ً

بالعربية أكثر من صالحهما للمتحدثين باإلنكليزية.

شـمـلــت الـمـعــاجــم األل ـمــان ـيــة فــي ه ــذا ال ـقــرن مـعـجـمــي إرن ـســت هـ ــاردر الـمـعـجــم األل ـمــانــي  -ال ـعــربــي
ومعجم الجيب الـمــزدوج األلـمــانــي  -الـعــربــي والـعــربــي  -األل ـمــانــي(ّ .((3أمــا فــي مـصــر ،فقد ُطـبــع معجم
(((3

ري ــاض جــايــد الـمـعـجــم الـفــريــد لـلـغـتـيــن األلـمــانـيــة والـعــربـيــة (ألـمــانــي -عــربــي) فــي مـطـبـعــة إلـيــاس الـجــديــدة

ط ـب ـع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن دون ت ــاري ــخ ،وي ـظ ـه ــر ت ــأث ـي ــر إل ـي ــاس ف ـي ــه واضـ ـ ًـحـ ــا .ك ـم ــا ت ـج ــب اإلشـ ـ ــادة بـمـعـجــم
غــونـثــر كــراهــل ) )G. krahlال ــذي ُنـشــر فــي ألـمــانـيــا الشرقية .وهـنــاك بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة الـمـعـجــم الـعــربــي -

الفرنسي لليون بــرشــر( ((3وهــو مفيد في ما يخص اللغة العربية الحديثة .وحظي معجم بيلو ،المعجم

ال ـفــرن ـســي -ال ـع ــرب ــي( ((3بــاهـتـمــام كـبـيــر .وأع ـي ــدت الـنـسـخــة الـفــرنـسـيــة ال ـتــي وضـعـهــا لـمـعـجــم هــافــا بـعـنــوان
ال ـم ـع ـجــم ال ـف ــري ــد ع ــرب ــي  -ف ــرنـ ـس ــي(ُ .((3
وط ـب ــع ف ــي مــوس ـكــو ف ــي ال ـس ـنــة نـفـسـهــا مـعـجــم س .ك .بــرانــوف

( Arabic - Russian Dictionary of the Literary Languageالمعجم ال ـع ــرب ــي  -ال ــروس ــي
لـلـغــة الـعــربـيــة األدب ـي ــة) ،وح ــوت طـبـعـتــه الـثــامـنــة  42.000ك ـل ـمــة( .((4وتـمـيــز مـعـجــم ج .س .شــاربــاتــوف

ال ـ ـم ـ ـع ـ ـج ـ ــم الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي  -ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــي( ((4بـ ـمـ ـقـ ــدمـ ـتـ ــه ال ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــريـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ـل ـ ـغـ ــت صـ ـفـ ـحـ ــاتـ ـهـ ــا .139

ويضيق المجال هنا عن ذكر معاجم أخرى [للغة العربية] في لغات أخرى .لقد كان العالم العربي في

قلب الساحة الدولية ،ونتج من ذلك اهتمام واسع النطاق باللغة العربية.

المعاجم المتخصصة والمسارد
عرف اللغويون العرب القدماء التأليف في فن المفردات المتخصصة .لكن التأثير األوروبي في القرن
روحا جديدة في هذا الفن على شكل معاجم ثنائية اللغة .واتصفت هذه المعاجم بثنائية
العشرين نفث ً
اللغة ألنـهــا تستعمل فــي المصطلحات التقنية والمفاهيم الغربية .ويـصــدق هــذا فــي مـجــاالت مألوفة،

كــالـسـيــاســة والـتــربـيــة ،بـقــدر ال يـقــل عـنــه فــي مـجــاالت الـعـلــوم والـتـقـنـيــة .وصـيـغــت الـمـقــابــات الـعــربـيــة من

تعرب
جذور عربية في كثير من الحاالت ،إن لم يكن في أكثرها .وإذا ما اس ُتخدمت أسماء أجنبية فإنها َّ
بإعطائها سمات العربية ،ومثال ذلك « َل ْستِك» (من الكلمة الفرنسية  =( )élastiqueعجلة السيارة ،إلخ)،
(35) Ernst Harder, Deutsch-arabisches handwörterbuch (Heidelberg: C. Winter, 1903).
(36) Ernst Harder, Deutsch-arabisches und arabisch-deutsches Taschenwörterbuch, Methode Gaspen-Otto-Sauer, 2
vols. (Heidelberg: J. Groos, 1919-1925).
(37) Léon Bercher, Lexique arabe-français, avec un index français-arabe correspondant, 2eme ed. rev., corr. et augm
(Alger: J. Carbonel, 1942) [1ere ed. (Paris: Centre d’études de politique étrangère, Institut des études islamiques; Tunis:
Imprimerie Vve Namura, 1938)].
(38) Jean Baptiste Belot, Dictionnaire français-arabe, nouv. éd. entièrement refondue (Beyrouth: Impr. catholique,
1952) [1ere ed. (1890)].
(39) Al-Faraid Dictionnaire arabe-francais classique (Beirut: [s. n.], 1934).
(40) C. K. Baranov, [Arabic-Russian Dictionary], 8th ed. (Moscow: [s. n.], 1976).
(41) G. Sh. Sharbatov, [Russian- Arabic Dictionary] (Moscow: Sovetskai︠a︡ ėnt︠s︡iklopedii︠a︡, 1964).

ثاحبأو تاسارد
ةيبرعلاب ةيئانثلا ةيسوماقلا
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كبيرا منذ الحرب العالمية الثانية،
«لساتك» .وانتشرت قوائم المفردات المتخصصة
ً
وتجمع على َ
انتشارا ً
وهو ما يجعلنا ال نذكر منها إال عد ًدا محدو ًدا.
من األمثلة المبكرة الشاملة جــدً ا ،مسرد الطب واألحـيــاء والعلوم القريبة منها اإلنكليزي -العربي الذي
(((4
قديما اآلن ،إال أن
وضعه [المصري] م .شرف والمطبوع في القاهرة سنة  . 1926وال بد أنه صار ً
هذا هو مصير هذا النوع من القواميس.
وك ــان ــت ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـت ــي اه ـت ـم ــت ب ـه ــا هـ ــذه ال ـق ــوائ ــم ال ت ـع ــدو اإلدارة وال ـس ـي ــاس ــة وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة.
وم ــن ه ــذه ال ـق ــوائ ــم مـعـجــم ب ــرن ــارد ل ــوي ــس دل ـي ــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـس ـي ــاس ــة ال ـع ــرب ــي الـ ــذي ُط ـب ــع ف ــي لـنــدن
سـنــة  .((4(1947ومـعـجــم فــرنــانــدو ف .مــارتـيـنـيــز اإلس ـبــانــي  -ال ـع ــرب ــي( ((4ال ــذي خـصـصــه لـلــدبـلــومــاسـيــة
والـسـيــاســة وال ـشــؤون الــدولـيــة .ويـمـكــن اإلش ــارة هـنــا إلــى مـســرد مــأمــون الـحـمــوي مـصـطـلـحــات الـعــاقــات
الدولية اإلنكليزي -العربي( .((4وتغطي قوائم المفردات التالية حقل التجارة والتبادل التجاري واالتجار
واالقتصاد .ومعجم عبد الحليم وإرنست كاي اإلنكليزي  -العربي( ،((4ومعجم مصطفى هني معجم
مصطلحات االقـتـصــاد والتجارة :فرنسي -إنكليزي -عــربــي( ،((4ومعجم الـتـجــارة والمصطلحات البنكية
اإلنكليزي -العربي لحسن النجفي( ،((4الــذي يــورد شــروحــات طويلة باللغة العربية وتعريفات موجزة
لـلـمـفــردات اإلنـكـلـيــزيــة .ويـتـنــاول قـســم «األحـ ــداث الــراه ـنــة» فــي «الـمـعـجــم الـعــربــي الـحــديــث االقـتـصــاد،
(((4
السياسة ،األحداث الراهنة» Vocabulaire d’arabe moderne, économie-politique-actualité
لجاك شميت مجاالت كثيرة ،بما فيها المجال الديني ،كما تظهر فيه كلمات مثل «تناسخ األرواح».
وفي مجال االستثمار ،هناك معجم المحاسبة واالستثمار الذي وضعه عدنان عابدين( ،((5وهو يحوي
ً
مطولة في متن
بيانيا
مسر ًدا بالعربية واإلنكليزية،
نموذجيا للموازنة ...إلخ .وهناك شروحات َّ
ً
وتخطيطا ً
المعجم للمصطلحات بالعربية واإلنكليزية .ومــن المعاجم المتخصصة في علوم البحار والمالحة،
معجم صغير بـعـنــوان قــامــوس الـجـيــب الـبـحــري الــذي وضـعــه ثــاثــة مــن ضـبــاط البحرية [الـمـصــريــة] هم:
(42) Mohammad Sharaf, An English-Arabic Dictionary of Medicine, Biology, and Allied Sciences (Cairo: Government
Press, 1926).
(43) Bernard Lewis, A Handbook of Diplomatic and Political Arabic (London: Luzac, 1947).
(44) Fernando Valderrama Martínez, Glosario español-árabe y árabe-español de las 2,500 voces y expresiones más
usadas en la diplomacia, la polí tica y las reuniones internacionales (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura,
Ministerio de Cultura, 1980).
(45) Ma’mun Al-Hamawi, Terms of International Relations and Politics, English-Arabic (Beirut: Dar El-Machreq,
1968).
(46) M. A. Abdel Haleem and Ernest Kay, English-Arabic Business Dictionary (London: Graham and Trotman, 1984).
(47) Mustafa Henni, Dictionnaire des termes économiques et commerciaux: Français-anglais-arabe (Beyrouth:
[Librairie du Liban, 1972]).
(48) Hasan Al-Najafi, Dictionary of Trade and Banking Terms (Baghdad: Al-Hurriya Printing House, 1976).
(49) Jean-Jacques Schmidt, Vocabulaire d’arabe moderne: Economie, politique, actualité, 2 vols. (Paris: La Maison du
dictionnaire, 1979-1982), vol. 1: Français-arabe and vol. 2: Arabe-français.
(50) Adnan Abdeen, English-Arabic Dictionary of Accounting and Finance: with an Arabic-English Glossary (Beirut:
Librairie du Liban; Chichester, England; New York: J. Wiley, 1981).
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ً
تفصيل هو
محمد كمال فريد ومحمد حسين أحمد وأحـمــد فــؤاد ع ــرب( .((5وأوســع مــن هــذا المعجم
الـمـعـجــم ال ــذي وضـعــه مـحـمــد بـشـيــر الـكـيـفــي بـعـنــوان الـمـصـطـلـحــات الـتـقـنـيــة ال ـب ـحــريــة ،فــرنـســي  -عــربــي،
معجما بعنوان مسرد إنجليزي  -عربي بالمفردات العلمية،
وعربي  -فرنسي( .((5ووضــع مجدي وهبه
ً
والـمـصـطـلـحــات الـتـقـنـيــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة( .((5وام ـتــد ال ـن ـشــاط فــي تــألـيــف الـمـعــاجــم الـثـنــائـيــة فــي اآلون ــة األخ ـيــرة
إلــى مـجــال الـتـعـلـيــم ،ومـنــه المعجم الــذي وضـعــه محمد عـلــي الـخــولــي بـعـنــوان قــامــوس الـتــربـيــة بالعربية
واإلن ـك ـل ـيــزيــة( ،((5ومـعـجــم الــريــاضــة والـكـشــافــة اإلنـكـلـيــزي  -الـعــربــي ال ــذي وضـعــه ط ــارق ال ـنــاصــري(.((5
ً
شمول ،ومنها معجم شافي شيخ
وفي مقابل تأليف المعاجم الثنائية المتخصصة ،هناك معاجم أكثر
( English - Arabic for Professionalsالمعجم العربي  -اإلنكليزي للمتخصصين)( .((5ويشتكي
الـمــؤلــف فــي مـقــدمــة مـعـجـمــه مــن أنــه عـلــى الــرغــم مــن كـثــرة الـتــألـيــف فــي الـمـعــاجــم الـعــربـيــة ـ -اإلنـكـلـيــزيــة
فــي مختلف أنـحــاء الـعــالــم ،فإنها ظلت مـقـصــورة على مـجــاالت عــامــة ،ولــم تنجح فــي العناية بالتأليف
المفيد للعدد المتنامي من المتخصصين (مثل المديرين ،والباحثين في العلوم ،والعاملين في التقنية،
كبيرا من المصطلحات في
واألطباء  ...إلخ) .ومن أجل التوجه إلى هؤالء ،وضع
ً
معجما يحوي عد ًدا ً
الفنون والعلوم التي تتراوح بين علوم الفلك والطيران إلى الطب والموسيقى والخياطة .وهذا مشروع
عاليا
عاليا من العمومية للمتخصص فيما يبلغ حدً ا ً
جريء! لكن الخشية أن يبلغ معجم مثل هذا حدً ا ً
من التخصص عند القارئ العام في المقابل .لكن دعنا نختم بـ معجم الـفــاروقــي اإلنكليزي  -العربي
للقانون ،الذي نُشر في بيروت (.((5()1970

معاجم العامية العربية
رأيـنــا فــي مــا سبق بعض أهــم القواميس العربية الثنائية ذات الـطــابــع الـعــام الـتــي أجــازت إدخــال كلمات
خصوصا القواميس الفرنسية منها .إال أن عــد ًدا مــن القواميس
عامية إلــى جانب الكلمات الفصيحة،
ً
ظهر في المئة السنة الماضية وال يحوي إال كلمات من العامية .لكن تجب اإلشارة إلى بعض األمور
لـكــي يـسـتـطـيــع غـيــر الـمـتـخـصــص فـهــم ال ـمــوضــوع .األم ــر األول هــو أنــه ال تــوجــد إال لـغــة عــربـيــة أدب ـيــة أو
مـكـتــوبــة واحـ ــدة ،س ــواء أكــانــت تـلــك الـمـسـتـخــدمــة فــي الـشـعــر الـقــديــم أم تـلــك ال ـتــي تـكـتــب بـهــا الـجــرائــد
الحديثة ،وهي لغة معربة بشكل كامل رغم أن العالمات اإلعرابية التي تكتب عــادة فوق الحروف أو
تحتها تُحذف في بعض األحيان كما هي العادة .كما تخلصت العربية المحكية من معظم العالمات
( ((5قــامــوس الـجـيــب الـبـحــري :إنـكـلـيــزي-عــربــي ،ترجمة وإعــداد محمد حسين أحـمــد ،محمد كمال فريد وأحـمــد فــؤاد عــزب ،ط 2
(اإلسكندرية ،مصر :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1979 ،

(52) M. Bechir El Kefi, Les Termes techniques de la marine: Français-arabe, arabe-français (Beirut: Arab Institute for
Research and Publishing, 1981).
(53) Magdi Wahba, An English-Arabic Vocabulary of Scientific, Technical and Cultural Terms (Cairo: L. D. F., 1968).
(54) Muhammad Ali Alkhuli, Dictionary of Education: English-Arabic (Beirut: Dar al-ʻIlm lil-Malayíin, 1981).
(55) Tarik al-Nasiri (Compiled), A Dictionary of Sports and Scouting: English-Arabic, Edited and Reviewed by Khalil
Al-Hamash (Baghdad: [s. n.], 1982).
(56) Shafi Shaikh, Handbook of English-Arabic for Professionals (Delhi; Calcutta; Madras: [s. n.], 1983).
(57) Harith Suleiman Faruqi, Faruqi’s Law Dictionary: English-Arabic, 2nd Rev. Ed. (Beirut: Librairie du Liban, 1970).
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اإلعرابية (كالحركات اإلعرابية في آخر الكلمات) ،باإلضافة إلى تبسيط تركيب الجمل .إال أن العامية
العربية غير موحدة؛ إذ يمكن القول  -من أجل التبسيط  -إن العربية العامية تتوزع إلى مجموعات من
تقريبا مع حدود المناطق السياسية واالختالفات العرقية والثقافية .ومن هنا،
اللهجات المحلية تتماشى
ً
والعتبارات عملية ،يمكن الحديث عن العامية العربية المصرية والعامية العربية السودانية والعراقية ..
وهلم جـ ًـرا؛ وعلى هــذا األســاس تص َّنف معاجم اللغة العربية المحكية عــادة ،فيمكن أن تختلف تلك
اللهجات الــواحــدة عن األخــرى في النحو والتركيب والـمـفــردات ،تب ًعا للعوامل الجغرافية والتاريخية.
كـمــا يــوجــد بينها بـعــض االخـتــافــات الـصــواتـيــة كــذلــك؛ إذ ربـمــا ال ُتـنـطــق بـعــض الـحــروف طـبـ ًقــا لضوابط
العربية الفصيحة ،ومن ذلك أن كلمة ضابط (= عميد) يمكن أن تُنطق بهذا الشكل في بغداد ،لكنها
تُنطق «زابط» في القاهرة أو الخرطوم ،وهذا ما ينتج منه كذلك عدم إمكان كتابة بعض الكلمات العامية
المشتركة بالحرف العربي من دون «تحريف في التهجي /النطق» ) ، (mis-speltوهو أمر غير مرغوب
فيه عند العرب والمستعربين كذلك ،وهذا ما يدعو إلى تفضيل استخدام الحرف الالتيني [لكتابة هذه
الكلمات]ّ .أما إذا كانت هناك رغبة في استعمال الحرف العربي ،فباإلمكان االحتفاظ بالهجاء العربي
مفتاحا لنطقها (الكلمة).
القديم للكلمة ،لكن على أن ُينظر إليه باعتباره معلومة تأثيلية للكلمة ال
ً
كانت القواميس العامية خالل المئة سنة الماضية ،تؤ َّلف بالرغم من عدم رضا الحكومات والجمعيات
ـوجـهــة إلــى المسافرين
الـتـبـشــريــة عــن هــذا الـعـمــل غــالـ ًـبــا .وكــانــت الـقــوامـيــس ذات الـصـبـغــة الـتـجــاريــة والـمـ َّ
دورا متزايدً ا؛ فقد وصل
والتجار منها على مستوى أدنى .لكن الدراسة األكاديمية الخالصة تؤدي اآلن ً
إلــى العرب اآلن شغف الغرب بالعلوم اللسانية ،فاخترنا المعاجم التالية بوصفها نماذج مختلفة دالة
على نوع المعاجم والمناطق والفترات.

ك ــان مـعـجــم بــودجــي ميكن ( An Introduction to the Arabic of Moroccoمــدخــل إل ــى الـعــربـيــة
المغربية) الــذي نُشر فــي لندن وطـنـجــة( ،((5ثمرة عمل ميداني استغرق سـنــوات وقــام بــه المؤلف الــذي
كــان مـبـشـ ًـرا .ويتضمن هــذا المعجم مقدمة متبوعة بمئتي صفحة مــن الـمـفــردات ،يقول المؤلف عنها:
«لـقــد دون ــت كــل كـلـمــة فــي هــذا الـمـعـجــم مــن شـفــاه ال ـنــاس م ـبــاشــرة» .ولــم يــرتــب الـمــؤلــف هــذا المعجم
تــرت ـيـ ًـبــا ه ـجــائـ ًـيــا ،ب ــل ق ـس ـمــه إل ــى  305م ـج ـمــوعــات ،ت ـتــألــف ك ــل واح ـ ــدة م ـن ـهــا م ــن م ـج ـمــوعــة قـلـيـلــة مــن
الـكـلـمــات ،مــر ّتـبــة بـحـســب انـتـمــائـهــا إل ــى األس ـمــاء وال ـصـفــات واألف ـع ــال وال ـح ــروف .وصـ ِّنـفــت الـكـلـمــات
في هــذه األقـســام الرئيسية بحسب المعنى؛ إذ ص ِّنفت األسـمــاءً ،
مثل ،تحت األصـنــاف التالية :العالم،
اإلن ـس ــان ال ـش ــراء وال ـب ـيــع األك ــل وال ـش ــرب ،وه ـك ــذا .وصـنـفــت الـكـلـمــات ال ـتــي تـتـشــابــه ف ــي الـنـطــق تـحــت
ـرســا باإلنكليزيةّ .أمــا معجم فالنتين بينيتز كانتيرو معجم
قسم قصير خــاص بـهــا .وتضمن المعجم فـهـ ً
اإلسـبــانـيــة  -الـعــربـيــة ال ـم ـغــرب ـيــة( ،((5فـقــد ُص ـ ّنــف ألـفـبــائـيــا بــالـعــربـيــة واإلس ـبــان ـيــةُ ،
وكـتـبــت الـكـلـمــات الـعــربـيــة
ب ــالـ ـح ــروف ال ـع ــرب ـي ــة وال ــات ـي ـن ـي ــة ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــواء .وي ـق ــع م ـع ـجــم ب ـل ـق ــاس ــم ب ــن س ــدي ــرة م ـع ـج ــم ال ـف ــرن ـس ـي ــة -
(58) Budgett Meakin, An Introduction to the Arabic of Morocco: English-Arabic Vocabulary, Grammar, Notes, etc.,
Morocco Arabic Series; 1 (London: Bernard Quaritch, 1891).
(59) Valentín Beneitez Cantero, Vocabulario español-árabe marroquí, 2nd ed., corr. y aum (Tetuán, [Marruecos]: Ed.
Casado, 1952).
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ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـج ــزائ ــري ــة ال ـم ـح ـك ـي ــة ال ـم ـط ـب ــوع ف ــي ال ـج ــزائ ــر ف ــي  1000ص ـف ـحــة م ــن ح ـج ــم ال ـج ـيــب
بالفرنسية والـعــربـيــة( ،((6ويـقــوم على مقابلة كلمة بكلمة ،ويستهله المؤلف بمقدمة نحويةّ .أمــا التوج َه
ال ــذي َيـنـظــر إلــى أن أق ـطــار شـمــال أفــريـقـيــا كـلـهــا الـتــي كــانــت خــاضـعــة لــاسـتـعـمــار الـفــرنـســي تـمـثــل منطقة
لهجية واحدة فيمثّله معجم جلبير كولومر Lexique français-arabe de l’arabe parlé maghrébin
يتضمن مقدمة نحوية ،ويضم ،بحسب
(المعجم الفرنسي  -العربي للعربية المغاربية المحكية) ،وهو
ّ
زعــم الـمــؤلــف« ،أغـلــب الـكـلـمــات الـمـتــداولــة» .ومـ ّـمــا يــؤســف لــه أن هــذا الـمـعـجــم ُطـبــع بـطــريـقــة الطباعة
الحجرية اعـتـمــا ًدا على مخطوطاته المكتوبة بخط ال ـيــد(ّ .((6أمــا بالنسبة إلــى ليبيا ،فهناك معجم مبكر
ُطـبــع فــي مـيــان وضـعــه يــوجـيـنــي جــريـفـيـنــي بـعـنــوان ( L‘Arabo parlato della Libiaمـعـجــم الـعــربـيــة
الـمـحـكـيــة ل ـل ـي ـب ـيــا)( .((6وأورد ال ـمــؤلــف بـعــض الـكـلـمــات الـمـحـلـيــة الـمـحـكـيــة فــي ه ــذا الـمـعـجــم الـصـغـيــر
متنوعا
ـاســا .و َن ـشــرت الـمـطـبـعـ ُة الـحــديـثــة الـتــي أسـسـهــا إلـيــاس فــي مـصــر ع ــد ًدا
ً
ذي األغ ــراض الـعـمـلـيــة أسـ ً
وجزئيا بحسب ما تنتمي إليه من أقسام الكالم.
جزئيا،
من المفردات التي ن ُِّظمت بحسب الموضوع
ً
ً
وم ــن ال ـم ـعــاجــم الـعـلـمـيــة الـمـتـمـيــزة مـعـجــم كـ ــورت م ــون ــزل Ägyptisch arabischer Sprachführer
(دل ـي ــل ال ـم ـف ــردات ال ـم ـصــريــة  -ال ـع ــرب ـي ــة)(ُ .((6
وك ـت ــب ه ــذا الـمـعـجــم ك ـلــه بــال ـحــروف الــات ـي ـن ـيــة .وحـظـيــت
العامية الـســودانـيــة بمعجمين استعيض عــن أحــدهـمــا بــاآلخــر ،وهـمــا :معجم آمــري English - Arabic
( ،Vocabulary for the use of officials in the Anglo-Egyptian Sudan.المعجم اإلنكليزي -
الـعــربــي :الـمـفــردات الـتــي يستخدمها الـمـســؤولــون الـعــامـلــون فــي اإلدارة المصرية اإلنـكـلـيــزيــة) و ُنـشــر في
القاهرة (ُ ،((6
وكتبت الكلمات فيه بالخط العربي والخط الالتيني .ورغم أن هذا المعجم كان مرج ًعا ال
تأثيليا ،ولم
معجما
علميا بالقدر الكافي ،ولم يكن
يستغنى عنه لعشرين عا ًما ،فإنه لم يكن دقيقًا وال
ً
ً
ً
كثيرا باالختالفات اللغوية المحلية في منطقة ت َُع ّد مفترق طرق بين المناطق الثقافية واللغوية السامية
َ
يعن ً
(((6
والحامية والبانتو والغرب األفريقية .والمعجم الثاني هو معجم هي ّلسون الذي ُيعتبر مرج ًعا معتمدً ا
اآلنّ .أما بالنسبة إلى فلسطين ،فهناك «معجم العامية الفلسطينية العام» ،وهو ال يستحق الذكر وذو طابع
تجاري ( ،((6ويوصف بأنه ُأعــد «للشرطة البريطانية وعناصر الـقــوات الملكية في فلسطين» ولــم يذكر
اسم مؤلفه ،وهو خليط من النحو والمفردات ،وترقيم الصفحات فيه سيئ ال يكاد ُيفهم .ونجد حين
معجم كلود دنيزو ،المعجم المدرسي للغة العربية المحكية في لبنان
نوجه أنظارنا إلى سورية ولبنان
َ
(60) Belkassem Ben Sedira, Dictionnaire français-arabe de la langue parlée en Algérie (Alger: A. Jourdan, 1886).
(61) Gilbert Colomer, Lexique français-arabe contenant le vocabulaire des mots les plus usuels employés dans la
conversation courante au Maghreb; précédé de l’exposé des règles élémentaires de la grammaire, préf. de Mohammed
Hadj Sadok (Niort, France: Editions du Terroir 1982).
(62) Eugenio Griffini, L’Arabo parlato della Libia (Milano: U. Hoepli, 1913).
(63) Kurt Munzel, Ägyptisch-arabischer Sprachführer (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1983).
(64) Harold François Saphir Amery, English-Arabic Vocabulary for the Use of Officials in the Anglo-Egyptian Sudan
(Cairo: Al-Mokattam Print. Off., 1905).
(65) Sigmar Hillelson, Sudan Arabic; English-Arabic Vocabulary (London: Sudan Government, 1925).
(66) Cosmos’ Palestinian Colloquial Arabic: Specially Prepared for the British Police and Members of H. M. forces in
Palestine, Cosmos Colloquial Nutshell Series (Jerusalem: Cosmos’ Aurel and Co., 1939).
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وفلسطين( ، ((6وهو معجم عربي -فرنسي على درجــة علمية عاليةُ ،
وكتبت الكلمات العربية بالحرف
العربي والحرف الالتيني كليهما ،وهو مدعوم بمراجع معتمدة .وعلى المستوى نفسه من الجودة ،هناك
( A Dictionary of Iraqi Arabicم ـع ـج ــم ال ـع ــرب ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة) ال ـ ــذي وض ـع ــه وودهـ ـي ــد وواي ـ ــن بـيــن
وآخ ـ ــرون و ُن ـش ــر ف ــي واش ـن ـط ــن(ُ ،((6
وك ـت ـبــت ال ـك ـل ـمــات ال ـعــرب ـيــة ف ـيــه بــال ـحــرف الــات ـي ـنــي ،وح ـيــن ال يــوجــد
حــرف التـيـنــي مـقــابــل يستعمل الـحــرف الـعــربــي .كـمــا أنــه الـتــزم الـتــرتـيــب األب ـجــدي الـعــربــي ،وهــو معجم
كبيرا مــن التعبيرات المسكوكة .ونـجــد أخـيـ ًـرا
للعامية العربية الـبـغــداديــة على التحديد ،ويتضمن عــد ًدا ً
مـعـجـ ًـمــا آخ ــر عـلــى الـمـسـتــوى نـفـســه ال ــذي ظـهــر بــه مـعـجــم كــوسـمــوس [ع ــن فـلـسـطـيــن] وإن ك ــان أفـضــل
مـنــه قـلـيـ ًـا وه ــو مـعـجــم نــاومــي ( Mosul: Mesopotamian Arabicالـلـهـجــة الـعــراقـيــة فــي الـمــوصــل)،
وهــو مخصص لـقــوات التدخل السريع البريطانية ،و ُنـشــر المعجم فــي بــومـبــاي( ،((6وهــو معجم طموح
يقع فــي  550صفحة ،ويــورد مـقــابــات عربية للكلمات اإلنكليزية بالحرفين الـعــربــي والــاتـيـنــي ،لكن
الـطــريـقــة الـتــي ُنـظــم بـهــا مـعـقــدة ج ــدً ا ،وهــو يـضــم أربـعــة أق ـســامً .
أول :اإلن ـســان ،أج ــزاء الـجـســم  ...إلــخ.
ثــانـ ًـيــا :م ـفــردات الـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة .ثــال ـ ًثــا :م ـفــردات عــامــة .راب ـ ًع ــا :م ـفــردات مــدنـيــة ومـصـطـلـحــات عسكرية
ومالحية .ويتضمن المعجم كذلك ما يزيد على مئة صفحة تتضمن قوائم مخصصة لتصريف األفعال!
ترتيبا
ويبدو أن تجارب واضــع المعجم السابقة المختلفة أبانت له السهولة الفائقة لترتيب المفردات ً
ً
بسيطا موحدً ا.
أبجد ًيا

المصادر والمراجع
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