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  مشروع المعجم التاريخي للغة العربية
  خـرة وتاري يـمس

  إحسان النص. د
ا، ومستودع  ا، وجمتلى حضار ََِّاللغة العربية متثل هوية األمة العربية، وهي مناط وحد ُ ّ
أفكارها، وسجل تارخيها الفكري واحلضاري، ووجودها موغل يف القدم، فهي من 

وهي يف رأي جل املستعربني، أمثال أولسهوزن . أعرق اللغات العاملية، وأغزرها مادة
OLSHAUSEN١(َّ وإسرائيل ولفنسون، أقرب اللغات إىل السامية القدمية(.  
زلة العظيمة للغة العربية، مل يوضع حىت يوم الناس هذا معجم يؤرخ  ومع هذه املن

وقد . حياة هذه اللغة، ويبني ما اعرتى ألفاظها وتراكيبها من تغري عرب العصور
ا التقارن بلغتنا يف عراقتها وأصالتهاس ومنها .. بقتنا إىل هذا أمم أخرى، مع أن لغا

فقد وضع معجم أكسفورد التارخيي للغة اإلنكليزية الذي بدئ . األمة اإلنكليزية
م، واستغرق العمل فيه سبعني سنة، ١٩٢٨م ومت طبعه سنة ١٨٥٩العمل به سنة 

  .وطبع بعد ذلك مرات عديدة
  .م١٩٩٢ا األمة الفرنسية فقد وضع معجم روبري التارخيي سنة ًومنها أيض

Le Robert Dictionnaire Historique   بإشراف املعجمي آالن ريAlain Rey.  
ْقد قرر حني إنشائه عام ) جممع فؤاد األول(وكان جممع اللغة العربية بالقاهرة 

كر هذا يف م أن يكون أول أعماله وضع معجم تارخيي للغة العربية، وذ١٩٣٢
مع مع مسيت . مرسوم إنشاء ا ) جلنة املعجم(وقد ألفت جلنة من أعضاء ا

ولكن مل يتح للمجمع أن . مهمتها وضع معاجم للغة العربية، وأوهلا املعجم التارخيي
ذه املهمة حىت اليوم   .ينهض 

ً أن يضع معجما ١٩٠٧قد بدا له عام  Fisherوكان املستعرب أوغست فيشر 
                                                            

 .٧تاريخ اللغات السامية ص : ولفنسون )١((



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

تمعني يف مدينة للغة ال عربية الفصحى، وعرض مشروعه على املستشرقني األملان ا
، فوافقوا على مشروعه، واقرتح فيشر االستعانة بكبار املستعربني أمثال Baselبال 

مث عرض مشروعه على مؤمتري .  H. Thorbekeوتوربيكه  Fleicherفليشر 
وثانيهما يف أثينا عام م، ١٩٠٨املستشرقني املنعقد أوهلما يف كوبنهاغن سنة 

تمعة يف كوبنهاغن على القرار اآليت١٩١٢   :م، فوافقت اللجنة ا
. ترحب اللجنة اإلسالمية ملؤمتر املستشرقني األممي اخلامس عشر مبشروع   أ((

ّفيشر الذي يرمي إىل تأليف معجم للغة العربية الفصحى يالئم روح العصر وتعرب 
  .))عن موافقتها عليه باإلمجاع

ويذكر فيشر يف مقدمة معجمه التارخيي أنه مل يستطع البدء بإنفاذ مشروعه إال 
، وقد عني فيشر ١٩١٤معاهد األحباث السكسونية يف ليبسيك عام (بعد تأسيس 

ولكن ظروف . ًآنذاك مديرا للقسم العريب اإلسالمي ملعهد أحباث االستشراق
  .احلرب العاملية األوىل مل تتح له إنفاذ مشروعه

م تقدم ناشر أملاين وأعلن استعداده لطبع املعجم، ١٩٢٥ما كانت سنة فل
ًووضعت احلكومة السكسونية مبلغا حمدودا حتت تصرف معهد األحباث، فبدأ  ً

 Bergstrasserًفيشر عمله مستعينا بطائفة من أعالم املستعربني منهم برغسرتاسر 
 مل يستطع أن يفي ، ولكن الناشر األملاينT. Krenkowوكرنكو  Schaghtوشخت 

  .بوعده بنشر املعجم، فتوقف املشروع
م قررت احلكومة املصرية بناء على اقرتاح جممع اللغة ١٩٣٦ًوأخريا يف سنة 

وقد . العربية يف القاهرة السماح له بإمتام عمله يف القاهرة، وأن تتحمل نفقات طبعه
مع أسباب تيسري عمله مع على ق. هيأ له ا بول مشروعه وكان ممن شجع ا

، وكان آنذاك من أعضاء جممع اللغة  C. A. Nallinoاملستعرب اإليطايل نللينو 
  ).م١٩٣٨تويف عام (العربية 

ّوقد قدر فيشر أن عمله يف املعجم سوف يستغرق تسع سنوات، وانكب على  ّ
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وقد ذكر يف مقدمة معجمه األسس اليت اعتمدها يف وضع املعجم، . إعداد املعجم
اية القرن الثالث اهلجري، وذكر أن معج مه يشمل اللغة العربية منذ القدمي حىت 

وبوفاة فيشر ). أبد(وقد أجنز من مشروعه األلفاظ من أول حرف اهلمزة حىت كلمة 
  . توقف العمل يف املعجم١٩٤٩عام 

ُومما يؤسف له أن هذا املعجم فقدت أصوله بسبب ظروف احلرب العاملية 
ُني أملانيا والقاهرة، وبعد البحث الطويل عثر على مقدمة الثانية، وضاعت األوراق ب

  .م١٩٦٧املعجم وعلى جانب قليل منه، وطبع ما عثر عليه يف القاهرة سنة 
  :المبادئ التي اعتمدها فيشر في معجمه

ا عند وضع معجمنا   .وقد رأيت من املفيد ذكر هذه املبادئ لالستئناس 
 ومئتني من املراجع العربية وستة اعتمد فيشر يف معجمه على أربعة وستني

ًوعشرين مصدرا استشراقيا واألسس اليت اعتمدها هي أسس تارخيية واشتقاقية . ً
فاألسس التارخيية هي أبرز ماينبغي . وتصريفية وتعبريية وحنوية وبيانية وأسلوبية

العناية به، ألن لكل كلمة تطورها التارخيي اخلاص، والبد من توضيح هذا التطور 
  .ارخييالت

وينبغي إيالء شأن خاص للموضع الذي وردت فيه الكلمة أول مرة، بغية 
َُّتـعرف بدء نشوء الكلمة وتطورها، مع العناية بتتبع هذا التطور خالل العصور،  َ
وإذا أمهلت داللة هذا اللفظ يف بعض العصور واستعيض عنها مبرادف هلا فينبغي 

  .بيان ذلك
ية، ويقتصر من الشواهد على أوضحها معىن، ومجع الشواهد أمر يف غاية األمه
  .مع تقدمي املنسوب إىل قائله على غريه

والناحية االشتقاقية تتناول بيان توليد الكلمات وأصل الكلمة، والكلمات 
  .املعربة ترد إىل أصوهلا على قدر اإلمكان
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 والناحية التصريفية تتجه إىل حتديد الصيغ املتغرية للكلمة، وتصريف أفعاهلا
  .واختيار الصيغة املشهورة يف تصريف الفعل أو االسم

واملعىن األول يؤخذ من . ُوالناحية التعبريية تعىن بتحقيق معىن الكلمة أو معانيها
ّاشتقاق الكلمة، ويقدم املعىن العام على املعىن اخلاص واملعىن احلسي على العقلي،  َّ

ازي، مع مراعاة املعاين ا   .الصطالحيةواملعىن احلقيقي على ا
والناحية النحوية تتناول مجيع الصالت اليت تربط كلمة بأخرى، وترتيب 
كلمات هلا مواضع معينة يف سياق الكالم، مع مراعاة املضمر أو احملذوف، وتعدي 

  .الفعل أو لزومه
والناحية البيانية تتجه إىل بيان العالقات التطورية لكل كلمة، والرتاكيب 

  .أ عليها أي تغيري، والدواعي البالغية لوضع الكلمات وترتيبهاوالتعابري اليت مل يطر
والناحية األسلوبية، تعىن بالبيئة اللغوية اليت استعملت فيها الكلمة أو التعبري أو 
ًالرتكيب استعماال عاما، مع مراعاة اختالف األساليب، ومنها لغة القرآن ولغة  ً

  .ي وأسلوب الفنون وغريهااحلديث وأسلوبا الشعر والنثر واألسلوب التارخي
اية القرن الثالث  وهذا املعجم هو معجم تارخيي للغة اآلداب العربية حىت 

  .اهلجري، أي حىت منتهى ماوصلت إليه اللغة الفصحى من الكمال
ومنذ وفاة املستشرق فيشر مل يتصد أي جممع من جمامع اللغة العربية لوضع 

 ضخامة العمل وضخامة نفقاته، ولكن هيئة ًّمعجم تارخيي للغة العربية، ختوفا من
غري جممعية تصدت هلذا العمل، وهي مجعية املعجمية العربية بتونس، اليت كان 
ُيرأسها األستاذ الدكتور حممد رشاد محزاوي، فقد عقدت ندوة لدراسة هذا املوضوع 

م يف رحاب ١٩٨٩عام ) تشرين الثاين( نوفمرب ١٧ إىل ١٤يف تونس يف املدة من 
ًه اجلمعية، وقد شارك يف الندوة أربعة وعشرون باحثا من خمتلف األقطار العربية، هذ

ًوعشرون باحثا من البلدان األجنبية، وكان يف مجلة املشاركني األستاذ الدكتور شوقي 
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صعوبات االستشهاد الشعري يف املعجم العريب (ضيف، رمحه اهللا، وكان عنوان حبثه 
  ).التارخيي

  : عن إصدار التوصيات اآلتيةوقد أسفرت الندوة
املعجم العريب التارخيي وقضاياه ووسائل إجنازه املنعقدة (إن املشاركني يف ندوة 

م، بدعوة من مجعية املعجمية العربية ١٩٨٩ نوفمرب ١٧ إىل ١٤يف تونس من 
بتونس، وبعد االستماع للبحوث املقدمة، واملداخالت املختلفة، وبعد حتسس 

انات اإلجناز، وبعد االستماع إىل عرض التجارب العربية منهجيات العمل وإمك
ال   :واألجنبية يف هذا ا

  : يرون ما يلي- ًأوال
 ضرورة البدء يف وضع معجم عريب تارخيي، ألنه ميثل ذاكرتنا اللغوية - أ 

ّوالثقافية واحلضارية اليت تضبط رصيدنا الفكري، ويكون مرجعنا اللغوي والعلمي 
 لغوية موثقة قائمة على النصوص الثابتة، تؤرخ حلضارتنا وثقافتنا مادة: األمني بكونه

ّمن خالل رصيدنا اللغوي املشرتك، وأداة تربوية متكننا من تصور وظائف املعاجم 
  .األخرى اليت تتفرع عنه يف مادته ومنهج وضعه

 ضرورة وضع منهجية علمية دقيقة حمكمة ملادته وترتيبها وتعريفها، - ب
 . التقنيات احلديثة، والسيما التقنيات املعلوماتية املتبعة اليومباالعتماد على

 ضرورة الشروع يف إجنازه حسب مراحل تتعهد باملتابعة واملراجعة، على - ج 
َّأن حيدد لكل مرحلة مدة زمنية تقريبية ممكنة ُ. 

  : يوصون بما يلي- ًثانيا 
كلمات اللغة ولألساليب  بأن يكون هذا املعجم لغويا تارخييا عاما، يؤرخ ل- أ

ًوالرتاكيب العربية، اعتمادا على النصوص املدونة يف تطورها الزماين وانتشارها 
  .املكاين، مع احلرص على تأصيل ماميكن تأصيله منها
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 : بالشروع يف وضع متطلباته األساسية، وخاصة- ب
  . ضبط مصادره ومراجعه األساسية- ١
 . تكوين مكتبته العلمية- ٢
ًوع رصني ملنهجية يف اجلمع والوضع ترتيبا وتعريفا وضع مشر- ٣ ً. 
ّ استكشاف التقنيات العصرية املساعدة على طي املراحل يف استقرار - ٤

ا  .النصوص وتنظيمها، حسب القواعد املعلوماتية املتطورة ومتطلبا
ال الفين بالتجارب الغربية القائمة، والتجارب القائمة يف - ٥  باالقتداء يف ا
ان املتقدمة ذات اخلربة والتجربة اليت نتعاون معها من أجل رقي الثقافة العربية، البلد
 .زلتها العالية الالئقة زيلها من وتن

هذه هي أهم التوصيات اليت متخضت عنها الندوة، وميكن الرجوع إىل جملة 
لالطالع )  تونس١٩٩٠ – ١٩٨٩العددان اخلامس والسادس (املعجمية العربية 

  .لتوصياتعلى سائر ا
ًوقد علمنا أن مجعية املعجمية العربية بتونس قد أجنزت معجما تارخييا للشعر 

  .العريب يف العصر اجلاهلي، بالتعاون مع كلية اآلداب جبامعة تونس
 عقدت يف رحاب مجعية املعجمية ٢٠٠٣ حزيران ٨ إىل ٦ويف املدة من 

ا املعجم العريب التارخيي، قضاي(العربية بتونس واملشروع الوطين للبحث ندوة حول 
  ).النظرية والتطبيق

ْوقد شارك يف هذه الندوة عدد من الباحثني، وألقيت طائفة من البحوث، 
قضايا التعريف الداللية يف املعجم العريب (ومنها حبث للدكتور إحسان النص عنوانه 

  ).التارخيي
عجم العريب امل(ومن احملاوالت األوىل لوضع املعجم العريب التارخيي مشروع 

الذي تقرر أن تتوىل إعداده جامعتا الكويت وكمربدج، ويبدو ) التارخيي للشعر العريب
  .أن هذا املشروع مل ير النور
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امع اللغوية العلمية  واحملاولة اجلادة لوضع هذا املعجم متت يف إطار احتاد ا
ّفقد قدم جممع دمشق اقرتاحا بوضع هذا املعجم، وقدم خطة . العربية للعمل فيه، ً

  .ووافقه جممعا األردن والعراق
امع املنعقد بالقاهرة يف املدة من  ) مارس( آذار ٢٦ -  ٢٤ويف اجتماع احتاد ا

  :ّ اختذت مجلة من التوصيات، منها التوصية اخلامسة ونصها١٩٩٨
املوافقة على مشروع إعداد املعجم اللغوي التارخيي الذي اقرتحت إعداده ((

امع الدراسة اليت اقرتحتها لتنفيذ هذا جمامع سورية واأل ردن والعراق، على أن تتم ا
  .))العمل

امع املنعقد يف القاهرة بتاريخ  / ٣/ ١٦ولكن يف اجتماع جملس احتاد ا
لس تأجيل النظر ((:  نصت املادة الثالثة من القرارات على مايأيت١٩٩٩ قرر ا

خيي الذي اقرتحه الدكتور إحسان ًمؤقتا يف مشروع إعداد املعجم اللغوي التار
  .))النص

لس ختوف من ضخامة املشروع وما حيتاجه من باحثني كفاة  ّويبدو أن ا
  .ًوعاملني وأموال ضخمة، فرأى تأجيل النظر يف هذا املشروع مؤقتا

وبناء على طلب جمامع دمشق وعمان وبغداد أعيد النظر يف املشروع، ويف 
امع ا  جاء يف ٢٠٠١) ابريل( نيسان ٤ و ٣ملنعقد بتاريخ اجتماع جملس احتاد ا

لس مايلي مع السوري عرض مشروع ((: املادة الثانية من جدول أعمال ا يقرتح ا
  .))املعجم التارخيي للغة العربية، ومرفق خطة العمل فيه

وافق جملس االحتاد على ((:  ونصه٥ويف هذا االجتماع اختذ القرار ذو الرقم 
خيي للغة العربية، على أن يدرس كل جممع خطة هلذا العمل تعرض وضع معجم تار

امع يف شهر تشرين الثاين  م ٢٠٠١من عام ) نوفمر(يف االجتماع املقبل الحتاد ا
  .))وتبحث الوسائل املؤدية إىل تنفيذ هذا املشروع
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امع املنعقد يف املدة من   عام ٨/١١ إىل ٦/١١ويف اجتماع جملس احتاد ا
  :ختذ القرار اآليتم، ا٢٠٠١
  : تأليف جلنة لوضع خطة شاملة للمعجم التارخيي من السادة- ١

  ًرئيسا    )القاهرة(األستاذ الدكتور شوقي ضيف 
  ًمقررا    )سورية(األستاذ الدكتور إحسان النص 

  ًعضوا    )القاهرة(األستاذ الدكتور كمال بشر 
  ًعضوا    )سورية(األستاذ الدكتور شاكر الفحام 

  ًعضوا  )األردن(كتور عبد الكرمي خليفة األستاذ الد
  ًعضوا    )ليبيا(األستاذ الدكتور علي فهمي خشيم 

  ًعضوا  )اجلزائر(األستاذ الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل 
  ًعضوا    )تونس(األستاذ الدكتور إبراهيم بن مراد 
  ًعضوا  )السعودية(األستاذ الدكتور أمحد الضبيب 
  ًعضوا  )املغرب(تازي األستاذ الدكتور عبد اهلادي ال
  ًعضوا    )املغرب(األستاذ الدكتور حممد بنشريفة 
  ًعضوا    )لبنان(األستاذ أمحد شفيق اخلطيب 

  ًعضوا    )اليمن(األستاذ الدكتور عبد العزيز املقاحل 
  ًعضوا  )الكويت(األستاذ الدكتور خالد عبد الكرمي مجعة 

مع يف اجتماع ال حق إضافة األمساء اآلتية وقد اقرتح األستاذ الدكتور رئيس ا
  :إىل اللجنة

  ًالقاهرة عضواجممع اللغة العربية باألستاذ الدكتور حممود حافظ، نائب رئيس 
مع األردين   ًعضوا  األستاذ الدكتور حممود السمرة نائب رئيس ا

ًوقد تلقينا يف جممع دمشق من األستاذ الدكتور شوقي ضيف كتابا مؤرخا يف  ً
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امع وضع معجم تارخيي للغة العربية،  يعلمنا ف٢/١٢/٢٠٠١ يه بقرار احتاد ا
تشارك يف وضعه جمامع اللغة العربية واملؤسسات اللغوية يف الوطن العريب، ومت تأليف 
اللجنة اليت ستضع خطة مفصلة دقيقة هلذا املعجم وآلية إنفاذه ومصادر متويله وغري 

امع هلذه وذكرت بعد ذلك أمساء اللجنة اليت. ذلك مما يتصل به  ألفها احتاد ا
  .الغاية

على أن جلنة املعجم التارخيي مل يتح هلا أن جتتمع قبل السادس من شهر 
وقد حضر االجتماع أعضاء جلنة املعجم التارخيي . ٢٠٠٤عام ) ابريل(نيسان 

ًاملذكورة أمساؤهم آنفا، وحضر األستاذ الدكتور حممود السمرة، نائب رئيس جممع 
ِ األردنية، وهذا أول حضور له واعتذر بعض أعضاء اللجنة من عدم اللغة العربية
  .احلضور

  .وقد عقدت اللجنة برئاسة األستاذ الدكتور شوقي ضيف
ً تصورا خلطة املعجم التارخيي وافق عليه جممع اللغة العربية بدمشقوقد قدم 

مع السوري، وقدم األستاذ الدكتور أمحد ضبيب، عضو اللجنة من  جملس ا
ًسعودية مشروعا لقانون مؤسسة املعجم التارخيي العريب، وكانت اللجنة قد كلفت ال

األستاذين الدكتور أمحد الضبيب والدكتور إبراهيم بن مراد وضع تصور لقانون 
  .املؤسسة

بالقاهرة حضر ) أيلول( سبتمرب ٤ويف االجتماع الثاين للجنة املنعقد بتاريخ 
  . طائفة من أعضاء اللجنة

  : يف اجللسة األوىل من هذا االجتماع مايأيتوقد جرى 
  . التصديق على حمضر االجتماع األول- ١
الدكتور إبراهيم بن مراد، :  استعرضت األوراق املقدمة من األساتذة- ٢

الدكتور أمحد الضبيب، الدكتور عبد الكرمي خليفة، الدكتور إحسان النص، 
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بالنيابة عنه العتذاره من (الدكتور علي القامسي، الدكتور أمحد شفيق اخلطيب 
 ).عدم احلضور

جممع اللغة العربية  اتفق أعضاء اللجنة على تالوة الورقة املقدمة من - ٣
القاهرة وصياغتها صياغة مستوحاة مما ورد يف األوراق املقدمة من السادة ب

 .األعضاء، واخلروج بصياغة موحدة لنظام املؤسسة األساسي
  .ته على مستشار قانوين لبيان الرأي فيهُواقرتح عرض النظام بعد صياغ

، ٢٠٠٤) ايلول( سبتمرب ٥وعقدت اجللسة الثانية من هذا االجتماع يف 
ُْواستعرضت فيها مواد النظام األساسي للمؤسسة، و ووفق على النظام بعد أن قرئ 

  .قراءة كاملة
واختذ يف هذه اجللسة قرار بضرورة تكليف مدير تنفيذي للمؤسسة يتوىل 

  .اصات املدير العام يف مرحلة اإلنشاءاختص
، ٢٠٠٤ سبتمرب ٦ويف اجللسة الثالثة من هذا االجتماع املنعقدة بتاريخ 

ّتليت الصورة النهائية لنظام املؤسسة وأقرت وكانت اللجنة قد كلفت الدكتور حممد . ُ
  .حسن عبد العزيز صياغة هذا النظام

  .عمال جملس األمناء حىت قيام املؤسسةواختذ قرار بأن تقوم جلنة املعجم التارخيي بأ
وقررت اللجنة أن يتوىل األستاذ الدكتور كمال بشر اختصاصات املدير التنفيذي 

  ).هيئـة(بكلمة ) مؤسسة(وتقرر استبدال كلمة . للمؤسسة يف مرحلة اإلنشاء
  المعجم التاريخي للغة العربية

  األسباب الموجبة
ٍَِّتعد اللغة عامة أهم معرب عن  ُّ ّهوية اجلماعة اللغوية اليت تتكلمها، وأقوى َّ ُ

ّشاهد على تارخيها الفكري واحلضاري، وصالت التأثر والتأثري بينها وبني اجلماعات  ّ
ا لغة أمة  ٍاللغوية األخرى، وقد حتقق ذلك كله يف اللغة العربية، ولكن يضاف إليه أ ّ

ا  الكرمي، واحلافظ ِذات امتداد واسع يف الزمان ويف املكان، وهي لسان كتا
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ا، واحلامل لثقافتها، وهي أقدم اللغات احلية تارخيا ًلوحد ّ َ ّفهي اللغة احلية  الوحيدة . ْ
ًْاليوم اليت مضى عليها يف االستعمال أكثر من عشرين قرنا دون أن يلحق نظامها 

ًمث هي من أوسع اللغات مادة، وأغناها رصيدا معج. ّوقوانينها العامة تغيري يذكر َ ميا، َْ
وأقدرها على التعبري عن املستحدث من املفاهيم واألشياء، يشهد بذلك الرتاث 
ا عرب عصور طويلة، مل تشهد خالهلا مجودا، بل  ًالعريب اإلسالمي الذي كتب 
ّجتددت فيها وسائل التعبري، وتعددت فيها األساليب، وتطورت فيها الدالالت، 

ْومل يكن لنظام معجمها إذن من . َين جديدةفاكتسب كثري من األلفاظ والتعابري معا
ا وأبنيتها وتراكيبها النحوية، بل إنه كان  ّاالستقرار أو التحول البطيء ماكان ألصوا ّ ّ
ّوما زال كشفا مفتوحا يتطور ويتجدد باستمرار مواكبا لتطور حاجات األمة العربية  ً ً ً

على أن . ّ والتجددّإىل التعبري وجتددها حسب ما يطرأ على واقعها من التطور
ّمعامجنا العربية القدمية واحلديثة مل تصف ذلك التطور، فلقد كان جل مؤلفيها وما 
ًزالوا نقلة يعتمد الحقهم على سابقهم فيعيد تدوين ماسبق تدوينه ويهمل ما 

زع إىل التأليف  وال شك أن هذا املن. استجد من االستعمال اللغوي يف عصره
ّ تطور اللغة، وال يدل على أن اللغة املوصوفة لغة حية واسعة املعجمي ال تقره قوانني ّ

زلة اللغات  وقد صار من الضروري لذلك وحنن نريد للعربية أن تكون يف من. االنتشار
ّاحلية الواسعة االنتشار، أن يتتبع التأليف املعجمي العريب احلديث تطور ألفاظها  ّ ّ

ا التارخيية، وضبط  ا بتحديد أزما ماطرأ عليها من التغيري عرب العصور، ودالال
ْوتبيني الوشائج والصالت اليت تربط بني األلفاظ واأللفاظ، وبني الدالالت 
ّوالدالالت، واإلفادة من هذه الثروة اللغوية الضخمة يف فهم النصوص، ويف إحياء 

هيم ّما له قابلية اإلحياء منها لتوظيفه يف التوليد املعجمي اليوم للتعبري عن املفا
  .العلمية واحلضارية

ا عرب التاريخ  ّواملعجم الذي يقدر على تتبع تطور الوحدات املعجمية ودالال ّ
ّواملعجم التارخيي للغة العربية هو املعجم اللغوي العام الشامل . هو املعجم التارخيي
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ّ مادون منها يف املعاجم وما مل –ّالذي جيمع أشتات الوحدات املعجمية العربية 
ّيدو ا من التطور حبسب - ن َُ ّ وأن يؤرخ لظهورها يف االستعمال وما طرأ على دالال

فإن النصوص هي مصادر التأريخ، ألن التأريخ لوحدات املعجم . ُماتوفره النصوص
ّليس تأرخيا ألول ظهور هلا يف اللغة عامة بل هو تأريخ ألول ظهور هلا يف نص  ٍ

ًمكتوب، قد يكون نقيشة وقد يكون صحيفة،  وقد تكون الصحيفة مطبوعة وقد ٍ
ِتكون خمطوطة، وتـعتمد النصوص املتوفرة مبختلف أجناسها وخمتلف املعارف اليت  ُ َ َْ ُ

  .ّمتثلها، وخمتلف العصور واألمصار اليت كتبت فيها
ولقد اهتم احملدثون مبسألة املعجم التارخيي للغة العربية فكان من شواغل 

مع هو الذي شجع املستشرق األملاين جممع اللغة العربية بالقاهرة منذ إن َّشائه، وا
ًأوغست فيشر يف تأليفه مامساه معجما تارخييا للغة العربية، واحتفظ بعدد من  ً ُ

ّجذاذاته ونشر عينة منه تصحبها مقدمة لغوية جيدة يف التأليف املعجمي لكن . ّ
رية طيلة القرن اخلشية من اإلقدام على إجناز املعجم التارخيي قد بقيت بني العرب كب

ًفإن املعجم العريب تعسر معاجلته التارخيية عسرا شديدا نظرا إىل . ًالعشرين تقريبا ً ًُ ْ ْ
َّلكن أواخر القرن العشرين وبداية القرن . امتداد استعمال العربية يف الزمان ويف املكان

مت به ّاحلادي والعشرين قد عرفتا بوادر اهتمام حقيقي بإجناز املعجم التارخيي، فاهت
ا العلمية الدولية الثانية ١٩٨٩مجعية املعجمية العربية بتونس منذ سنة  ّ فخصته بندو

) ١٩٩٠ -  ١٩٨٩ (٦ - ٥اليت نشرت أعماهلا يف العدد املزدوج ) ١٩٨٩نوفمرب (
 يف بداية سنة - َْ ، مث أنشئ بعيد ذلك بتونس ))جملة املعجمية((من جملتها العلمية 

ُ متوله الدولة امسه  مشروع وطين للبحث-  ١٩٩٠ وكان المعجم العربي التاريخي، ّ
أعضاء مجعية املعجمية املكونني لفريق البحث فيه، لكن هذا املشروع قد توقف سنة 

 دون أن يتسع له الوقت لتحقيق نتائج علمية حقيقية، مث بعث سنة ١٩٩٣
د  ق))ّمدونة المعجم العربي التاريخي(( مشروع وطين للبحث جديد امسه ١٩٩٦
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ّمولته الدولة هو أيضا وعمل فيه أعضاء من مجعية املعجمية هم يف الوقت ذاته  ً ّ
 أن -  بدعم من مجعية املعجمية - وقد استطاع هذا املشروع . ّأساتذة جامعيون

ّيضع خالل السنوات الثماين املنقضية املدونة املعجمية املؤرخة للعصر اجلاهلي  ّ
م إىل ٢٠٠من حنو سنة : مية إىل أربعة قرونباستقراء النصوص الشعرية خاصة، املنت

ًم، أي انطالقا من أقدم ما عثر عليه من النصوص املوثقة حىت وفاة ٦٠٩سنة 
  .الشاعر زهري بن أيب سلمى اليت سبقت البعثة النبوية الشريفة بسنتني

امع اللغوية العلمية العربية إىل املعجم التارخيي عنايته بداية  مث صرف احتاد ا
 ٢٠٠١ نوفمرب ٨ إىل ٦ّ فكون يف اجتماعه املنعقد بالقاهرة من ٢٠٠١نة من س

وإذن فإنه جيوز لنا اآلن أن نقول إن اهتمام العرب . لجنة المعجم العربي التاريخي
  .الفعلي بإجناز املعجم التارخيي للغة العربية قد بدأ يتحقق

ه فيما تقدم من ّواحلق أن إلجناز هذا املعجم مسوغات كثرية منها ما أشري إلي
  :القول، ومنها ما نريد إمجال القول فيها فيما يلي

  :ّ الدواعي القومية- ١
 - اللغة هي عماد القومية عند الشعوب اليت تتكلمها، واللغة العربية    ) ١(

ًوال شك أن للمعجم التارخيي دورا .  جزء ال يتجزأ من القومية العربية- نتيجة لذلك 
ّتلك القومية ألنه يوحد بني االستعماالت املعجمية العربية يف أساسيا يف التعبري عن 

  .خمتلف األمصار اليت استعملت فيها العربية
سيؤكد املعجم التارخيي الروابط اللغوية اجلامعة بني مستعملي العربية ) ٢(

ًمشرقا ومغربا ً. 
لة سيعزز املعجم التارخيي العريب انتماء العرب إىل أمتهم ألنه سيؤكد أصا) ٣(

 .الفكر العلمي العريب الذي عربت عنه اللغة وانتقل منها إىل اللغات األخرى
 : الدواعي العلمية- ٢
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كالفرنسية - جيب أن تعامل العربية معاملة اللغات احلية األخرى ) ١(
ً وذلك بأن توصف وصفا - واالنكليزية اللتني وضع لكل منهما معجمها التارخيي 

ا وملعانيها مثلما وصف غريها من اللغات احليةًلسانيا دقيقا بالتأريخ ملف  .ردا
ُْوأن يوصل حاضرها مباضيها فيـربط بني خمتلف حلقات استعماهلا عرب ) ٢( َ َ

ا فلم . تارخيها الطويل ّفهي بني اللغات احلية اليوم اللغة الوحيدة اليت حافظت على وحد
 . تغيري ذو بالتنقسم إىل قدمية وحديثة، ومل يداخل نظام استعماهلا العام

ُوأن يسد اخللل الذي غلب على املعاجم العربية منذ القدمي، إذ مل يعن ) ٣( ّ
ا وملعانيها عرب العصور ملعرفة ماطرأ يف حياة اللغة  بإظهار وحدة اللغة بالتأريخ ملفردا

ّمن التطور دون أن خترج عن نظامها العام ّ. 
ّيهم أصوات العربية إن التأريخ املعجمي ال يهم املعجم فقط بل ) ٤(

ّفإن التأريخ لوحدات املعجم ميكن من التأريخ لألصوات . ًوصرفها وحنوها أيضا
ُ

ا حبسب مايطرأ على املفردات من التطور، كما ميكن من  ّواألبنية الصرفية اليت نكو ّ ّ
ا حبسب مايطرأ على املفردات من  ّالتأريخ لألصوات واألبنية الصرفية اليت نكو

ّما ميكن من التأريخ لألساليب وأنواع الرتاكيب النحويةّالتطور، ك ّ. 
 إضافة إىل قيمته اللغوية - ّإن للمعجم التارخيي قيمة حضارية كربى ) ٥(

 ألن التأريخ للوحدات املعجمية هو تأريخ للمفاهيم اليت حتملها واألفكار اليت - 
ا يف العصور اليت ظهرت فيها، فإن املفردات   - صطلحات  وخاصة امل- ترتبط 

ا عنها ولذلك فإن ظهور املصطاحات هو . ََُُّتظهر عادة بعد املفاهيم اليت يـعبـر 
 .دليل على ظهور املفاهيم اليت تنشأ يف العلوم ويف الفنون

إن املعجم التارخيي وسيلة ضرورية لتأليف بقية معاجم اللغة العربية، فهو ) ٦(
ّة يف ركن التعريف الذي يعد يف خيلصها من نقائص منهجية ومعرفية كثرية، وخاص

التأليف املعجمي أهم ما يؤسس عليه املعجم، وهو مل خيرج يف خمتلف معامجنا اللغوية 
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ُعن الشرح اللغوي البسيط، على حني بلغت عناصره املكونة لبنيته يف املعاجم الفرنسية  ْ
 . أكثر من عشرة عناصر- نتيجة وجود املعجم التارخيي فيهما  - واالنكليزية 

إن املعجم التارخيي يظهر بوضوح مابني اللغة العربية وغريها من اللغات ) ٧(
 .ّمن الصالت

 :ّ الدواعي التربوية التعليمية- ٣
سيمكن املعجم التارخيي للغة العربية من مراجعة املعاجم املدرسية املوجودة ) ١(

 .اليوم بالتدقيق املعاين وإجياد الشواهد املؤيدة لالستعمال
ّكن أيضا من تدقيق القواعد اليت تدرس يف مراحل التعليم العام ألن سيم) ٢( ّ ً

ّمما يؤرخ له فيه األدوات مبختلف أنواعها، وهي األسس يف تركيب اجلمل بل ويف 
وال شك أن تتبع ظهور األدوات ومعانيها عرب التاريخ مفيد . ًالعبارات املعجمية أيضا

ّجد لدراسة الرتاكيب النحوية واألساليب ّ. 
رسائل وأطروحات، أكثر : سيمكن الطلبة يف اجلامعات من إجناز حبوث) ٣(

ًإحكاما منهجيا وعلميا يف مسائل املعجم النظرية والتطبيقية، ومسائل الصرف  ً ً
 .والداللة

 : الدواعي االقتصادية- ٤
لقد أصبح تأليف املعاجم يف البلدان املتقدمة وخاصة يف أوربا وأمريكا صناعة 

 الناس املاسة إىل املعاجم، لكنها صناعة قائمة على التطبيق لنظريات مزدهرة حلاجة
لسانية يف املعجمية، قد أعان على ظهورها تأليف املعاجم التارخيية، ولذلك فإن 

 :تأليف املعجم التارخيي للغة العربية سيمكن من
َتطوير التأليف املعجمي العريب عامة، وذلك بأن تراجع املعاجم املوجود) ١( ُ ة، ّ

 .وخاصة إذا كانت معاجم مدرسية
 - املعاجم التأصيلية؛ : تأليف معاجم جديدة ليس هلا وجود اليوم، مثل) ٢(
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 معاجم -  معاجم العبارات املتالزمة؛ -  املعاجم السياقية، - املعاجم االفرتاضية؛ 
 - ّكالرتادف واالشرتاك اللفظي واالشرتاك الداليل والتضاد؛ : العالقات الداللية

ومن . جم املختصة يف مصطلحات العلوم والفنون وخاصة املصطلحات الرتاثيةاملعا
ّشأن هذا النشاط يف التأليف املعجمي أن يشجع على ظهور مؤسسات اقتصادية 

ّمعجمية متطورة ّ ُ. 
  إبراهيم بن مراد. د  . أ

  رئيس جمعية المعجمية العربية بتونس
  ))ةالمعجم التاريخي للغة العربي(( النظام األساسي لهيئة

  مبادئ عامة: الباب األول
  :١المادة 

ُتـنشأ هيئة تسمى    .))هيئة المعجم التاريخي للغة العربية((ُْ
  :٢المادة 

 هيئة لغوية علمية ذات شخصية اعتبارية ))املعجم التارخيي للغة العربية((هيئة 
امع اللغوية العلمية العربية   .مستقلة، تابعة الحتاد ا

  :٣المادة 
ُْينة القاهرة، عاصمة مجهورية مصر العربية، وللهيئة أن تـنشئ هلا مقر اهليئة مد
  .ًفروعا يف البالد العربية

  .األهداف: ٤المادة 
ا، لبيان ماطرأ على - أ  إجناز معجم تارخيي أللفاظ اللغة العربية واستعماال

  .مبانيها ومعانيها من تغري عرب الزمان واملكان
ًبية يف فصالت أو أجزاء أوال، مث يف  نشر املعجم التارخيي للغة العر- ب

 .شكله النهائي عندما يتم إجنازه
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  .الوسائل: ٥المادة 
  . وضع املنهجية العامة إلجناز املعجم التارخيي للغة العربية- ١
 الرصد التارخيي لظهور الوحدات املعجمية يف النصوص العربية مبختلف - ٢

اعها، وتأصيل هذه الوحدات، أمناطها وأجناسها، ويف خمتلف عصور العربية وأصق
 .والتأريخ ملا طرأ عليها من تطور يف االستعمال

 عقد الصلة باملؤسسات، ومراكز البحوث، وباملؤسسات العلمية - ٣
ا،  ُباجلامعات العربية واألجنبية اليت تعىن بوضع املعاجم التارخيية لإلفادة من جتار

 .وللتعاون معها
  مالتنظيـم العـا: البـاب الثـاني

  :يؤلف هيكل اهليئة مما يأيت: أجهزة الهيئة
  . رئيس اهليئة- ١
 . جملس األمناء- ٢
 . املدير العام للهيئة- ٣
لس العلمي- ٤  . ا
  .رئيس الهيئة: ٦المادة

امع اللغوية العلمية  رئيس اهليئة هو املشرف العام عليها، وهو رئيس احتاد ا
  .العربية

  .مجلس األمـناء: ٧المادة 
  . المجلس هيكل٧/١

  :يتألف جملس األمناء على النحو اآليت
امع اللغوية العلمية العربية، وهو رئيس جملس األمناء- أ   . رئيس احتاد ا

امع - ب  عشرة أعضاء من ذوي االختصاص اللغوي والعلمي، ومن أعضاء ا
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 .اللغوية العلمية العربية
 . أربعة من الشخصيات العربية البارزة- ج
  .س نظام المجل٧/٢
  .ً خيتار جملس األمناء من بني أعضائه نائبا للرئيس- أ

 . حيضر املدير العام للهيئة جلسات جملس األمناء، ويتوىل أمانته- ب
امع اللغوية العلمية - ج َّ يـعني أعضاء جملس األمناء بقرار من جملس احتاد ا َُ

َّالعربية مدته أربع سنوات ُ. 
 . يضع جملس األمناء الئحته الداخلية- د
ً يعقد جملس األمناء اجتماعا واحدا يف العام، وله أن يعقد اجتماعا -   ه ًً

ًاستثنائيا عند االقتضاء بناء على دعوة من رئيسه، أو بطلب من أغلبية األعضاء، 
ًوال يكون االجتماع قانونيا إال حبضور ثلثي األعضاء، على أن يكون من بينهم 

لس القرارات  مبوافقة أغلبية عدد احلاضرين، وعند الرئيس أو نائبه، ويصدر ا
 .التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس

  . للمجلس أن يفوض إىل رئيسه بعض اختصاصاته- و
  . اختصاصات المجلس٧/٣
 جملس األمناء هو املشرف على رسم السياسة العامة للهيئة، وعلى - أ

ها، ومن ذلك على ًتصريف أمورها، وله أن يتخذ من القرارات مايراه حمققا ألهداف
  :وجه اخلصوص

  . املوافقة على نظام اهليئة األساسي، وتعديله عند احلاجة، وتفسري مواده- ١
لس العلمي- ٢  . إقرار اخلطط العلمية املقدمة من ا
 إصدار اللوائح املالية واإلدارية اليت تسري عليها اهليئة، وتلك اليت تنظم - ٣

ا، ومتابعة تنفيذها  .شؤون العاملني 
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 . املوافقة على امليزانية السنوية للهيئة، وعلى طرق متويلها- ٤
 . النظر يف احلساب اخلتامي للهيئة كل عام، واملوافقة عليه- ٥
 . املوافقة على خطط استثمار أموال اهليئة، والصرف منها- ٦

قبول التربعات واهلبات والوصايا واألوقاف واملنح العلمية، وغري ذلك مما يرد 
 .من دعمَاهليئة 
 . اعتماد التقرير السنوي إلجنازات اهليئة- ٧
 . املوافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة يف البالد العربية- ٨
  .المدير العام للهيئة: ٨المادة 
 املدير العام للهيئة هو املسؤول عن سري اهليئة العلمي واإلداري واملايل، - أ

ا يف حدود مايقضي به نظامها،  وما يقرره جملس األمناء، وميثل اهليئة وتنفيذ قرارا
  .أمام القضاء واهليئات األخرى

َ يعني جملس األمناء املدير العام بناء على ترشيح من رئيس احتاد - ب ُ
امع، ومدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة َّا ُ.  

  . يراعى يف اختيار املدير العام للهيئة الكفاية العلمية واإلدارية- ج
  :٩ةالماد

  : يتألف المجلس العلمي من٩/١
  .ً املدير العام للهيئة رئيسا- أ

 عشرة أعضاء من العلماء والباحثني املتخصصني يف العلوم اللغوية، - ب
  .ْواملتمرسني يف املعجمية

  . رؤساء وحدات البحث العلمي- ج
لس من بني أعضائه نائبا للرئيس- د   .ً خيتار ا
لس العل-  ه   .مي أن ميثل البالد العربية، ما أمكن ذلك يراعى يف تأليف ا
  . نظام المجلس٩/٢
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لس العلمي بالتشاور مع املدير العام - أ  يعني رئيس جملس األمناء أعضاء ا
م أربع سنوات قابلة للتجديد َّللهيئة، ومد ُ.  

لس العلمي مرتني يف العام بدعوة من املدير العام للهيئة، أو - ب  جيتمع ا
  .أعضائه، وال يكون االجتماع قانونيا إال حبضور ثلثي األعضاءبطلب من ثلثي 

  . اختصاصات المجلس العلمي٩/٣
لس يف الشؤون العلمية للهيئة، وخاصة ما يأيت   :ينظر ا

  . وضع منهجية اهليئة إلجناز املعجم التارخيي للغة العربية- أ
  . النظر يف مشاريع الربامج العلمية للهيئة- ب
ات العلمية الالزمة إلجناز املعجم التارخيي، وبيان  حتديد الوحد- ج

ا، وتعيني رؤسائها   .اختصاصا
  البـاب الثالـث

  .الموارد والنفقات: ١٠المادة 
  . الموارد١٠/١

  :تتكون موارد اهليئة من اآليت
امع اللغوية العلمية العربية، - أ امع اللغوية األعضاء يف احتاد ا  أنصبة ا

  .ة نصيب كل جممع يف امليزانيةوحيدد االحتاد نسب
 اإلعانات اليت حتصل عليها اهليئة من احلكومات العربية واملنظمات - ب

تمع األهلية   .الدولية، ومؤسسات ا
  . اهلبات والوصايا واألوقاف واملنح العلمية اليت حتقق أهداف اهليئة- ج
لس إضافتها إىل موارد اهليئة- د   . املوارد األخرى اليت يرى ا

  . النفقات١٠/٢
ا املالية ا والتزاما   .تنظم اللوائح اإلدارية واملالية للهيئة نفقا

  .الميزانية: ١١المادة 
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  .ُ للهيئة ميزانية مستقلة يصدق عليها جملس األمناء- أ
ا من أول يناير - ب ً تعد امليزانية سنويا، ويعمل  اية ) كانون الثاين(ُ إىل 
  ).كانون األول(ديسمرب 
ً املدير العام للهيئة تقريرا سنويا عن امليزانية واحلساب اخلتامي إىل  يقدم- ج

  .جملس األمناء
ً يعني جملس األمناء مراقبا أو أكثر للحسابات من األشخاص - د

الطبيعيني أو االعتباريني الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي احلسابات يف الشركات، 
م دد املراقبني يكونون مسؤولني ويف حالة تع. وحيدد جملس األمناء مكافآ

ا إىل  ًبالتضامن، ويقدم مراقب احلسابات تقريرا سنويا عن ميزانية اهليئة وحسابا
  .جملس األمناء

ً توضع أموال اهليئة يف حساب مستقل بامسها ويصرف منه وفقا -  ه
  .لالئحتها الداخلية

 املدير ونصت املادة الرابعة من حمضر هذا االجتماع على مناقشة تقرير
  : التنفيذي ملؤسسة املعجم التارخيي، الدكتور كمال بشر، واختذت القرارات اآلتية

َّ حيول اسم مؤسسة املعجم التارخيي للغة العربية إىل مشروع املعجم - ١ ُ
  .التارخيي
اهليئة اإلشرافية على مشروع املعجم (( يصبح اسم جملس أمناء املؤسسة هو - ٢
 .))التارخيي

لس يف  القائمة املقرتحة ملصادر متويل مشروع املعجم التارخيي ونظر ا
  .وجرت مناقشتها

امع مرة ثانية ونظر ٢٠٠٥ أيلول ٢٧ويف يوم الثالثاء   اجتمع جملس احتاد ا
  :يف املوضوعات املطروحة يف جدول أعمال االجتماع على النحو اآليت

  . اعتماد النظام األساسي ملؤسسة املعجم العريب التارخيي- ١
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  .ْعرض النظام بعد إجراء التعديالت املقرتحة عليه وإقراره
 . مناقشة تقرير األمني العام عن أعمال جلنة املعجم التارخيي- ٢

وقد أسفر االجتماع عن طائفة من املقررات والتوصيات يعنينا منها هنا القرار 
. )) العربيةاعتماد النظام األساسي هليئة املعجم التارخيي للغة((:  ونصه٥ذو الرقم 

  .إعالن قيام هيئة املعجم التارخيي للغة العربية:  ونصه٦والقرار ذو الرقم 
  . استكمال القائمة املقرتحة جلهات التمويل- ١
 اجتماع جلنة املعجم التارخيي بكامل هيئتها إلقرار الئحة شؤون - ٢

ائية، الع تماده من املوظفني ومنهج العمل باملعجم واهليكل األساسي للهيئة بصفة 
  .جملس االحتاد يف اجتماعه القادم

 إرسال امللف اخلاص باملعلومات املتوفرة عن اهليئة  لكل جممع ليتسىن له - ٣
  .خماطبة اجلهات املمولة يف بلده وإعطاء صورة متكاملة عن اهليئة واملعجم

القاهرة يف جممع اللغة العربية بوبغية إغناء موضوع املعجم التارخيي اختار 
ًموضوع املعجم التارخيي حمورا لبحوث ) ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥(ه الثانية والسبعني دورت

  .هذه الدورة
وقد ألقيت يف هذه الدورة حبوث مفيدة أغنت موضوع املعجم التارخيي، 

  :ومنها على سبيل املثال
  األستاذ الدكتور علي القامسي: ّ الشواهد يف املعجم التارخيي قدمه- 
  األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة: ّ قدمه املعىن يف املعجم التارخيي- 
  األستاذ أمحد شفيق اخلطيب: ّ املعجم التارخيي للغة العربية قدمه- 
 األستاذ رئيف جورج خوري: ّ مصادر دراسة اللغة العربية الفصحى قدمه- 
 األستاذ الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل: ّ املعجم العلمي وشروط إجنازه قدمه- 
 األستاذ الدكتور كمال بشر: التارخيي للغة العربية قدمه حول املعجم - 
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األستاذ الدكتور حممد : قدمه قضاياه وطرق إجنازه:  املعجم التارخيي العريب- 
 رشاد محزاوي

  أغاليط يف تارخينا األديب قدمه األستاذ الدكتور إحسان النص- 
مع يف دورته الثانية والسبعني عن ا لتوصيات ْوقد أسفر اجتماع أعضاء ا

 :اآلتية
 يؤكد املؤمتر التوصيات الصادرة عنه يف املؤمترات السابقة، ويهيب باملسؤولني - 

ا   .ّوصناع القرار أن يعملوا على تفعيلها واختاذ اخلطوات اليت تكفل االلتزام 
ً يؤكد املؤمتر النظر إىل املعجم التارخيي للغة العربية باعتباره مشروعا ثقافيا -  ً

ٍضاريا، إضافة إىل كونه مشروعا للغة عاملية هي السادسة بني أكثر لغات وقوميا وح ً ً ً
 .ًالعامل تداوال، والثامنة عشرة يف جمال الرتمجة

 يوصي املؤمتر بتقدمي األحباث واحملاضرات اليت ألقيت ونوقشت عرب جلساته - 
امع اللغوية املغلقة واملفتوحة إىل اللجنة اخلاصة باملعجم التارخيي التابعة الحتاد ا

العربية، لإلفادة منها يف كل مايتصل بالتصور العلمي واللغوي للمعجم، وتوضيح 
 .أهدافه، ووضع منهجه، وخطة عمله، والبحث يف آليات تنفيذه

 يناشد املؤمتر اهليئات واملؤسسات املعنية باللغة العربية واحلريصة على وضع - 
رين من أبناء هذه األمة، العمل على مؤازرة معجم تارخيي هلذه اللغة، كما يناشد القاد

 .هذا املشروع العلمي واللغوي الضخم، مبا يتطلبه من إمكانات مادية وتقنية
 يوصي املؤمتر بأال يؤدي العمل يف املعجم التارخيي إىل بطء العمل وتراخيه - 

يف املعجم الكبري، وأال يكون االهتمام بأحد املعجمني على حساب اآلخر، فلكل 
واملؤمتر ينتهز هذه الفرصة للمطالبة . نهما أمهيته ودوره ومنهجه وجماالت العمل فيهم

ّباإلسراع يف إكمال العمل يف املعجم الكبري باعتباره مصدرا مهما يعول عليه يف  ُ ً ً
 .إصدار املعجم التارخيي
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تمع املدين ممثال يف مجعي-  ا ا ة ً يؤكد املؤمتر ترحيبه باملبادرات اليت يقوم 
ما يف  تعريب العلوم ومجعييت محاية اللغة العربية ولسان العرب يف مصر ومثيال

دف احلفاظ على اللغة العربية والتصدي للسلبيات اليت تواجهها،  األقطار العربية، 
وإحباط املخططات املعادية، الرامية إىل إضعافها وإخراجها من الساحة العاملية، كما 

 قامت به اجلامعات املصرية من مبادرات متثلت يف عدد من يؤكد املؤمتر ترحيبه مبا
ًامللتقيات والندوات البحثية؛ حمورها مجيعا اللغة العربية وقضاياها املختلفة يف هذا 

 .العصر
ً عقدت جلنة املعجم التارخيي اجتماعا بالقاهرة ٢٠٠٦) نيسان( أبريل ٤ويف 

  :الستكمال دراسة املوضوعات اآلتية
  .املوظفني الئحة شؤون - 
 ).اخلطة( مسودة املنهج العلمي - 
 . استكمال قائمة املمولني- 
 . الشروع يف اختاذ إجراءات البدء الفعلي يف عمل املعجم- 

ويف اجللسة األوىل هلذا االجتماع قدم األستاذ الدكتور كمال بشر فكرة عامة 
  .موجزة عن أعمال اللجنة منذ عقد اجتماعها األول

 استعرض األعضاء النقاط التعريفية باملشروع اليت أعدها ويف اجللسة الثانية
  .األستاذ الدكتور حممد حسن عبد العزيز، فوافقوا عليها بعد إجراء بعض التعديل

 ناقش األعضاء خمطط اهليكل التنظيمي للهيئة الذي أعده الدكتور علي - 
ّالقامسي، فنوقش وعدل مث أقر ّ ُ.  

ّ عدل النظام األساسي للهيئة تعد-  ًيال بسيطاُ ً.  
فعلقت عليه ) الشواهد يف املعجم التارخيي(عرض الدكتور علي القامسي حبثه 

طائفة من أعضاء اللجنة، فوعد الدكتور القامسي بأخذ هذه التعليقات واملالحظات 
  .عليه بعني االعتبار



  
٥٣  إحسان النص.  د–مشروع املعجم التارخيي للغة العربية 

  .٥/٤/٢٠٠٦وعقدت اجللسة الثالثة من هذا االجتماع يوم األربعاء 
االجتماع الئحة املوظفني باهليئة، فطلبت من الدكتور ناقشت اللجنة يف هذا 

  .علي القامسي إجراء تعديالت يف الالئحة وفق املالحظات اليت أبديت عليها
ناقشت اللجنة التقرير العلمي عن املنج العلمي لعمل املعجم التارخيي الذي 

 من وبعد املناقشة طلبت اللجنة. أعده األستاذ الدكتور حممد حسن عبد العزيز
  .الدكتور حممد حسن عبد العزيز تعديل املنهج وفق املالحظات اليت أبديت عليه

ا ٦/٤/٢٠٠٦ويف صباح اخلميس   عرضت القرارات والتوصيات اليت أقر
  :ّاللجنة يف اجتماعها هذا، وفيما يلي نصها

  القرارات والتوصيات
امع - ١ ر دائم هليئة املعجم التارخيي يئة مق/ ْتوفري:  التفويض األمانة العامة الحتاد ا

  .للغة العربية جبمهورية مصر العربية يف حدود ماتسمح به األوضاع املالية احلالية
امع اللغوية العلمية العربية كل يف بلده - ٢ ٍّ التفويض إىل أعضاء اللجنة وا

 .اإلعالن عن قيام هيئة املعجم التارخيي للغة العربية
 عدد قليل من أعضاء اللجنة للطواف يف البالد َّواألوىل أن تكون جلنة من

العربية لالجتماع باملسؤولني ورؤساء اهليئات واملؤسسات ذات االهتمام، لطلب 
الدعم املادي واملعنوي، على أن يقوم كل جممع بتخصيص مبلغ مايل لدعم املشروع 

 .وخماطبة اجلامعة العربية واملؤسسات واهليئات ذات العالقة لتلقى دعمها
 تكوين جلنة رباعية الستكمال خطة العمل العلمي للمعجم التارخيي يف - ٣

 :كمال بشر وعضوية كل من. د. السنة األوىل يرأسها أ
  أمحد بن حممد الضبيب. د. أ
 إبراهيم بن مراد. د. أ
 علي القامسي. د. أ
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 حممد حسن عبد العزيز. د. أ
 . بوصفها هيئة إقليمية خماطبة وزارة اخلارجية املصرية لالعرتاف باهليئة- ٤
 . إقرار اهليكل التنظيمي للهيئة- ٥
 . إقرار النقاط التعريفية مبشروع املعجم التارخيي للغة العربية- ٦
 إحالة نظام الئحة املوظفني باهليئة على األستاذ الدكتور علي القامسي - ٧

ا السادة أعضاء اللجنة  .إلدخال التعديالت اليت تفضل 
مل العلمي والتقرير الذي أعده األستاذ الدكتور حممد  إحالة منهج الع- ٨

حسن عبد العزيز على اللجنة الرباعية لتعديله يف ضوء مالحظات السادة أعضاء 
 .اللجنة
 يوصي السادة أعضاء اللجنة بضرورة االعتماد واالنتفاع باملدونات السابقة - ٩

البالد العربية وغريها، ويعهد كافة، يف أعمال املعجم التارخيي للغة العربية املتاحة يف 
 .بذلك إىل اللجنة الرباعية

ْ يفوض إىل األستاذ الدكتور كمال بشر األمني العام لالحتاد توفري املبالغ - ١٠
املالية اليت حتتاجها اللجنة الرباعية يف أعماهلا بعد مشاورة األستاذ الدكتور حممود 

 .حافظ رئيس االحتاد
مادار يف هذا االجتماع والنظام األساسي  رفع تقرير تفصيلي عن كل - ١١

امع، والتوصية بأن يدعو سيادته جملس االحتاد لالنعقاد، واعتماد  إىل رئيس احتاد ا
ماجاء من قرارات وتوصيات يف هذا االجتماع وخباصة ماورد يف الفقرة السابقة، 

  .وتنفيذ النظام األساسي


