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 وظيفة التأثيل يف الصناعة املعجمية العربية
 )∗(أمحد عزوز. د
ّ اهتم به مقدار مايسعى البحث إىل تناول التأثيل يف املعجمية العربية, ومعروف 

ّالعرب القدامى يف التأليف املعجمي الشامل واملختص, إال أننا ال نلفي تلك العناية  ّ ّ
 .ارسني املحدثنيا عند الدا علميًة, ومرشوعَّدقيقة وجلي

ّولعله من األمهية بمكان اإلشارة يف هذا املدخل إىل أسباب الرتكيز عىل  ّ
 مستودع أفكار ومعلومات, ةَّفهي بال مري. تمعات ولدى الشعوباملفردات يف املج

 .ّوحافظة عهود وعقود, ومسجلة أحداث ووقائع وأيام
ّوكل ذلك يدل عىل أن اللسان يف احلقيقة هو ذلك اإلن ّ  جوانبه يف ,سانّ

 .الوجودية والروحية والعاطفية واالنفعالية واالجتامعية
َّكام أن املعجم هو وعاء احلضارات واملدني قاس اللغات بام متتلكه من ُوت. اتّ

ه من االستثامر َّ وحمل, املايل أو الذهب يف البنوكَالرصيد املفردايت الذي يشبه التوفري
ا أن يكون االهتامم هبذا ًولذلك ليس عجيب س,والتجارة والتداول بني أيدي النا

 وقد نبع اختيارنا لبحث التأثيل .االختصاص منذ القديم ولدى الشعوب املختلفة
ّمن أمور موضوعية عامة وأخرى علمية خاصة نذكر أمهها ّّ: 

 ّ تعد صناعة املعجم العريب من أقدم الصناعات املعجمية, إذ كانت غزيرة كام−أ

                                                           
 .أستاذ بقسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة وهران )∗(
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مفاهيمها يف ميادين اللسانيات التطبيقية; وتنطلق ّهي ميدان مهم من و. اًوغنية نوع
 .ّأساسها األول من الرصيد املعجمي

ّفكل معرفة لغوية مادهتا األولية هي مفردات اللغة ّ ّومن ثم اجتهد األوائل من . ّ
 الذي − األسمى الغرضوكان .  العصوريف خمتلفّالعرب بوضع معاجم متنوعة 

محاية لغة القرآن الكريم من أن يقتحم حرمها دخيل ال ترىض  هو −طمحوا إليه 
ّ من الضياع, فمر التأليف َهْلَعنه, وكذا احلفاظ عىل الثروة املفرداتية من الفساد;  ب

 . ّاملعجمي بأطوار خمتلفة فتعددت مدارسه ومتايزت مناهجه
فظ وجه ّعترب العمل املعجمي العريب من أهم األعامل اللغوية التي حتُ كام ي−ب

ّاألمة العربية إذ كانت هلا اليد الطوىل, فطوت مفرداهتا بني صفحاهتا لتبقى خالدة 
ّعىل مر الدهور, فتسجل مكونات خطاباهتا املختلفة, وعاداهتا وتقاليدها و ّ كانت ّ

 .وعاءها احلضاري والتارخيي
ّسس واألمهية لوظيفة املعجم يف احلياة اإلنسانية, نجمل ُويف ضوء هذه األ
 :إشكالية البحث يف اآليت

ؤرخ ألصول املفردات يف اللغة ُ هل تستطيع املعجمية العربية املعارصة أن ت−
ّالعربية; ومالحظة تطور دالالهتا, وفهم مراحل حياة املجتمع العريب? وكيف يتم 

فهل باالستعانة باإلشارات التأثيلية التي اعتمدها الدرس املعجمي  هلا ذلك?
ّ ومنهجية وتقنية وما تتطلبه ّنها; أم بإضافة ما يستجد من فلسفةالقديم فقط وتدوي

  ?هورضوراتالعرص ات حاج

ا من الرؤية التقنية ًومن هنا تسعى فرضية البحث إىل حتليل التأثيل; انطالق
واملوضوعية, واإلشارة إىل االجتهادات, وما يمكن أن تضيفه إىل الدرس املعجمي, 

 .نهجيسواء يف جانبه املعريف أو امل
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  أسباب عدم االهتامم الكيل بالتأثيل−١
 ل التي حالت دون العناية الكافية والشافية بمجالومن املفيد ذكر بعض العوام

 :وموضوع التأثيل يف الرتاث العريب, والتي يمكن إبراز منها ييل
 – اعتزاز املعجميني العرب بعبقرية اللسان العريب من حيث الثراء املفردايت –أ 
ّ, وتعدد آليات التوليد واالشتقاق وتنوعها; مما ولد  ّمر طبيعي لدى األمةوهو أ ّ ّ
ًإنا أنزلناه قرآنا عربيا:سنة األمم األخرى, والقرآن يذكرا عن االهتامم بألًعزوف ً ُّ ُِ َ َْ ََ ْ ْ ََّ ِ 

 .]٢: يوسف[
 ٢٥١٥ّ وقلة األلفاظ األعجمية يف اللسان العريب إذ مل يتجاوز عددها –ب 

 ١٢٠املعاجم القديمة حسب إحصاء رفائيل نخلة, ويقابل هذا أكثر من مفردة يف 
ِّفقدرت, »تاج العروس للزبيدي«ألف كلمة عربية األصل عىل حسب متن   نسبة ُ

  . %٢.٠٩  بـًالدخيل يف اللسان العريب قديام
ّ ولقد أرجع املعجميون األلفاظ األعجمية املوسومة بالدخيل أو املعرب −ج 
ّكل ما قيس عىل كالم العرب فهو من «قولة ابن جني  من ممنطلقنييب عر إىل أصل

 .)١(»كالم العرب
 .َّ ندرة املدونات اللغوية اخلاصة باللغات األجنبية–د 

 يف فكر العرب باألعجمي أو األجنبي الذي ّوالواقع يمكن أن نشبه الدخيل
 ولكن بدون ا من أفراده,ًوضع له القوانني ليصبح واحدُيلتحق بمجتمع جديد, فت

ّتساهل; وهو ما يؤكد أنه مل يكن هناك تسامح يف تلك الرشوط أو القوانني, فالفرد  ّ
لبحث واملعارشة والتمحيص والتدقيق واحرتام القوانني والرشائع لاألجنبي خيضع 

 .والعادات والتقاليد ليلتحق باملجتمع
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 حتى غدت −  اليوم−إذا كنا نتساهل مع هذه الكلامت الدخيلة : نقولومن هنا 
 الفصيح فيها , ال نكاد نتفاهم هبا; بل أصبح−  يف كثري من املواقف−لغتنا هجينة 

 .مل تكن تلك الظاهرة هبذا الشكل عند العرب القدامىتطرح أمامه أسئلة, 
ّونحسب أن األمر يف اللغة ال خيتلف عام سبق, فالكلامت حتمل يف طياهتا  ّ

ّدت أن تغري من املجتمع فغري من مفرداته; ألن التاريخ والفلسفة واملبادئ, وإذا أر ّ ّ
 . عقلها وسلوكهايفهناك عالقة بني األلسن والشعوب وهلا تأثري 

 من سعة حجم الدخيل يف − اليوم −ّوإذا كان التأفف يرسي عىل ألسنة الناس 
 يف العصور السابقة, إذ ورد عن ًموجودا −ه ّ عىل قلت−لغة اخلطاب اليومي فقد كان 

 : قوله− وهو يمدح عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأبا دلف −بي املتن
ـــِّمغـــاين الـــش  ا يف املغـــاينًعب طيب

 

 بمنــــــزلة الربيـــــع مـــــن الزمـــــان 
 

 ولكـــــن الفتـــــى العـــــريب فيهـــــا
 

ـــسان  ـــد والل ـــب الوجـــه والي  غري
 

 ّمالعـــب جنـــة لـــو ســـار فيهـــا
 

ــــــــسار برتمجــــــــان   ســــــــليامن ل
 

 ّطبـــت فرســـاننا واخليـــل حتـــى
 

ــ  ــن احلــرانخــشيت وإن ك  )٢(رمن م
 

ّولعل متيز العرب القدامى باحلس التأثييل والتارخيي لأللفاظ ّ ّ هو الذي أدى ,ّ
ّ تارخيية حمددة, مراحل يفّهبم إىل البحث يف مسار تطور األلفاظ والدالالت 

 .بَّفوضعوا مصطلحات مثل الصحاح واملولد واملحدث واملعر
  حتديد مصطلح التأثيل− ١

 − ّتيمولوجيا يف صورته املعربة, فهو يمصطلح التأثيل أو اإلب حتديد ُقد يصع
ّ خيتص بالبحث يف أصول الكلامت, ومرة يف هذه الكلمة بعينها أو تلك − ا ًأحيان ّ

                                                           
  .٣٨٥: , ص٤−٣:, ج١٩٨٦: رشح ديوان املتنبي, دار الكتاب العريب لبنان, سنة )٢(
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ّ مال مؤثل −أصله:ّ كل يشءأثلة:أثل«: لسان العربمن اللغة املعينة; حيث ورد يف
. ّ أي ثبتهً:ا آثالًل اهللا ملكّأث. أدمته: ّأثلت اليشء. أي جمموع ذو أصل :ّوجمد مؤثل

 : قال امرؤ القيس,القديم: ّالتأصيل, املؤثل:ليالتأث
ـــــل ـــــعى ملجـــــد مؤث ـــــنام أس َّولك َ ُ ٍْ ِْ ََ ّ 

 

َوقد يدرك املجد  ُْ ِ ِ املؤثـل أمثـايلُ َ َّْ َ ُ)٣( 
 

ّأنه علم تناسل بالتأثيل  Le Petit Robert ّوعرف معجم .ّ تعني أصل:ّفأثل
 أقدم تكوين أصل الكلمة بالرجوع من حالته اآلنية إىل , وإعادةهاوتوالداملفردات 

 .)٤(س اإليتيمولوجيا عىل القوانني الصوتية والدالليةَّسوتؤ حالة ممكنة كان عليها,
هو علم أصول األلفاظ, وهو مشتق من األثل بمعنى األصل, «فالتأثيل 
 .»ETYMOLOGIE االصطالح مقابل الكلمة الفرنسية وهو عىل هذا

دراسة أصول الكلامت من ّيلية يف الدرس املعجمي يدل عىل تأثومفهوم ال
أي دراسة نشأة الكلامت ّ لغة أم, أو دخوهلا باالقرتاض; حيث انحدارها من

ا ّ الوقوف عىل البنية األصلية هلا, والصيغ التي تفرعت عنها صوتيُبغيةّوتطورها, 
 .)٥(ي للمفردةاللساين واحلضاراالنتامء ا, وعىل ا أو دالليأو رصفي

ّأن التأثيل عملية لسانية تعتمد املقارنة بني الصيغ والدالالت «وهذا يعني 
ّلتمييز األصول والفروع, ومن ناحية أخرى عملية تارخيية حضارية, ألهنا 

ّللبت يف  تستعني بدراسة املجتمعات واملؤسسات وسائر العلوم والفنون,
ّألن اللسان  ,طهاسن ملعرفة أنساهبا وأنامإضافة إىل مقارنة األل ,يةالقضايا اللسان

                                                           
  .)أ,ث,ل( :ّ, مادة٢٠٠٠:سنة ,١:ط. بريوتدار صادر, منظور, لسان العرب,ابن ) ٣(
)٤( Voir ;Le Petit Robert,T :١ ;P :٧١٣ 

  .٣٢٦:ص, ربية املعارصةحالم اجلياليل, تقنيات التعريف باملعاجم الع.د )٥(
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 .)٦(»اًا تكون ألفاظه فروعًالذي يكون فرع
العلم الذي موضوعه دراسة املفردات يسمى «: ّويرى فندريس أن

ّوتنحرص مهمته يف أخذ ألفاظ املعجم كلمة كلمة, , Etymologie االشتقاق
ا من أين جاءت, واحدة بام يشبه أن يكون بطاقة شخصية يذكر فيه ّوتزويد كل

 .)٧(»ّومتى وكيف صيغت, والتقلبات التي مرت هبا
ًواملالحظ أننا ال نلمس فرق ا بني ما يذهب إليه الدارسون العرب يف بحوثهم ّ

ّللتأثيل أو تعريفهم له, وما ورد لدى فندريس; ذلك أن مصطلح االشتقاق 
ًاملوظف يف نصه ليس مقابال ّ تبس عىل الكثري, ولكنّه ّ يف رأينا مما جيعله يل–ا ً دقيقّ

ّقدم لنا العملية اإلجرائية يف التعامل مع الكلامت املراد البحث يف أصوهلا, وهو 
ّال شك املجال الذي يلتقي مع التأثيل الذي عاجله العرب القدامى, وهو جزء 

اللكسيكوغرافيا الذي «من علم دراسة املفردات الذي يقابل يف اللغة األجنبية 
ّن علم دراسة تاريخ الكلامت وعلم الداللة, فيهتم ببيان كيفية ّيستمد وجوده م

النطق بالكلمة, ومكان النرب فيها, وطريقة هجائها, وكيفية استعامهلا, وبذلك 
 .)٨(»فالتأثيل هو فرع من علم دراسة املفردات

ّأنه علم تارخيي حيدد صيغة كل كلمة  ّوتتجىل طبيعة وصفة ووظيفة االشتقاق يف  ّ ّ
ّ عرص تسمح املعلومات التارخيية بالوصول إليه, ويدرس الطريق الذي مرت به يف أقدم

 .)٩(»ّالكلمة مع التغريات التي أصابتها من جهة املعنى أو من جهة االستعامل

                                                           
  .٣٢٦ :حالم اجلياليل, املرجع نفسه, ص.د )٦(
   .٢٢٦: ص ,١٩٥٠:اللغة, مطبعة جلنة البيان العريب, القاهرة,سنة فندريس,) ٧(
  .١٠٤٢:ص ,٨٤املجلد  دمشق,بجممع اللغة العربية جملة   :ينظر )٨(
  .٢٢٦:فندريس, اللغة, ص )٩(
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تيمولوجيا هو علم أصول األلفاظ أي نعود به إىل األصل املمكن يواإل
, ويرتكز )الكلامتيدرس أصول  (وهو جمال تعاقبي تارخيي للسانيات للكلمة,

والتطور الداليل للمفردات ) علم األصوات التارخيي (عىل الصوتيات التارخيية
 L’archéologieفهو إذن يندرج ضمن األركييولوجيا اللسانية املدروسة,

linguistique) (  ّالتي هتتم هبا كل اللغات التي تسجل ّ تطور دالالت مفرداهتا عن ّ
 .االهتامم بعلم التأصيلعن  ًفضال,  التحديث والبحث املستمرطريق

الذي دخل املعاجم العربية ) بسرت( «:ولتوضيح ما سبق نسوق تأثيل الفعل
م, وأصبح ١٠٥٠) Pastor (ا, فاألثل األول هو االسم الالتينيًحديث املعارصة

م, وبمعنى خادم ١٢٣٨ من سنة ًبا ابتداءوريف أ) Pastur (سائق القطيع يعني
حيائي أل للعامل اًأصبح اسام) م١٨٩٥-١٨٢٢( عام م, ويف١٥٤١الكنيسة 
مكتشف طريقة تعقيم السوائل واملواد الغذائية بالغليان ) PASTEUR (الفرنيس

 جم ليدخل املع١٨٧٢سنة  )Pasteuriser( :ّوالتربيد املفاجئ; ومنها اشتق الفعل
ريقة ّعقمه عىل ط : اللبن:بسرت( :ّ رباعي معربالعريب يف القرن العرشين كفعل

 . )١٠()العامل الفرنيس باستور
ة التي نلفيها يف املثال السابق تفتقر إليها يوهذه الصورة التأرخيية والتحليل

ّمعامجنا العربية أشد االفتقار, كام تنقصها دراسة التطور الداليل للكلمة الواحد ة ّ
ّ يستحقان عناية »من وجهة النظر التارخيية«من عرص إىل عرص, ومها جانبان 

 ملا يكمن وراءمها من الفائدة الكبرية التي ,ملجامع اللغوية واهليئات واألفرادا
 .)١١(تاريخ حياة اللغة الفصحى تعود عىل

                                                           
   .٣٢٦:التعريف باملعاجم العربية املعارصة ,صحالم اجلياليل, تقنيات .د )١٠(
  .٣٣٣ :, الدار البيضاء, املغرب, صها ومبناهامتام حسان, اللغة العربية معنا.ينظر د )١١(



  )٤(اجلزء ) ٨٦( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٢

ّوإذا كان التأثيل يقرتن بمصطلح االشتقاق; فذلك يعود إىل منهجيته يف تتبع 
 .ا وتوليدها ومن أي أصل انحدرتاملفردة تارخيي

ن العرب القدامى واليوم كام عاجله الدارسو −بية ا االشتقاق يف اللغة العرّأم
ّوليد األلفاظ بعضها من بعض وال يكون ذلك إال من بني األلفاظ التي ت« فهو −

ًيفرتض أن بينها أصال ّا ترجع إليه وتتولد منه, فهو يف األلفاظ أشبه ً واحدّ
 .)١٢(»بالرابطة النسبية بني الناس

ّوقد عرفه القدماء بأنه ّ من أخرى مع اتفاقهام معنى ومادة أخذ صيغة«: ّ
ّأصلية, وهيئة تركيب هلا ليدل بالثانية عىل معنى األصل, بزيادة مفيدة, ألجلها 

ِا أو هيئة كضارب من رضب وحذر من حذرًاختلفا حروف َِ ٌَ َ َ«)١٣(. 
  التأثيل وعلم الداللة املقارن− ٢

ّم يف املقام األول الذي هيت« التأثيل وعلم الداللة املقارن يربط الدارسون بني
ّبتحديد الكلامت التي توارثتها لغة الفصيلة من اللغة األم, وتلك الكلامت تعرف 

ًاملشرتك السامي; وهذا املشرتك يعد جزء: بالنسبة للغات السامية باسم ا من ّ
 .)١٤(»الكيان األسايس للغات السامية
تحديد دور الدراسات اللغوية التي اهتمت ب«ويأيت إضافة إىل ما سبق 

الكلامت األجنبية, حيث يستعني املعجمي هبا يف معرفة الكلامت التي تدرج حتت 
 )١٥( :ّكل قسم من القسمني اآلتيني

 .الكلامت األجنبية الشكل −ب    .الكلامت األجنبية األصل −   أ
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 هو حتديد −ّ وهو يؤصل للمفردات −وما يقوم به علم الداللة املقارن 
ا ينبع من الواقع اللغوي الذي يتعامل معه هذا ًديدجذور كثري من الكلامت حت

ّالعلم, ويتضح من ذلك أن عملية التأصيل تشمل جانبني مها ّ: 
 . تأصيل الكلمة من ناحية الوطن اللغوي–أ 

 . )١٦( تأصيل الكلمة من ناحية اجلذر اللغوي–ب 
ّا مما تقدم يمكن تعريف املعجم ًوانطالق  تنتمي ّ الكتاب الذي يضم كلامتّبأنهّ

ّإىل لغة واحدة أو أكثر من لغة, فتأيت مرتبة وفق منهج معني, ومع كل كلمة داللتها  ّ ّ
ّاخلاصة هبا, والصيغ املرتبطة هبا, ويضاف إىل ذلك ضبط بنية كل صيغة من الصيغ; 

ًلتوضيح عنارصها الصوتية املكونة هلا توضيح ا يمنع من الوقوع يف اخلطأ عند ّ
جذورها وتأصيلها  مع الرتكيز عىل, )١٧(لقراءة والكتابةالتعامل معها يف جمال ا

 .ّوالدالالت التي محلتها يف صريورهتا التارخيية, أو يف مرحلة معينة من الزمن
 ّ أمهية التأثيل وفائدته−٣

ّ الربهان عىل أمهية هذا  الوقت أن نحاولإضاعةمن «ّنه يرى فندريس أ
يس الصوتيات والرصف املقارنني , فلم يأخذ العلامء يف تأس)االشتقاق(العلم 

ّإال بفضل ما وصل إليه االشتقاق من نتائج, واالشتقاق والصوتيات والرصف 
ا, فام دامت القواعد التي جيري عليها تتابع األصوات والصيغ ًيسند بعضها بعض

ًالنحوية يف صورة االشتقاق, فإن هذا االشتقاق الذي يطبقها تطبيق ا ًا صحيحّّ
 .)١٨(»ة أجدى املساعداتّيقدم لعلم اللغ
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 ملا له من عالقة وصلة , رعايتهمَّلُ جَعلامء العربية الدخيلومن هنا أوىل 
ّوا جيمعون ألفاظه, ويؤصلوهنا, بغية الوصول إىل الطريق التي َعَسَبالتأثيل, ف

ّدخلت منه, والزمن الذي عربت فيه إىل جمتمعهم, وذلك لفهم تأثري العوامل 
ّوالتقاليد والعادات االجتامعية, وأثر طرق العيش يف تغري التارخيية والثقافية 

ّالداللة, وهو األمر الذي يفرتض أن يسجله املعجم ملعرفة هذا التغري ّ. 
, وبرزت يف )ه ٥٥٠ت (  أليب منصور اجلواليقي»ّاملعرب«فكان منها كتاب 

ًتضاعيف بعض املؤلفات حمتلة فصوال ّ   للسيوطي»املزهر« فيها, منها كتاب ّ
ّا, حتدث فيها عن الدخيل, وكيفية االهتداء إليه, ًالذي أفرد أبواب) ه٩١١ت(

 .)١٩(»أدب الكاتب«يف ) ه ٢٠٩ت( وكذلك حال ابن قتيبة
 :فعىل سبيل املثال كلمة ريشة يف اللغتني العربية والفرنسية

ّكانت تدل عىل ريشة الطائر, ثم عىل أداة الكتابة ثم عىل  : يف العربية−أ  ّ ّ
ريشة الطائر وسيلة الكتابة مهنة : يف الفرنسية PLUME وكلمة  يف الرسم,الفرشاة
 .homme de plume :)٢٠(وكاتب حسن الكتابة ،vivre avec sa plume:الكتابة
ّلعل تغري معنى الريشة يف العربية الفصحى كان بسبب أثر الفرنسية, «و ّ

 .)٢١(»ويعود ذلك إىل طرق االتصال الثقافية واحلضارية
ّ خيلع عىل كل كلمة قيمة حمدودة دون أن − حسب فندريس − تعاملواالس«

 لقب أكرب Maréchal حسابه املعنى الذي كان هلا يف املايض, فاملاريشال دخل يفُي
 – scalc يف األملانية القديمة,(مقام يف نظامنا احلريب, جاءت من خادم اإلسطبل 

                                                           
  .٣:ص ء الغليل, حممد كشاش, مقدمة شفا:ينظر )١٩(
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marach ومنها mariscalus ولذلك يرى العامل )يف التينية القرون الوسطى ,
 Maréchal واملارشال فران maréchal de France ماريشال فرنسا ّاالشتقاقي أن

Ferrant ٢٢(»اً واحدًبيطار حيمالن اسام(. 
وقد يكون هناك جناس تأثييل يطلق عليه التأثيل الشعبي وهو مصطلح بيري 

 الثقافة اختالط حيصل يف ذهن أناس من ذوي«, ومعناه )Pierre Guiraud(جريو
ً فتتغري قيمتها تبع,اّ ختيليً وتشكيالًفينسبون إىل الكلمة بسبب هذا أصال الضحلة ا ّ

ّهلذا, مما يؤدي  من ذلك كلمة. ّ إىل تغري فعيل للمعنى− يف بعض األحيان − ّ
)souffreteux (من مصدر التينيَ الفرنسيةتالتي جاء ) souffrancta ( بمعنى

 .)٢٣(»ّبمعنى تأمل) souffrir( غ بكلمةّمقطوع لكنّها ربطت من مسو
فهذا التأثيل وهذه الدالالت هي التي يركز عليها املعجم التأثييل التأصييل, 

ًألنه يسجل حياة الكلمة, وهلذا وجدنا مؤلفني يكتبون كتب حياة «ا بعناوين ّ
 .Darmesteter  مثل دارمستتري»الكلامت

 :تأثيلية ما ييلّولعل من الفوائد التي نجنيها من الدراسة ال
 .معرفة نسبة الرصيد األثيل من املفرتض يف اللسان القومي −
 .حفظ الرصيد األثيل من التداخل والوقوف عىل درجة عجمة اللفظ −
 .معرفة اللسان الذي انحدرت منه األلفاظ األعجمية وبنيتها وداللتها قبل اقرتاضها −
 ّ تطور التأثيل يف املعاجم العربية املعارصة− ٤

احلياة : ّلقد تطورت املعاجم العربية املعارصة بفضل عوامل كثرية منها
ّاالجتامعية والسياسية, وبسبب التطور العلمي والتكنولوجي والنمو االقتصادي 
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يف البلدان العربية, وبفضل املجامع واجلامعات, واملؤسسات العلمية, ودور 
ّبع وتوسع املدن وتطور الصحافة, والوسائل العلمية واالتصالية املختلفة الط

 صناعة املعاجم وترتيبها, كام تأثري يفّوالرتمجة وتطور املناهج العلمية التي كان هلا 
 .أصبح االحتكاك العلمي بني شعوب العامل أكثر من ذي قبل

أساسية يف ّولقد أسهمت كل تلك العوامل يف جعل مسألة التأثيل قضية 
ة الثانية من مرسوم احلياة اللغوية, وقد أشار املجمع اللغوي يف القاهرة باملاد

ا دقيقة ًأن يقوم بوضع معجم تارخيي للغة العربية, وأن ينرش أبحاث« :إنشائه إىل
 .»ّريخ بعض الكلامت وتغري دالالهتايف تا
  التمييز بني املعجم التأثييل واملعجم التارخيي− ٥

ث يف اللغة رسعان ما فرت بحسب تراكم النظرة املعيارية التي ّإن البح
ّظهرت مع هناية القرن الرابع اهلجري, وظل يعتمدها بعض الدارسني لقرون 
ّتلت, والواقع مل يبعث الدرس التأثييل والتارخيي بعد ذلك إال مع هناية القرن 

 هرت الدراسةبحيث ظ, )٢٤(باراهلجري, الثامن عرش امليالدي يف أو الثالث عرش
, ١٧٨٦التارخيية املقارنة بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية من قبل وليام جونز

−١٨٥٧(خاصة بعدما وضع فردينان دي سوسري وظهور فقه اللغة املقارن, و
 .املنهج اآلين واملنهج التطوري التارخيي :الفرق بني منهجني متباينني مها) ١٩١٣

 َ االشتقاقيةِ املعلومات, بالتأثيلّاهتمّويفرتض أن جيد الدارس يف كل معجم 
كل كلمة, فيلفي التواريخ التي تسبق الكلامت أو الدالالت وتناسب هذه ل

التواريخ أول استعامل الكلمة, وتعطي صورة صادقة عن طبقات التكوين 
 االستعامل واالستعامالت رخييكام يقدم هذا اجلانب التا. ملفردات اللغة
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 . اللغة القديمةوالدالالت املتداولة يف
نوعني من البحث املعجمي مها, ويف ضوء ذلك يمكن وضع فرق بني 

ّسة التأثيلية والدراسة التارخيية مما يؤدي إىل صنفني من املعاجمارالد ّ: 
 − اً أيض−ويصطلح عليه  Dictionnaire étymologique  املعجم التأثييل– ١

هتاممه عىل أصول الكلامت أو ما قبل ّركز اُ وهو الذي ي,املعجم التأصييل االشتقاقي
ًأصوهلا احلديثة, مما جيعله مقترص وعىل تارخيها,  . )٢٥(ا عىل شكل الكلمة دون معناهاّ

وهو املعجم الذي ظهر إثر شيوع الدراسات املقارنة يف حقل األبحاث 
 يف −  وتكون من اهتامماتهقه اللغة املقارن,ّالتارخيية, ويمثل اجلانب التطبيقي لف

 : وتركيزاته عىل−اية األمربد
دراسة أصول الكلامت ومعناها يف اللغات التي تنتمي إىل أرسة لغوية  −أ

 .واحدة وتارخيها, ونسبتها إىل اللغة التي انحدرت منها
 .بيان اللغة أو األرسة املصدر − ب
 .ّ مع بيان ما حلقها من تطور صويت وداليلَ اللغةِ دخول الكلامت−ج 
هتا ملعرفة ما يمكن أن يشتق منها, ومعاين هذه الصيغ إيضاح مشتقا −د 

 .)٢٦(وبيان العالقات االشتقاقية بني اللغات التي تنتمي إىل أرسة واحدة
 بيان بنيتها من حيث النطق والشكل الكتايب واملضمون الداليل الذي − ه

 .ا إىل تارخيها الزمن, مع اإلشارة ضمنيمع مروررافقها 
م لدى الغربيني, حينام قام جون ١٨٠٨ املعجم التأثييل عام وكانت نقطة البدء يف

سكتلندية, فأظهر الكلامت يف إلبنرش معجم للغة ا (John jamiesen) جامييسن
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 .)٢٧(ّا من كتاب قدامى وحمدثنيا تارخييًاستعامالت متتالية مع أمثلة مقتبسة مرتبة ترتيب
بحث يف أصوهلا, وتوقف وقد تتناول املعاجم التأثيلية األلفاظ الدخيلة فت

 وتعالج أصل ,الباحث عىل أصل الكلمة إن كانت عربية األصل أو غري عربية
 .)٢٨(الدخيل حيث يذكر أمامه أصله يف لغته األصلية ومعناه وأمثلة استعامالته

وهو معجم متطور عن , )Dictionnaire historique ( املعجم التارخيي− ٢
 الذي ظهر نتيجة ,التطبيقي لعلم اللغة التارخييّاملعجم التأثييل, ويمثل اجلانب 

ّإيامن اللغويني بأن اللغة ال ختتلف عن الكائنات احلية التي تولد, وتنمو, وتشب,  ّ
ًوهترم, ثم متوت, ورأوا انطالق  رضورة ,ا من هذه الرؤية الطبيعية التطوريةّ

ك يف ّوضع معجم تارخيي يساير كل لفظ من لدن مولده إىل موته, فيبحث بذل
ّتطور الكلمة عىل مر العصور سواء يف جانب لفظها, أو معناها, أو طريقة 
ّكتابتها, ويسجل بداية دخوهلا اللغة وأصوهلا االشتقاقية, ويتتبع تطورها حتى  ّ

ا عىل النصوص التي وردت ً الدراسة أو هناية وجود الكلمة اعتامدمرحلةهناية 
 : ومن غاياته)٢٩(فيها

 .لداليل األويل الذي اكتسبته الكلمة معرفة التاريخ ا–أ 
ً وكذلك ما طرأ عليها من تغري داليل مؤرخ–ب  ّ  بالسنوات مع اإلشارة إىل بنيتها اّ

 ., وهنا نستفيد من رأي فندريس يف وضع بطاقة التعريف للكلمة)٣٠(ونسبتها
ّالتداخل بني النوعني من املعاجم إال أنه يتجىل التباين كاآليتمع و ّ ّ: 
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ّول يؤكد أصل الكلمة وبنيتها وداللتها بالدرجة األوىلّإن األ − ّ. 

ُّأما الثاين فيلح − ُِ َ  . عىل داللة الكلمة وتارخيهاّ

الكلمة بالنظر إىل اللغات األخرى, يف واملعجم التأثييل االشتقاقي يبحث  −
ّأما  ّ وكيف حتتل مكانتها الداللية والتارخيية ضمنها,,والعالقة التي تربطها هبا

  صلةجم التارخيي فهو يتناول الكلمة وأصلها وبنيتها وغري ذلك مما لهاملع
 .ّباالشتقاق يف لغة معينة

 :فنستنتج من هذا التمييز هاتني املعادلتني −

  تارخيي−+ داللة+ بنية + أصل = تأثييل / م −

 . أصل−+ بنية+  تاريخ+  داللة=  تارخيي/م −

ّكام أن لف وكذلك املضمون, ن التناول خمتفنالحظ العنارص نفسها; ولك
 .)٣١(هاا يف ترتيب العنارص وموقعًهناك اختالف

يكتمل  ومل − تارخيي ّومن املحاوالت اجلادة يف وضع أول معجم عريب
الذي تبنّى عمله جممع اللغة العربية يف  ما قام به املسترشق فيرش, −مرشوعه 

ًالقاهرة, ومل يستطع أن ينرش من معجمه إال مقدمة ونموذج ا, سبق ًا صغريّ
 .)٣٢(ّللمؤلف أن أعدمها

ّفكر يف وضع معجم ) م١٩٤٩−١٨٦٥(ّذلك أن املسترشق األملاين فيرش 
ومنتهى الكامل ملعجم عرصي, أن «: للغة العربية, وضبط منهجه بقولهتارخيي 

ّا, وجيب أن حيوي املعجم التارخيي كل كلمة تداولت يف  تارخييًيكون معجام
                                                           

  .٣٤٤:ص تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة,حالم اجلياليل, . ينظرد) ٣١(
   .٧٩:املرجع السابق,ص صافية زفنكي,.ينظر د )٣٢(
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لكلامت املتداولة يف لغة ما, هلا حقوق متساوية فيها, ويف أن ّاللغة, فإن مجيع ا
 .)٣٣(»تعرض وتستوضح أطوارها التارخيية يف معجامهتا

 : طرائق التأثيل عند املعجميني العرب− ٦

 : وهذا باتباعهم املنهج اآليت,ا يف تأثيل الكلامتًيعتمد املعجميون العرب طرق

 منه, مع اإلشارة إىل نطقها, ّ ذكر الكلمة ثم اللسان الذي انحدرت–أ 
الباطل  :هبرج(ّلتغريات التي طرأت عليها; نحو ورسمها اإلمالئي ودالالهتا, وا

 ).وهو بالفارسية نبهره
ّاه, وزعم بعضهم أهنا لغة رسيانية, ّالبحر الذي ال يدرك قعره وال شط: ّيم

ّفعربته العرب وأصله يام ّ()٣٤(. 
 .فاريس معرب:مثل شطرنج:منها اللفظ فقط اإلشارة إىل اللغة التي انحدر –ب 
ّ اإلشارة إىل أن عجمة الكلمة غري مؤكدة نحو–ج  ّ: 

 .ًأحسبه دخيال :املشموم:األسى 
الفردوس الوادي : هو عريب, قال ابن سيده: قال الفراء: البستان:فردوس

 .اخلصيب عند العرب كالبستان, وهو بلسان الروم البستان
ّوال شك يف أن املعجم ال ًعريب القديم قد اهتم قليالّ  بموضوع التأثيل, إذ ّ

ّتتبع أصل الكلامت ورشحها وتطور دون , عىل إشارات وتلميحات احتوى ّ
 . دالالهتا وبيان األصول التي انحدرت منها

                                                           
  .٣٤٤:ص حالم اجلياليل, تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة,.ينظر د )٣٣(
   .٣٣١:صحالم اجلياليل, املرجع نفسه, .ر دينظ )٣٤(
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تنوعت «ّتطور املدارس اللسانية وتعددها منهجية دراسة التأثيل يف ضوء 
تية والتاميز الداليل للمفردات, ا من القوانني الصوًمنهجية دراسته انطالق

والتحليل الداخيل للصيغ يف صلب النظام اللساين, واخلارجي يف إطار الزمان 
 . )٣٥(»احلضارية واملكان والعالقات

ّ يمثل قمة هرم ثالثي, حيث متثل قاعدته تاريخ ّوال ريب يف أن تأثيل الكلمة
 .الكلمة وحياهتا وعالقتها

 
 :ومن هنا يراعي التأثيل اجلوانب األساسية اآلتية

ا من األلسن ً حتديد تاريخ النشأة األوىل للكلمة, حيث دخلت لسان–أ «
 .بشكل من األشكال

ّ تتبع حياهتا للوقوف عىل ميالدها, وما طرأ عليها من تطور, وتغري من –ب  ّ
 .حيث الصوت والبنية والداللة

بط األثل بالسابق والالحق من األشكال  إجياد العالقات التي تر–ج 
 . )٣٦(» وبام يشاكلها يف األلسن األخرىلدالالت يف إطار النظام اللساين,وا

                                                           
  .٣٢٨: ص ,املعاجم العربية املعارصةلتعريف يف حالم اجلياليل , تقنيات ا.د) ٣٥(
   .٣٢٨:تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة, صم اجلياليل, حال.د) ٣٦(

 تأثيل

 اهتاعالق تاريخ
 حياة
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ّا مما ً انطالق− ما سبق هو الذي أفىض بحالم اجلياليل إىل أن خيلص َّولعل
ّ إىل أن هذه املعطيات توضح أن− سبق املعلومات التي يمكن أن يوفرها  « بدايةّ

ّاللغوي يف املجال التأثييل, تركز عىل األصل الذي انحدرت منه الكلمة املعجم 
ّا ثم الدالالت وطبيعة التطورات ً ونطقًاألثل, والشكل الذي جاءت عليه كتابة

 .)٣٧(»التي رافقتها من خالل عالقتها يف النظام اللساين بغريها عرب الزمان
اللسان القومي, تشكل «ّىل أن أي لسان حيتوي عىل كلامت ويعود ذلك إ

وترجع إىل قرون ضاربة يف القدم, كام توجد كلامت دخيلة أو مقرتضة ترجع إىل 
ّألسن أخرى, وبني هذا وذاك توجد كلامت ال يمكن الوقوف عىل أصلها, إما 
ّألهنا دخلت قبل ظهور الكتابة; وإما ألهنا فقدت مميزاهتا, واكتسبت خصائص  ّ ّ

  .)٣٨(»ا ترجع إىل املشرتك اإلنساينّاللسان الذي انتمت إليه أو ألهن
ّالواقع أن اللسان العريب مقبل عىل مرحلة حيتاج فيها إىل توليد آالف ّوأكد 
 واستعارة مئات املصطلحات العلمية واأللفاظ احلضارية الدخيلة ,املفردات

ّواملعربة ملسايرة التطور العلمي الرسيع واملذهل ّ. 
اظ عىل أصالته العربية وتراثه ّوحتى يتمكن املعجم العريب من احلف

ا وفق منهجيات وتقنيات حديثة  جتديده سنويجيرياملفردايت, حيتاج إىل أن 
ا ا علميً تسمح بتأثيل املداخل وتأريخ الدالالت, وتعريف املواد تعريف,ّومتطورة

ا, وتطعيمه بالرموز واملخترصات ليواكب مستجدات العرص, ويدخل زمن ًدقيق
ا ًصاالت والتكنولوجيات واإلعالميات والقرن اجلديد ممتلكالعوملة واالت

                                                           
   .٣٢٨:املرجع نفسه, ص حالم اجلياليل,.د )٣٧(
  .٣٢٩:ص ,ريف يف املعاجم العربية املعارصةتقنيات التع ,حالم اجلياليل.د) ٣٨(
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 .)٣٩(ا عىل الصمود أمام لغات العامل املعارص بل ومنافستهاًأسباب احلياة, وقادر
ّ إن موضوع التأثيل جمال واسع ومهم, فهو :ويف األخري, يمكن القول

يكشف عن العالقات بني الشعوب, واحتكاكها وربط احلضارات واألمم فيام 
 يف جمال األلفاظ والدالالت;  بعضمنبعضها ّبينها; ذلك أن اللغات استفادت 
ّمما أدى إىل رقي العقل البرشي ّ. 

ًوالشك يف أن ذلك يمكن اعتباره مرشوع ّ  تعتمدها ا وحضاريا علميّ
َاملؤسسات واهليئات واملختربات العلمية لتعاجله معاجلة دقيقة, فيفيد األجيال  يف ّ

 .ها وتراثها ومستقبلهالغتها وثقافت
 املصادر واملراجع

 .٨٤مج دمشق, بجممع اللغة العربية ّ أمحد عزوز, صناعة املعاجم العربية وآفاق تطورها,− ١
ملعارص, بريوت, لبنان ودار  أمحد حممد قدور, مبادئ اللسانيات, دار الفكر ا− ٢

 .١٩٩٩:, سنة٢:, دمشق, طالفكر
 .١٩٩٢:,سنة٢:م احلديث,عامل الكتب,ط أمحد خمتار عمر, صناعة املعج− ٣
 تطور وتاريخ يف ضوء نظريات علم الداللة − البدراوي الزهران, املعجم العريب− ٤

 .٢٠٠٩:سنة , القاهرة,١:لدى املحدثني, دار اآلفاق العربية,ط
 ., الدار البيضاء, املغربها ومبناها, مطبعة النجاح متام حسان, اللغة العربية معنا− ٥
 ., بريوتار اهلدىجني, أبو عثامن, اخلصائص, حتقيق حممد عيل النجار, د ابن − ٦
 .القاهرة ,٢٠٠٧: ١ملقارن, مكتبة اآلداب, طحازم عيل كامل الدين, علم الداللة ا − ٧
 حالم اجلياليل, تقنيات التعريف باملعاجم العربية املعارصة, منشورات احتاد − ٨

                                                           
   .١٣:ياليل, األثيل والدخيل يف معاجم العربية, جملة اللسان العريب, صحالم اجل.ينظر د) ٣٩(
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 .١٩٩٩:الكتاب العرب, دمشق, سنة
حممد أمحد  يوطي, املزهر, مكتب دار الرتاث, حتقيق وتعليق عىل احلوايش, الس− ٩

 .القاهرة ,٣:مكتب دار الرتاث, املجلد األول, ط.جاد املوىل بك وآخران
 لبنان, , رشح ديوان املتنبي, وضعه عبد الرمحن الربقوقي, دار الكتاب العريب− ١٠

 .١٩٨٦:سنة
املعجامت اللغوية العامة العربية احلديثة,  صافية زفنكي, التطورات املعجمية و− ١١

 .٢٠٠٧:منشورات وزارة الثقافة يف املنشورات العربية السورية, دمشق, سنة
مطبعة  حممد القصاص, .عبد احلميد الدواخيل ود . فندريس, اللغة, ترمجة أ− ١٢

 .١٩٥٠:القاهرة, سنة جلنة البيان العريب,
ام يف كالم العرب من الدخيل لشهاب  حممد كشاش, مقدمة شفاء الغليل في− ١٣

ّالدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي, قدم له وصححه, ووثق نصوصه  ّ ّ
حممد كشاش, منشورات حممد عيل بيضون, دار الكتب . ورشح غريبه د
 .١٩٩٨ :, سنة١:ط.العلمية, لبنان

 .سورية ,١٩٨١:, سنة٧: حممد املبارك, فقه اللغة, دار الفكر,ط−١٤
 .٢٠٠٠:, سنة١:ط.منظور, لسان العرب, دار صادر, بريوت ابن − ١٥
١٦−  Le Petit Robert, rédaction rédigée par A.REY et J;REY-DEBOVE;Paris;١٩٩٢ 


