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مقدمة

يــكاد  يتنــاول الكتــاب، القواميــس باعتبارهــا قاســمًا مشــتركًا بيــن معظــم ســكان الكــرة األرضيــة، وال 

يخلــو بيــت منهــا، ممــا يــدل علــى مــدى ألفتهــا وأهميتهــا لنــا.  وليــس جديــدًا افتــراض أنَّ القامــوس ُيعــّد 

ُمســــَتوَدعًا للمعلومــات، صامتــًا، ومحايــــدًا ال يمكــن للكثيريــن االســتغناءعنه. فنحــن بحكــم العــادة نتأمــل 

ــار واالنتقــاء الضخمــة، حيــن يشــرع أحدهــم فــي تأليــــف أيِّ قامــوس.  أعمــال االختيــ

تــرى مؤلفــة الكتــاب، لنــدا مكلســتون، وهــي أســتاذة تاريــخ اللغــة االنجليزيــة فــي جامعــة أكســفورد، ولهــا 

عــدد مــن المؤلفــات واإلســهامات فــي اللغــة والثقافــة والقواميــس، أن تأليــــف القواميــس ُيعــّد عمــًا 

ــزة  ــات عــدة. فــكل القواميــس ُمتَحّي ــرد تدويــن الكلمــات ومعانيهــا مــن لغــة واحــدة أو لغــ ــر مــن مجــ أكب

وجميعهــــا انتقائيــة، واالنتقــــاءات والخيــــارات التــي يقــوم عليهــــا تأليــف قامــوس ُمنَفــِرد، هــي روايــات 

ــة. ــة، ومطبوعــة بعناي ــن وراء صفحــات نصــوص مكتمل متنوعــة تكمــ

وانطاقــًا مــن هــذا التعريــف، ُينظــــر إلــى القواميــس بصفتهــا منتجــات إنســــانية محضــة، قــادرة علــى إبــراز 

األفــكار االجتماعيــة والثقافيــة فــي الزمــــن الــذي ُكتبــت فيــه، وتحكــــي القصــَص عــن المجتمــع، والثقافــة، 

واالبتــكار، والُمثــل العليــا. فالشــخص الــذي يؤّلــــف القامــوس، وزمــان تأليفــه ومكاُنــــه؛ عوامــل تتحكــم فــي 

ــر فيــه إلــى حــد كبيــر. تحديــد القامــوس المــراد إصــداره، وتؤثِّ

تتحــــّدُث فصــول الكتــاب، عــــن طبيعــــة القواميــس وهويتهــــا، بطريقــة موضوعيــــة، وتتطــــّرق إلــى حقائــق 

تأليــف القواميــس المتّنوعــة، ســــواء فــي المخطوطــات، أو علــى المنصــات الرقميــة الحديثــــة. كمــا تتضمن 

ــي الُحكــم والحقيقــة. ـَ األفــكار الشــــائعة عــــن القواميــس، التــــي تتنــاول موضوعـ

ــف قواميــس معاصــرة، ومنهــا اإلنترنــت الــذي  ــشرع فــي تأليــ ــن َيــ ــي يواجههــا َم ــات التــ وكذلــك التحديــ

ُيعطــي فرصــًا متســاوية للجميــع ليصبحــوا مؤلفــي قواميــس إن أرادوا ذلــك.

ــِت فــي  ــس ُهْجِســن برن ــان، كتبــت إحداهمــا فراْنِســ ــورد المؤلفــة روايت ــة القواميــس، ت ــر البحــث فــي هوي عب

أمريــكا، واألخــرى إِلَزبــث كاســِكل فــي بريطانيــا الفكتوريــة، وقدمتــا مشــــاهد حيــة عن ُهِوّيــــة القاموس ودوره. 
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ففــي روايــة برنــِت، انتقــل ِســــْدِرك إِرول ذو الســبعة أعــوام مــن عيشــة متوســــطة الحــال فــي نيويــورك، إلى 

حيــاة أرســــتقراطية فخمــة فــي إنجلتــرا، واكتســب فــي هــذه الرحلــة هويــة جديــدة بوصفــه اللــورد فنتلــروي. 

وحيــن ُطلــب منــه كتابــة رســالة إلــى وكيــل أراضــي جــّده، عرَضهــا فنتلــروي - ُمعتِرفــًا بَضعفــه الشــديد فــي 

تهجئــة المفــردات عندمــا ال يملــك قاموســًا - علــى جــّده إيــرل دوِرنكــورت، وســأله: 

ــل؟” ليجيبــه اإليــرل بصراحــة: “إنهــا ليســــت الطريقــة  “هــل هــذه هــــي التهجئــة الصحيحــة لكلمــــة يتدخَّ

الدقيقــة التــي ُكتبــت بهــا فــي القامــوس”.

وكان فنتلــروي، قــد قــرأ الرســالة ولــم يســتطع التعبيــر فيهــا عّمــا يريــد بشــكل واضــح، بســبب ضعفــه 

اللغــوي وعــدم اســتعانته بالمفــردات الموجــودة بالقامــوس، كمــا ُيفهــم مــن ســياق الروايــة.

وفــي روايــة كاســــِكل “زوجــــات وبنــــات”، تعتــرف كليــر كبُســن، بقصــوٍر فــي المعرفــة مــن نــوٍع آخــر. فزوجهــا، 

وهــو الطبيــب المثّقــف، يتحــّدث بمفــردات ذات مقاطــع متعــّددة بــكل ســهولة .

إذ يقــول: “لقــد غيــرِت مشــاعرِك تجــاه روجــر، وأصبحــِت ترحبيــن بحضــوره إلــى المنــزل أكثــر مــن ذي قبــل؛ 

ألنــه الوريــث المباشــر ألمــاك هاملــي”، ُمتهمــًا كليــر بالســعي إلــى ثــروة روجــر بطريقــة غيــر مباشــرة. ولكــن 

ــأن العديــد مــن المشــاهد  كليــر تقــع فــي حيــرة مــن أمرهــا، وتســأل: مــاذا تعنــي كلمــة “مباشــر” ؟ وكشــ

الروائيــة التــي تصــّور الخافــــات الزوجيــة، ال يتحــّدث الطبيــب والســــيدة كبُســــن باللغــة ذاتهــا؛ لــذا ُيطلــب 

مــن كليــر االســتعانة بالقامــوس، والبحــث فيــه عــِن العــاِج والحــل.

َتعــــرف كلٌّ مــن كاســــكل وبرنــت بوضــــوح، أنَّ كتابْيهمــا ســُيقرآن بوصفهمــا عمليــن روائييــن؛ لــذا مــن المهم 

اإلشــارة إلــى أنَّ القامــــوس بصفتــه كتابــًا يبــدو قائمــًا بذاتــه. وهكــذا، ال ُيطلــب مــن كليــر كبُســن أْن تقــرأ 

فــي القامــوس، بــل أْن تبحــث فيــه. ويعتــرف ِســــْدِرك أيضــًا وهــو يشــرع فــي إعــادة كتابــة رســــالته، قائــًا: 

“إنَّ الســبيل إلــى معرفــة المفــردات ذات المقاطــع المتعــّددة؛ هــي البحــث عنهــا فــي القامــوس”.

إلــى ذلــك تشــير المؤلفــة، إلــى تبايــن دوافــع مســــتخدمي القامــــوس العادييــن، فقــد يكونــــون مدفوعيــن 

بعدم يقــــين من مفردة لغويــــة، أو ربما مجرد فضول لمعرفة معلومة عن تاريخ الكلمة أو اســــتخدامها، 

وهــم عــادة يّطلعــون علــى أقســام صغيــرة نســــبيًا فــي القامــوس، أو يرجعــون إليهــــا بحثــًا عــن جــــزء معيــن 

مــن المعلومــــة، أو طلبــًا لتعليمــات االســتخدام.

كمــا توضــح، أن التعابيــر الشــــائعة فــي اللغــة اإلنجليزيــة مثــل “ابحــث عنهــا فــي القامــــوس”، “مــاذا يقــول 

القامــوس؟”. “هل اطلعت على القاموس؟”. قد توحــي بيقيٍن مريٍح بالتوافــق بين القاموس والمعلومات 

مهــا. التــي ُيقدِّ
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وفــي الحقيقــة، فــإنَّ القواميــس متنّوعــة، وال توضــــع علــى نمــط واحــد فــي الشــــكل أو الحجــم أو اللغــة أو 

الجمهــور المســــتهَدف. إذ يمكــن أن تكــــون القواميــس أحاديــة اللغــــة أو ثنائيــة، كمــا يمكــن أن توجــد مــــن 

خــال عمــل ضخــم متعــّدد اللغــات علــى شــبكة اإلنترنــت، والقواميــس يمكــن أن تتضمــــن لغــات ميتــــة أو 

حيــــة أو كليهمــا معــًا، كــــما ُيمكــن أن ُتخّصــص ألصنــــاف لغويــة معينــة. 

ــد  أمــا عــن أحجــام القواميــس فهــي متباينــة؛ قــد تكــون صغيــرة، أو بمقــاس الجيــب، أو كبيــرة فــي مجلــ

ــل القــرن العشــرين، أثبتــت حوامــل القواميــس،  ــع عشــر، وأوائ ــر. وفــي أواخــر القــرن التاســ أو اثنيــن أو أكث

التــي تُمثــل قطعــة مــن األثــاث، وترتكــز عليهــا هــذه القواميــس الكبيــرة الكاملــة، شــــعبيتها وأهميتهــا فــي 

أمريــكا؛ إذ مّكنــت مــن عــرض هــذه المَراجــع بطريقــة ســهلة وآمنــة.

وبطبيعــة الحــال، ثمــة متغيــر آخــر أيضــًا تــرك أثــرًا واضحــًا علــى القواميــس، وهــو األســاليب التــي نختــــار 

بهــا البحــث عــن كلمــٍة مــا، فــإذا كان الكتــاب ال يــزال الصــورة النمطيــــة األرجــح للقامــوس، ُيمكــن أن نجــد 

القامــــوس اليــوم علــى قــرص مضغــــوط، وفــي موقــع إلكترونــي، وفــي تطبيــــق علــى هاتــٍف محمــــول.

ــدًا، غالبــًا مــا ُينظــر إلــى اإلصــدارات الحديثــة  وبــــداًل مــن النظــــر إلــى القامــوس بوصفــــه نموذجــًا واحــدًا ُمَوحَّ

منــه، كمــا ُينظــر إلــى الســلع الُمَصّممــة لجماهيــر مختلفــة، وســياقات متنّوعــة لاســتخدام، ســواء أكانــوا 

، أْم متعلميــن لهــا، وســواء أكانــوا أطفــااًل أْم بالغيــن، أْم كان القامــوس ضمــن المراجــع  أصحــاب اللغــة اأُلمِّ

المدرســــية. وهذا التقســــيم ال يؤّثر فقط في حجمه، أو القرارات التي قد يتعّين اتخاذهــــا لتضمين كلمات 

أو معــــاٍن معينــة مــن غيــره، بــل يؤّثــر أيضــًا فــي كيفيــة تحديــــد الكلمات والمعاني، وقــْدر التفاصيل المذكورة.

وحــول اســتخدام القامــوس بصفتــه دليــًا، تنــّوه المؤلفــة إلــى أن ارتبــاط القواميــس باألعمــال الواقعيــة، 

وليــس القصصيــة، ُيعــّد ُمهّمــًا فــي ُهويتهــا، وُيعــّزز ارتباطهــا بالمصداقيــة والموثوقيــة واألمانــة.

ــرات  ــر معنــى المفــردة بالتغّي ــًا، وهــذه األخطــاء مرجعهــا تأّث ــوع األخطــاء أحيان ــع، ثمــة مجــال لوقــ وبالطبــ

ــا الُمفــَرَدة نفســها مــع مــرور الزمــن.  الحادثــة فــي المجتمــع، وهــو مــا ناحظــه إذا قارّنــ

ــابع عــش، تضميــن شــرح لمــادة مبتكــرة  ــرر تومــاس بانــــت، عالــم القواميــــس فــي القــرن الســ فمثــًا، قــ

ــنة 1656 وكتــب: “نــوٌع مــن الشــراب المرّكــب، صنعــه الهنــود وأطلقــوا  فــي قاموســه، الــذي أصــدره ســ

عليــه اســمًا، ومكّوُنــه الرئيــس فاكهــة تســمى َكاَكاو، وهــــي بحجــم حبــة تيــن ســــوداء ضخمــة”. هــذه هــي 

الشــوكوالته كمـــا عّرفهـــا بانـــت.
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ولكــن ســُترَى فــي القواميــــس الاحقــة تدريجيــًا أنهــا ليســــت مشــروبًا فقــط، بــل مــادة يمكــن تناولهــا. إذ 

ــكال متنّوعــة مجّففــة” خاصــة  ــزي لهــا، اآلتــي: “تــؤكل بأشــ جــاء فــي تعريــف قامــوس أكســفورد اإلنجليــ

“الحلويــات علــى شــكل أعــواد ودوائــر وكعــك”. وُأدِرجــت هــذه الكلمــــة فــي القامــوس ســــنة 1889، وهذا 

التعريــف يســــتحضر صــــور تطّورهــا.

ُينظر إلى القواميس عمومًا على أنها وســيلة تقييد وتنظيم، وأداٌة تدافع عن اللغة أكثر من أن تصفها، 

وتجعلنــا نتفاعــل مــع العالــم عميقــًا حســــب فهمنــا، وتوضــح طبيعــة مــا ندركــه بصفتنــا متحّدثيــن للغــة، 

وتوّثــق التغيــرات التــي تحــدث فــي تصّوراتنــا، أو فــي التعابــر والعبــارات المختلفــة التــي قــد نســتخدمها.

وتكشــــف القواميــــس أيضــــًا، وبطريقــــة جوهرية، عن أســــاليب اللغة المتمّيزة بوفــــرة الكلمات والمعــاني، 

كمــا وصفهــا جونســــون؛ و”المَتاَهــة “، كمــا وصفهــا بانــت بأســــلوٍب شــاعرّي فــي قاموســه، وعــن كيفيــة 

تقديمهــا بطريقــة مرتبــة، وهــي طريقــٌة تســــهل العــودة إليهــا، واالســتعام عنهــا.

وُيعــد التنظيــم بهــذا المعنــى أمــرًا حيويــًا إذا كان القامــوس يســعى لهدفــه الحقيقــي، ويعرض المعلومات 

عــن مفرداتــه. مثلمــا كتــب كاي ِميــج المولــود فــي ســــويسرا علــى غــاف “القامــوس الفرنســي العظيــم” 

ـــم فيــه الكلمــات  ــرنا القامــوس بلغــة “هضــٍم منظــم”، بطرائــق عــدة، هــو نــّص ُتقسـّ ســــنة 1688، ُيبشِّ

والمعانــي، وخصائصهــا المختلفــة، ثــم ُتحّلــل وتوضــع فــي هيــكٍل محــّدد بعنايــة.

مــن ماهيــة القواميــس ننتقــل اآلن إلــى تاريــخ القواميــس الُممتــد عبــر آالف الســنين، ويمكــن تتّبــع أقــدم 

القواميــس مــن خــال قوائــم الكلمــات والمعانــي المنقوشــة فــي ألــواح الطيــن، فــي بــاد ســومر قبــل 

حوالي العام 2000 قبل المياد، وبقى منها اآلن أكثر من 30 ألف لوح، وإلى جانب الحضارة الســومرية، 

أســهمت مجموعــة  مــن الحضــارات البشــرية األولــى فــي هــذا العمــل بهــدف توثيــق اللغــة وتصنيفهــا.

مــن هــذه الجهــود مــا قــام بــه رئيــس مكتبــة اإلســكندرية، أريســــتوفان بيزنطــة، حوالــي 257 - 180 قبــل 

الميــاد، فــي أول محاولــة معروفــة لجمــع قامــوس شــامل للغــة اليونانيــة، مــن خــال القامــوس الــذي 

ُعــرف باســم “قــراءات”،  الــذي تبقــي منــه اآلن عــدة أجـــزاء فقــط. وفيمــا مضــى أيضــًا، وضــع العلمــاء فـــي 

اليونــان قائمــة بالمفــردات الصعبــة، التــي ظهــرت فــي أعمــال ضخمــة مثــل ملحمــة هوميــروس .

كانــت القواميــس الاتينيــة فــي العصــور الوســطى ُتنســخ يدويــًا بانتظــام، فــي عمليــٍة تشــــهُد علــى َجَلــد 
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الناســخين األوائــل، وتشــير بالطبــع إلــى األهميــــة التــي ُتولــى لهــذه األنــــواع مــن النصــوص.

والقامــوس المســمى “قامــوس المشــــتقات” الــذي ظهــر نهايــة القــرن الثانــي عشــر، مــن تأليــف هِجشــــيو 

بيــــزا، ال يــزال موجــودًا اآلن فــي حــــوالي 200 مخطوطــــة، وكذلــك بقــــي قامــوس جــون الجنــوي الضخــم، 

الُمَســّمَى “الكاثوليكيــات” لســــنة 1286. واألخيــر يعتبــر مــن أوائــل الكتــب التي ُطبعــت عند اختراع الطباعة 

ســنة 1460.

كانــــت الاتينيــة لغــة المعرفــة العالميــــة، ووّحــدت العمــل القاموســي فــي أوروبــا فــي العصــور الوســطى. 

ففــي القــرن الحــادي عــــشر فــي إيطاليــا، كتــب بابيــوس “القامــــوس األّولــي” وهــو قامــوس مرّتــب أبجديــًا 

ُيســــتخدم علــى نطــاق واســع فــي إنجلتــرا لتعّلــم اللغــة الاتينيــة؛ وفــي فرنســــا ســنة 1440، أكمــل ِفرمــن 

لــو ڤــر قاموســه الاتينــي - الفرنســي الشــــامل، الــذي يحتــوي أكثــر مــن 000,45 كلمــة. وفي إســبانيا، ظهر 

قامــوس ألفونســو بالِنســيا “قامــوس كلمــات عالميــة فــي الاتينيــة واللغــات الرومانســــية” ســــنة 1490.

وبالمثل، انتــشرت اللغة الاتينيــة في القواميس اإلنجليزية المبّكــرة، ال في أعــمال ألفريك جارالند فحسب، 

ولكــن فــي نصــوٍص متنّوعــة، مثــل النــص البليــغ المســــمى “مخــزن األطفــــال ورجال الدين”، وهــــو أول قاموس 

إنجليزي - التيني، كتبه الناســــك الدومينيكــــي كافريديس كراماتِكيس، في نورفوك سنة 1440.

فيمــا يتعلــق بالتأليــف المبّكــر للقواميــس، نّوهــت الكاتبــة إلــى أن كلمــة المخــزن هــي األقــرب إلــى معنــى 

القامــوس الحديــث، وكان قامــوس “جارالنــد” علــى ســــبيل المثــال، نصــًا اســــتطراديًا بقــْدٍر كبيــر، وكان 

أســــلوبه فــي جمــع الكلمــات، هــو التجــّول فــي شــــوارع باريــس، وكتابــة تفســرات لألشــياء المختلفــة 

التــي يراهــــا فــي الطريــق. واحتــوى المخــــزن فــي المقابــل أكثــَر مــن 000,10 كلمــــة مرّتبــة أبجديــًا، وُقرنــت 

المفــــردات اإلنجليزيــة الرئيســة مــع شــبيهاتها مــن المفــردات الاتينيــة، باإلضافــة إلــى وجــود تعليقــات 

عاميــة موجــزة.

وإذا كان التعليــــم يمّثــل أحــَد عوامــل ازدهــار القواميــس المعــــاصرة فــي عصــر النهضــة، فــإنَّ التجــارة 

والتبــادل التجــــاري واالستكشــــاف كانــت عامــًا آخــر. فمــن ســــمات عصــر النهضــة، ذلــك التوّســــع الواضــح 

لآلفــاق الجغرافيــة والفكريــة؛ ومــن َثــمَّ قدمــت التجــارة والتبــادل التجــاري مجموعــًة واســعة من الســياقات 

اللغويــة المتعــّددة، أثبتــت مــن خالهــا قيمــة القواميــس.

علــى ســــبيل المثــال، كان اســــم التجــار يظهــر كثيــرًا بوضــوح مــع القــراء المحّدديــن علــى أغلفــة القواميــس 

ومقدماتهــا فــي ذلــك الزمــن.
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ومــع ذلــك، لــم يكــن علمــاء القواميــس األوائــل، علــى علــم بــأيِّ حــال مــن األحــوال عــن الفــرص التجاريــة 

لعملهــم. واكتســــبت القواميــس بدورهــا نطاقــًا ومــدى كبيريــن، حيــن ُفرضــت فــي بعــض األحيــان ُهويــات 

غيــر متوّقعــة لهــذه القواميــس ســــعى إليهــا مؤّلفوهــا األصليــون. 

وفــي ابتــكار آخــر فــي ذلــــك الزمــن، ظهــرت القواميــس المزدوجــة، أو ثنائيــة االتجــــاه، وزادت مــن منفعــة 

القواميــس المقصــودة ومنحــت الفرصــة للقــراء - ســواء التجــار أم غيرهــم - الختيــار اللغــة إّمــا بصفتهــا 

مصــدرًا، أو اللغــة المطلــوب تعلمهــا.

ث جــــون رايــدر باقتنــــاع، عــن قاموســه “مكتبــة المتعّلميــن”، وهــو قامــوٌس مــزدوج  ولهــذا الســــبب، تحــدَّ

للغــة اإلنجليزية/اللغــة الاتينيــة، والاتينية/اإلنجليزيــة، ظهــر ســــنة 1589 وقــال: “إنــه مفيــد وضــروري جــّدًا 

للســــماسرة، أو التجــار، باإلضافــة إلــى المحاميــن، والكتبــة، والعلــــماء، والتاميــذ”.

تاليًا، شهد عالم القواميس، صعود قواميس اللغات األصلية أحادية اللغة. إذ كانت اللغات الكاســيكية 

واألعــــمال ثنائيــة اللغــة، أو متعــــّددة اللغــات تســــيطر علــى صــور القامــــوس حتــى نهايــة القــرن الســادس 

عشــر. وهــذه األنــواع مــن القواميــس ُمكّرســــة فقــط للغــات العاميــة الحديثــة كتلــك الموجــودة فــي اللغــة 

الفرنســــية أو اإليطاليــــة، وتوثق كلماتها ومعانيها األصلية.

بيــد أن عمــل أكاديميــات اللغــة، مثــل “أكاديميــة ديــا كروســكا” التــي تأسســــت فــي إيطاليــا ســنة 1582، 

ههــا لصياغــة قامــوس  ُيبــرُز دورًا توجيهيــًا ُمهمــًا فــي القواميــــس. إذ ســرعان مــا أعلنــت األكاديميــة عــن توجُّ

معيــاريٍّ للغــة اإليطاليــة، وســَعت إلــى تأكيــــد حالــة اللغــة األصليــة وأهميتهــا.

بمــرور الزمــن، تشــــّكلت قواميــس علميــة ُكبــرى فــي جميــع أنحــــاء أوروبــا؛ فقــــد بــدأ األخــوان جاكــــوب 

وويلهلــم جريــم، العمــل فــي ســــنة  1838 عــــلى قامــــوس تاريخــي للغــــة األلمانيــة “قامــــوس اللغــة 

األلمانيــة” الــذي اكتمــــل أخيــرًا، بأكثــر مــن 000,350 ُمفــردة فــي ســــنة 1960. وُجمعــت شــواهد هــذا 

القامــوس عبــر مبــادرة وطنيــة، حيــث ُطلــب مــن المتطّوعيــن مــن جميــع أنحــاء البــاد قــراءة الكتب،وإرســال 

خــة بدقــة.  اقتباســات مؤرَّ

وبالمثــل، تبّنــى إميــل لِتــر المنهــج التاريخــي فــي كتابــه “قامــوس اللغــة الفرنســــية”، المعــروف باســم 

قامــوس لِتــري، وهــو عمــٌل اكتمــل ســــنة 1873، واســتغرق مــا يقــرب مــن 30 عامــًا مــــن البحــث الدقيــق.
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كان قاموس أكســــفورد اإلنجليزي، أو كما يشيـــر عنوانه األصلي “قامــــوس إنجليزي جديــــد في المبــــادئ 

التاريخيــة” مشــروعًا تعاونيــًا بمثــل هــذه الطريقــــة. فمــن جميــع أنحاء العالم، شــارك المتحّدثون باإلنجليزية، 

ــس عليها القاموس. والقارئــون باللغــة اإلنجليزيــة بجمــع الشــــواهد الضروريــة التي تأسَّ

كان إنجــاز عمــل بهــذا الحجــم شــــاّقًا، خاصــــة فــي عصــر مــا قبــل تقنيــة الحواســيب، إذ ُأرســــلت أكثــر مــن ســتة 

ماييــن قســيمة، لــكل منهــــا خانــات اقتبــاس مــؤرخ ُينَســــب لقائلــه مــــن أجل إعداد الطبعــة األولى للقاموس.

ومضــى أكثــر مــن 25 عامــًا مــن البحــث قبــل نـــشر الجــزء األول مــن القامــوس ســــنة 1844، الــذي غطــى 

الكلمــات فقــط مــن حــرف  Aإلــى حــروف ANT، واقتضــى األمــر 44 عامــًا آخــر قبــل ظهــور جزئــه األخيــر.

ظهــور القواميــس العلميــة الكبــرى، أعقبــه ثــورة أخــرى الحــت بواكيرهــا فــي األفــق فــي القــرن العشــرين، 

مــن خــال اعتمــاد القواميــس الحديثــة عــــلى مدّونــة النصــوص، وهــــي قواعــد بيانــات ضخمــة محوســبة، 

تحــوي ماييــن الكلمــات ،ُجمعــت مــن عــدٍد كبيــر مــن المصــادر، يمكــن تحليلهــا بســرعة ودّقــة، وَتعِقيــد 

كبيــر للغايــة.

ولذلــك مــن الصعــب التقليــل مــــن التحــّوالت التــي أدخلتهــا أجهــزة الحواســــيب علــى القواميــس وتأليفهــــا، 

إذ تغيــّر حجــم البيانــات التــي يمكــــن أْن تخضــــع للتحليــل، وكذلــك األســــاليب التــي يعمــل مــن خالهــا 

ــر العصــر  ــودة فــي أيِّ قامــوس. لقــد كان تأثـيـ المؤلفــون اليــوم، وأيضــًا أشــكال عــرض المفــردات الموجــ

الرقمــــي فــي تأليــف القواميــس، أقــــرب إلــى تأثيــر التلســكوبات فــي علــم الفلــك، كمــا يــرى جــون ســنكلر، 

ــا. ــية فــي الثمانينيــات ببريطاني أحــد رّواد صناعــة مدّونــة النصــوص القاموســ

وللتدليــل علــى هــذا التحــّول العظيــم، تحتــوي مدّونــة أكســفورد اإلنجليزيــة للنصــوص حاليــًا، والتــي تتضمن 

بيانــات عــن اللغــة اإلنجليزيــة المســتخَدمة فــي جميــع أنحــاء العالــم، علــى أكثــر مــن مليــاري كلمــة، يمكــن 

تصنيفهــا بنقــرة مفتــاح واحــدة.

ثــم تتعــّرض المؤلفــة إلــى القواميــس كـــ “ِحرفة”.. وتذكر أن مؤلــــف القواميس األمريكــــي جيمس هولبت، 

كتــب فــي ســــنة 1955: “ال أعــرف نشــاطًا فكريــًا أمتــع مــن العمــل فــي تأليــف قاموس”. 

وفــي المقابــل، أعــرب مؤلفــو القواميــس اآلخــرون عــن وجهــات نظــر مختلفــة إلــى حــّد مــا. فقــال َصموئيــل 
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ــكّل،  ــٍر ال ي ــاٍء بصب ــل أعب ــب، وِحرفــة تتطلــب القــدرة علــى تحمُّ جونســون: إنَّ تأليــف القواميــس عمــل َرتِيــ

ــع الحــروف األبجديــة بتــأنٍّ ودّقــة. والقــدرة علــى تتبُّ

تشــكل كلمــاُت جونســــون جــزءًا مــن فكــرة أكبــر، وهــي ســرٌد لمقــدار الكــــّد واإلرهــاق الــذي غالبــًا مــا ُيشــــار 

إليــــه فــي مقدمــة القامــوس.

فــي ســياق التعاطــي مــع القواميــس كـــ “حرفــة”، لــزم التعــّرف إلــى أســاليب البنــاء التــي اعتمدهــا واضعــو 

م لنــا المــواد األرشــــيفية لــــكلٍّ مــن قامــوس أكســــفورد اإلنجليزي، وقاموس جونســون  القواميــس، وتقــــدِّ

، وتكوينهــا قطعــًة قطعــة. فرصــًة لدراســة بعــض األســاليب التــي اســــُتخدمت لجمعهــا بتــأنٍّ

وتقول الدراســــات المعاصرة: “إنَّ هذه األعمال ُيشــــار إليها في غالب األحيان باسم المعالم أو الصروح، 

علــى غــرار الصــروح التــي بناهــا البشــر، مثــل كاتدرائيــــة القديــس بولــس، أو األهرامــات فــي مصــر”. فلقــد 

كانــــت فكــرة محــاكاة القواميــــس للمبانــي الكبيــرة، والمعقــدة. فكــرًة مناســــبة مــن نــواٍح عــدة. 

فللحجــم والتخطيــط مثــًا أهميــة حيويــة، ســواء بالنســبة لمــا ُيعــرف بالبنيــة الكليــة، أو البنيــة الجزئيــــة 

للقامــوس. والبنيــة الكليــة هــي مجمــوع مفــردات الواحــد، وحجمــه، واعتباراتــه التصميميــة فــي الغــاف 

والمقّدمــة، وكذلــك فــي المحتــوى، أمــا البنيــة الجزئيــة؛ فهــي المعلومــات المأخــوذة بأســــاليب متنّوعــــة 

ــية، وتقديــم الدعــم للمفــردات التــي ســُتجمع الحقــًا.  ــة، لتوّفــر البيانــات األساســ حــول كل كلمــة رئيســ

وتبيــن مكلســتون، أن القواميــس تتكــّون فــي أبســــط صورهــا مــــن قائمــة كلمــات ومعــاٍن. أّمــــا كيــف 

ع كبيــر فــي حــدِّ ذاتهــا كما  تتكــّون هــذه القائمــــة، وكيــف ُيجــرى تحليــل معانيهــا الاحقــة، فهــي مســألة تنــوُّ

ــا ِحْرفــة، تضعنــا حتمــًا أمــام نمــٍط اســتثنائيٍّ مــن التغييــر.  ــر إلــى تأليــف القواميــس بصفتهــ ســنرى.  والنظــ

فــإذا كان مؤلــف القامــوس فـــي العصــور الوســطى يســتخدم قلمــًا وبعــض المخطوطــات اليدويــة، فــإنَّ 

لوحــة المفاتيــح والعمــل عليهــا وجهــاز الحاســب والشاشــة، إضافــة إلــى المصــادر الهائلــة مــــن البيانــات 

اإللكترونيــة، هــي التــي تهيمــن اليــوم عــــلى صناعــة القامــوس.

ب، مــن الواضــح أنَّ جميــع مؤلفــي القواميــس يتعّلمــــون  ومثــل أي شــكل مــن أشــكال التعلــم والَتــَدرُّ

بالضــرورة مــن تجاربهــم.

فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، تبــــّوأت ِحرفــة تأليــــف القواميــس مكانهــا بقــوة بيــن العلــوم. إذ 

قــادت الممارســة التجريبيــة والمشــاركة العلميــة المقصــودة بالحقائــق، إلــى عــدد مــن التحــّوالت المهمــة 
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ــترك،  فــي كلٍّ مــن مفهــوم تأليــف القواميــس وطرائقهــا األساســية. وظهــرت مشــروعات العمــل المشــ

وهــي جمــع المعلومــات مــن عــدٍد كبيــر مــن النصــــوص األدبيــة وغيــر األدبيــة علــى نطــاق كبيــر.

لقــد غيــّر هــذا التعامــل المباشــر والواســــع مــع الشــواهد عــدد المــواد المتاحــــة لمؤّلــف القامــوس؛ فقــد 

الحــــظ جيمــس مــوراي مثــًا، أنَّ بحوزتــــه عشــرين مجموعــة مــن المــــواد للمفــردات فــي  حــرف H، وســــبع 

 .I عشــرة مجموعــة أخــرى فــي حــرف

ومــع ذلــــك، فــإنَّ المنهجيــــة - وصعوبــة اإلدراك الــــكافي للغــة - تبقيــان تحّديــــًا كبيــرًا. إذ إنَّ القــــراء 

المتطّوعيــن، مهمــا كان مقــدار حماســــتهم، يظلــون عمــااًل غيــر مهــرة، كمــا قــال مــوراي. فــإْن قّدمــوا 

ثــروة كبيــرة مــن الشــواهد القّيمــة، فربمــا يفتقــدون أيضــًا إلــى تقديمهــا بوضــوح.

وعلى مــــدى القرن العشــرين، اســــتمرَّ تأليــــف القواميس يكتشــف مشــــكات البيانات وجْمعها. ومع ذلك 

- حتــى قبــل ظهــور أجهــزة الحاســب - يمكــن اكتشــاف عــدٍد مــن االتجاهــات والتطــّورات المهيمنــة؛ وهــي 

التركيــز المتزايــد علــى مجموعــة المصــادر التــي ينبغــي لمؤلــف القامــوس أْن يأخذهــا فــي عيــن االعتبــار.

كذلــك، تؤّكــد المؤلفــة، أن جمــع المــواد الخــام، ُيعــدُّ أحــد صعوبــات تأليــف القواميــس. ويمكننــا أْن 

ننظــر إلــى الصعوبــات التــي واجههــا جيمــس مــوراي، حيــن اســــتخدم أكوامــًا مــن االقتباســات الـــــُمجّمعة، 

ليحــّدد بدقـــة متــى يمكــن أْن تطلــق كلمــة وســيم علــى الرجــل. وبعدهــا كتــب إلــى فيتــزدوارد هــــول، أحــد 

ــرًا”.  ــة يصعــب فهمهــا كثي ــداد هــذا القامــوس: “هــذه كلمــ ــاعدين المتطّوعيــن المهميــن فــي إعــ المســ

واعتــرف قائــًا: “فــي الواقــع، إننــا ال نتفــق علــى فهــم المعنــى الحقيقــي لكلمــة “وســــيم”. وأضــاف فــي 

هــذه النقطــة قائــًا: “أجــد أنــه مــن المســــتحيل صياغــة االختافــات بيــن المعانــي الحاليــة والكثــر مــن 

ــتثناء  ــتخدامات األمريكيــة، باســ المعانــي المهجــورة، وبيــن االســتخدامات البريطانيــة والعديــد مــن االســ

قــول: “يجــب قــول هــذا” و”تجّنــب قــول ذاك”. وقــــال مــوراي لهــول: “إْن كان بإمكانــك أن ترســل إلينــا 

ــة”. تعريفــًا، فســيكون لفتــة جميل

بخصــوص عاقــة الِحرفــة بأجهــزة الحاســب؛ أحدثــت أجهــزة الحاســــب تحــــّواًل جذريــًا فــي تأليــــف القواميــس 

الحديثــة. إذ ال يســــتطيع أحــد أْن يجمــع كّل األمثلــة المســتخدمة لكلمــة واحــدة فــي كتــاب واحــد، ناهيــك 

عــن اســتخدام مائــة كتــاب أو ألــف كتــاب، كمــا يقــول محــررو قامــوس أكســفورد هاشــيت الفرنســي، وهــو 

أول قامــوس فرنســي وإنجليــزي ُيكتــب باســتخدام مدّونــة النصــوص.
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وبالمثــل، ال يمكــن ألٍي كان فــي العــــالم أن يتذّكــر طــوال الوقــت طرائــق اســــتخدام كلمــة قصيــرة، فضــًا 

عــن معرفــة كيــف يســتخدمها اآلخــرون. 

أمــا فــي مدّونــــة النصــوص، فجميــع هــذه المهــام يمكــن إنجازهــا فــي بضــع ثــواٍن، باســتخدام أجهــزة 

الحاســب. إذ تتكــون مدّونــة النصــــوص اإللكترونيــة المعاصــرة، مــن مئــــات الماييــن مــن الكلمــات فــي 

ــة، مرتبــًة حســــب توزيــع أنــواع النصــوص والســــجات، بمــا فــي ذلــــك الــكام والكتابــة . نصــوص متداولــ

بظهــور مدّونــــة النصــــوص اإللكترونيــــة، باإلضافــة إلــى قواعــد البيانــــات اإللكترونيــة األخــرى التــــي تحتــوي 

ــتوعب البيانــات فــي  ــة أكثــر بكثيــر مــــن كونهــا مجــرد وســيلة تســ نصوصــًا رقميــة، أصبحــــت هــذه المدّونــ

وســــائط مختلفــة. حيــث تؤكــد مدونــة النصــوص فــي تأليــــف القواميــس علــى الترابــط بيــن الكلمــات 

ــيمه. ــتخدامه وتقســ ــياق والتتابــع، مــن خــال تحليــل المعنــى وفهمــه واســ والمعنــى، وأهميــة الســ

ومــع ذلــك،  فالقامــــوس ال يــزال بعيــدًا عــــن العمليــة اآلليــة. فبينمــا اختفــــت مخطوطــات القامــــوس 

القديمــــة المكتوبــة بخــط اليــد، وأصبــــح التحريــر إلكترونيــًا علــى الشاشــــة، تظــل مدّونــات النصــــوص مجــرد 

أدوات لمؤّلــف القامــوس.

يقول بِل رامســون: 

“ربمــا جعلــت عمليــة تأليــف القواميــس بمســاعدة الحاســب الوســــائل التقليديــة فــي جمــع الشــواهد 

وتنظيمهــا أكثــر كفــاءة، وربمــا أكثــر تحديــدًا، ولكــن ال تــزال مهمــة التأليــف كمــا هــي”. فقــد يتجــه معنــى 

الكلمــة فــي اتجاهــات معّينــة بــداًل مــن اتجاهــات أخــرى، مسترشــــدًا بالمعلومــات المتعّلقــة بالتكــــرار، 

ــه، ال يــزال يــؤدي دورًا مهمــًا فــي  وتجميــع أنمــاط معينــة، ولكــن الحــــدس ومعرفــة مــا الــذي تبحــث عنــ

إعــداد القواميــس.

باإلجمــال؛ تبقــى اإلحصائيــــات وحدهــا غيــر كافيــة. إذ تظــــل التعريفــات الجيــدة فّنــًا، ومهــارة تغّلــف الفروق 

الدقيقــة فــي التفسـيـــر ضمــن شــــكل كلمــات منظمــة بدقــة. بالتالــي ال يمكــن للحاســــب، بــأي حــال مــن 

األحــوال النجــاح فــي كتابــــة القامــوس.

ــه بالقواميــس، مــن خــال طــرح مشــكلة؛  هــل وجــود  ــي لمفهــوم الُحكــم، وعاقت يتعــّرض الفصــل التال

لفــظ أو معنــى فــي القامــوس، ُيعــزى إلــى شــيوع اســتخدامه أم لمجــرد وجــوده فــي القامــوس؟
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فــي روايــة جيــن أوركهــارت “ خارطــة الزجــاج” الصــادرة عــام 2005، يــرى المؤلــف أن القامــوس هــو الــذي 

يحكــم ويؤّكــد وليــس اللغــة، أمــا طريقــة اســتخدامها ومســتخدموها فهــم تابعــون.

وفــي غالــب األحيــان، تكــون صــور الُحكــم راســخة بقــوة فــي المواقــف الشــائعة تجــاه القواميــس، ومــع 

ذلــك فللُحكــم مشــاكله الخاصــة، فحيــن ننظــــر إلــى “قامــوس التراث األمريكي”، نجــد أنَّ كلمة ُحكم تعني: 

“القــــدرة علــى تطبيــق القوانيــن، والطاعــة الصارمــة، وإنفــاذ األمــر، واتخــاذ القــــرار، أو الَفصــل فــي األمــر”، 

ض بهــذا الُحكــم”، وهــــي أيضــًا تعنــي “مرجعــــًا مقبــواًل للمعلومــــات أو  باإلضافــة إلــى وجــود فاعــل “ُمَفــوَّ

ــاني  للخبــراء” كأْن يكــون الشــــخص مرجعــًا فــي موضــوع مــا، مثــل الموســــيقى أو الفيزيــاء. وتتــراوح المعــ

األخــرى بيــن “القــدرة علــى التأثيــر أو اإلقنــاع الناتــج عــن المعرفــة أو الخبرة”،وتمتــد إلــى معنــى “التبريــر و 

األســــس”، كأْن يقــول الشــخص: “علــى أيِّ مرجــٍع اعتمــدت حيــن قدمــت هــذا االدعــاء؟”.

وكــــما يظهــر هنــــا، فــإن لكلمــــة ُحكــم عــددًا مــــن المعانــي المحتملــــة. إذ يمكنهــا أْن تشـيـــر إلــى الُحكــــم، 

أو تنحــرف نحــو االســتبداد. ويمكنهــا أن تمّيــز بيــن الواقعيــة والموضوعيــة، أو مناطــــق مختلفــــة جــّدًا 

مــــن العنــاد فــي الــــرأي ووجهــة النظــر الشــخصية. وكذلــك مواقــف النــاس حيــال القواميــس، ســواء َمــن 

يؤلفونهــا أو َمــن يســتخدمونها؛ فهــي مرتبطــة باختافــاٍت مماثلــة، كمــا ســنرى.

ــــلطة الواجــب علــى المســــتخدمين االلتــزام  ـــف القامــوس بمعنــى السُّ ففــي روايــــة أوركهــارت، مثــًا، ُوظـّ

بهــا. ومــع ذلــك، يمكننــا معرفــة كيــف جــرى هــــذا التوظيــف، وعلــى مــاذا يعتمــد. واألهــم مــن ذلــك، هــــو 

معرفــة كيــف ُتمــاَرس هــذه الســــلطة أو ُتفــرض عمليــًا. وحيــن نســأل: أيــن تكمــن حدودهــا؟ فــإنَّ مفاهيــم 

إضفــاء الشــعبية علــى القامــوس ونســخة واحــدة رســمية مــن اللغــة، تثبــت بســرعة أنهــا مســتحيلة.

تصــف المؤلفــة، طبيعــة العاقــة بيــن القواميــس ومؤلفيهــا واللغــة، بأنهــا مشــوبة بعــدد مــن التعقيــدات، 

فمثًا، المؤلفون الســــابقون، غالبًا ما يصفــــون اللغة بأنهــــا بحر من الكلــــمات ينبغي لمؤلف القواميــــس 

أن يجتــــازه، ويوضــح تشــــبيه اللغــة بالبحــر مــدى أهميــة حركتهــا المســــتمرة. إذ يتمثــل هنــا دور القامــوس 

م إضــاءة موثوقــة وســط موجــة الكلمــات المظلمــة، وكذلــك  فــي دور البوصلــة أو الدليــل، حيــن يقــدِّ

مســارًا آمنــًا عبــر أماكــن مــن المفــردات والمعانــي قــد تكــون غيــر معروفــة.

ويظهــر وصــف تأليــــف القواميــس بوصفــه عمــًا تدّخليــًا فــي مــكان آخــر. فحتــى فيمــا يتعّلــق ببحــر الكلمــات، ال 

يمكــن تشــــبيه القامــوس بأنــه شــيء يبعــُث الضــوء فحســب، بــل مرســاة تربــط الكلمات والمعاني بأســــاليب معينة.
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كذلــك يمكــن أن تبــدو صفحــات القامــوس شــــاعرية، توحــي بإحســــاس الركــود واالســتقرار، وكأنهــا تقــاوم 

ــلطة بشــكل أقــوى . تيــاراِت التغيــر وتواجههــــا. وهنــا، تظهــر صــورة السُّ

أّثــرت هــذه األدوار بوضــوح علــى القامــوس اإلنجليــزي الــــذي أصدرتــــه الجمعيــة الملكيــــة فــي لنــدن فــي 

نــت الجمعيــة لجنــــة ذات اختصــاص محــّدد، وهــو تحســين اللغــة اإلنجليزيــة.  القــرن الســــابع عشــر. حيــث كوَّ

وقــال جــــون إڤليــن، أحــد األعضــاء المؤّسســــين للجمعيــة، كان ُينظــــر إلــى دور كل مــن اللجنــة والقامــوس 

علــى أنــه دوٌر إلزامــي. وقــال الشــــاعر جــــون درايــدن، عضــو آخــر فــي الجمعيــة الملكيــة،: “ينبغــي لهــذا 

ــًا للكلمــات واســتخدامها”. م مقياســًا معّين القامــوس أن يقــدِّ

في هذا السياق تستعرض المؤلفة عددًا من المفاهيم وثيقة الصلة بالقواميس وعاقتها بالُحكم.

ــد فــي الواقــع وتكــّرر علــى  ـّ -الديمقراطيــة والديكتاتوريــة.. إن كانــــت اللغــة دولــة قوميــة، فهــي تؤكـ

حقيقــة الديمقراطية بداًل مــن الديكتاتوريــة، وخاصة الديكتاتورية التي يســعى مؤلف القواميس وحده، 

م التاريــــخ  دروســــًا مواتيــة عــن هــــذا األمــر؛ مــن خــال تمّكــن اللغــة  أو عــدٌد مــن المؤلفــــين لفرَضهــا. ويقــدِّ

ــأن تدّفــق الكلمــات غيــر القوميــة  ــية الحديثــة، واأللمانيــة الحديثــة، مــن التعبيــر عــن قلقهمــا بشــ الفرنســ

عليهمــا، وخاصــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة.

هنــا ظهــرت وجهــات النظــر التــي تتبّنــى القواميــس بوصفهــا حــّراس الحــدود وتقبــل بشــكل انتقائــي 

الكلمــات، علــى أســاس أن هــذه كلمــات ُحكــم عليهــا بأنهــا تســتحق التدويــن 

فــي المقابــل، تعكــس قوائــم الكلمــات المتغّيــرة فــي القواميــس الوصفيــة، وإصداراتهــا الجديــدة، أســلوَب 

ــاس تكــرار  ــية فــي هــذا القواميــس كّميــة )علــى أســ االســتخدام الحالــي للغــة. إذ إن الفرضيــات األساســ

كلمــات معينــة وانتشــــارها(، وليســت نوعيــة )علــى أســاس تقييــم جيــد أو ســيء أو غيــر ذلــك(.

ومن المفارقــــات، أنَّ اللغة هي التي يمكن أن ُتملي أوامرها في ضوء هذا األمر، وكلما ازداد اســــتخدام 

كلمــة أو معنــى مــا، ازداد حــقُّ تضمينهــــما فــي القامــوس. لــذا، فــإنَّ مؤلــف القامــوس الوصفــي يــدّون 

ببســــاطة الشــــواهد التــي يمكــــن ماحظُتهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن الموضوعية.

-الحكــم والموثوقيــة.. يكمــن المقيــــاس الحقيقــي للحكــم علــى القامــوس فــي صفــٍة مختلفــة بقــْدٍر مــا، 

أْي أْن تكــون ثقــة أو كمــا يعّرفهــا قامــوس بلومزبــري اإلنجليــزي، “جديــرة بالثقــة، مدعومــة بالشــواهد، 
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وتظهــر معرفــة عميقــة”. وقــال اللغــوي األمريكــي تشــارلز فرايــز ســــنة 1962: “يمكــن أْن يكــــون القامــــوس 

فــي الواقــع مرجعــًا بــــذات المعنــى الــذي يكــون عليــه كتــاب الكيميــاء أو الفيزيــاء أو علــم النبــات مرجعــًا، مــن 

خــال دّقــة الكتــاب واكتمالــه، وتدوينــه الحقائــق المرصــودة عــن المجــال المعيـــــن، وفقــًا ألحــدث مبــادئ 

وتقنيــات علــم معيــن”، وهــذا هــو مــا يربــط القامــوس بشــكل وثيــق بالمعنــى الثانــي للكلمــة فــي “قامــــوس 

التــراث األمريكــي” بصفتــه كتابــــًا مرجعيــًا فــي حالتــــه مثــل المصــادر العلميــــة وتوجيهاتهــا المقبولــة.

ــّزز مفــردات القامــــوس الوصفــي الحديــث، الــذي يعتمــــد  وبالمثــــل، فــــإنَّ الموثوقيــة مــن هــــذا النــوع تعــ

ــتخدام. بقــوة علــى التقييــم الدقيــــق والمنهجــــي لاســ

-التعارض والتوافق.. قد يثـيـــر التعامل مع التســــميات واالشــــتقاق والمصادر مجــــاالِت جدٍل في هذا 

الصــدد. ففــي كلٍّ منهــا، يمكــن الطعــن فــي طبيعــة الُحكــم، ونــوع الُحكــم الــذي يســتطيع القامــوس أن 

يقدمه، وما ينبغي عليه كذلك؛ مما يكشــــف عــــن تأثر االفتراضات المختلفــــة جدًا لمؤلفــــي القواميــــس 

ومســــتخدميها. فكلمــة االشــــتقاق، علــى ســــبيل المثــال، كمــا يكشــف اشــــتقاقها، تعنــي دراســــة المعنــى 

الحقيقــي أو األصلــي للكلمــة أو الشــــكل. 

ُيعــــّد االشــــتقاق في القامــــوس التاريخي، مثــــل قاموس أكســفورد اإلنجليزي أو عمل جروم في ألمانيا، 

نقطــة انطــاق؛ فالمفــردات أو اإلدخــاالت هنــا مثــل الســــير الذاتية تحديدًا، تتبــع معانَي الكلمات المتغّيرة 

عبــر الزمــن، منــذ والدتهــا، وحتــى التقــادم والموت.

ــتقاق أيضــًا التوّجهــات النقائيــة، وإرشــادات إلزاميــة أكثــر. فــإن كان  ومــــع ذلــك، يمكــن أن يثيــر علــم االشــ

أحــد المعانــي حقيقيــًا، فــإنَّ المعانــي األخــرى، خاصــة تلــــك التــي تظهــر بوصفهــا جــزءًا مــن عمليــات التغييــر 

الاحقــة، قــد تكــون خاطئــة ، خاصــة وأنَّ اللغــة تتغـيـــر كمــا رأينــا فــي عــدد مــن األحــــداث، ويمكــن اعتبارهــا 

شــاهدًا علــى التراجــع.

م التاريــخ واســــتخدام اللغــة، شــــواهد مختلفــة بقــدٍر مــا. وُتبــرز التوتــــرات المماثلــة  وفــي هــذا المجــال، يقــدِّ

بيــن الُحكــم الســابق والحالــي، وبيــن اشــــتقاق الكلمــات واســتخدامها الحالــي، عــددًا مــن التعارضــات 

ــا القواميــس. مهــ ــبة التــي يجــب أْن تقدِّ ــتمرة حــول المعانــي المناســ المســ

-تنافــس حكــم الشــواهد.. تقــّدم المصــادر المســتخدمة بوصفهــا شــواهد جوانَب أخرى للُحكــم المتنازع 

عليــه. إذ كان تأليــف القامــوس، يميــل فــي البدايــة إلــى النمــاذج الهرميــة للشــواهد التــي ُينظــر فيهــا إلــى 
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مــون أمثلــة علــى أفضــل لغــة. فلــم يُكــن ُينظــر إلــى هــذه األمثلــة علــى أنهــا  أفضــل الُكتــاب الذيــن يقدِّ

ــدًا عــن  ــًا بعي مــت نموذجــًا مرجعيــ ــو قدَّ ــل تمّثلهــا أيضــًا، حتــى ل تشــرح الكلمــات المســتخدمة فحســب، ب

الواقــع واالســــتخدام العــادي.

ــعى إلــى  ــل القواميــس التــي تســ ــتخدمة وأنواعهــا، مثــ ــع فــي نطــاق المصــادر المســ كمــا يمكــن للتوّســ

أن تصبــح أكثــــر تمثيــًا، أن يثيــر قلقــًا واضحــًا. علــى ســــبيل المثــال، تكشــف الــردود المبّكــرة عــــلى الطبعــة 

ــر  ــة علــى نحــو غي ــدو أنهــا تحّررّي ــأن مــا يب ــزي قلقــًا ملحوظــًا بشــ ــفورد اإلنجلي ــى مــن قامــوس أكســ األول

ضــروريٍّ بشــــأن مســــائل الشــــواهد.

فــي هــذا اإلطــار تبّيــن الكاتبــة، أنــه حيــن ينتشــر التغييــر فــي مجتمــع اللغــــة، يجــب أن يــّدون بحيــاد وبصحــة، 

بغــض النظــر عــن المواقــف اللغويــــة لمؤلــف القامــوس، الــذي قــد يوافــق تغيــر المعنــــى أو يرفضــه. 

ــذي تقتــرب تعميماتــه عــن  ــز ورونديــل، فــإنَّ القامــــوس الموثــوق بــه هــو القامــوس الــ وكمــا يؤكــد أتِكنــ

ــكل وثيــق مــع األســاليب التــي يــرى بهــا النــاس اللغــة، ويفهمونهــا عنــد التواصــل  ســلوك الكلمــات بشــ

الحقيقــي، مثــل تأليــف الروايــات أو كتابــــة التقاريــر، وقــراءة الصحــف، أو التحــدث.

م معلومات دقيقة وصادقة لمستخدمي  وهكذا، فإنَّ الُحكم، والموثوقية من هذا النوع يمكن أن ُتقدِّ

اللغة الذين يلجأون إلى القاموس بحثًا عن اإلنارة والمشــورة.

تؤّكــد مكلســتون، أن تعامــل القواميــس مــع الحقيقــة أمــر شــائع فــي تاريخهــا؛ فقامــوس َروبــرت كــوِدري 

ــة اإلنجليزيــة” ســنة 1596، صــّرح بهدفــه  “الجــدول األبجــدي” الــذي ُأدِرج فــي قامــوس “ُأســتاذ المدرســ

الســــاعي إلــى تعليــم الكتابــة الحقيقيــة، باإلضافــة إلــى فهــم أّي كلمــة إنجليزيــة صعبــة. 

كما ُيمنــــح المعنى الحقيقي مكانًة بارزًة في “قامــــوس الُترُجَمــــان” لجون كويــــل، وهو قاموٌس للقانون 

ومصطلحاتــه، تمامــًا كمــا هــي الحــال مــع قامــوس َصموئيــل جونســــون االبــن، مؤلــف المعاجم األمريكــــي 

ــنة 1798،  ــون المدرســي” لســ ــنوات مــن خــال “قامــوس جونســ الــذي ظهــر قبــل قامــوس ِوبســتر بســ

ووعــد بالمعنــى الحقيقــي والتلفــــظ األكثــر فائــدة باللغــة اإلنجليزيــة. 

مثــل هــذه الحقائــق أحيانــًا قــد تبــدو غيــر مستســــاغة لــدى البعــض، ويمكــن هنــا الكشــــف بأســــاليب 
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موضوعيــة عــن مشــكات الصــدق، وكذلــك الكــذب. ومــع ذلــك، فثمــة مفــردات أخــرى أكثــر تعقيــدًا 

بدرجــة كبيــرة، حيــن تكشــف عــن األســاليب التــي يمكــن مــن خالهــــا مواءمــة التعريفــــات والحقائــق التــي 

ُيفتــرض أْن تنقلهــا، مــع االختافــات فــي المعتقــدات والســــلوك، والســــلطة األخاقيــة أو السياســية، أو 

التحّيــز والتعاُطــف.

ــاز، التــي تنــصُّ  ــان، وامتِي ــبيل المثــال، ُنظــر إلــى تعريفــات جــون كويــل لكلمــات مثــل ملــك، وبرلمــ علــى ســ

ــية   ــلطة علــى المَلكيــة المطلقــة، علــى أنهــا تقتــرب مــن البدعــة القاموســ علــى أنَّ البرلمــان ليــس لــه ســ

ــية، بــداًل مــن المعنــى الحقيقــي الــذي يقصــده الكاتــب. والسياســ

لــم يقــف األمــر عنــد حظــر القامــوس، وســحب عمــدة لنــدن لُنســــخه، فحســــب، ولكــن تــم حرقــه فــي 26 

مــارس 1610. واســــتقال كويــل مــن منصبــه كأســــتاٍذ لكــــرسي القانــون المدنــي الــذي كان يشــــغله وقتئــٍذ 

فــي كامبريــدج، كمــا ُســــجن. هنــا تشــــّظت الحقيقــة. فلــم تتفــق حقيقــة كويــل مــــع الحقائــق التــي تفّضلهــا 

الحكومــة، التــي أصــّرت علــى ُحكمهــا فــي هــذا الصــدد.

بالنظــر إلــى هــذه الواقعــة، يمكــن للتعريــف أن يجعــل مــن تأليــف القواميــس مهنــة خطــرة. حتــى عندمــا 

تبــدو الحقائــق متفقــًا عليهــــا، ألنــه يمكــن أن يختلــف تفسـيـــرها مــن شــخص، لشــخص آخــر أو نظــام آخــر.

باالنتقــال إلــى التغييــرات و التحّديــات التــي تواجــه تأليــف القواميــس، توضــح مكلســتون، أن أدوات تأليــف 

القواميــس ووســائلها تغيــرت عبــر القــرون، غيــر أن العصــر الحديــث شــهد تغّيــرًا جذريــًا فــي القواميــــس 

وتأليفهــــا. وتأّثــرت بالثــــورة الرقميــة علــى نطــاق واســــع. 

ــتخدمين  ــلى األقــل لــدى المســ ــًا مطلقــًا، عــ ــف القامــوس مــع بيئتــه الجديــدة نجــح نجاحــ ويبـــــدو أنَّ تكيُّ

ــة فــي العصــر الحديــث.  ــزات التــي توّفرهــا الطفــرة التكنولوجي ــى المّي ــن علــى الوصــول إل القادري

مهــا النــص الرقمــــي يمكــن أن تكــون أكثــر حداثــة، فهنــا تتــواءم مرونــة  كمــا أنَّ المعلومــــات التــي يقدِّ

حســــابات الموقــع اإللكترونــي بوفــرة مــع ديناميكيــة اللغــة الحّيــة، وتغّير الشــــواهد حســــب ذلك، إذ يمكن 

إضافــة كلمــات أو معـــــاٍن جديــدة إلــى القواميــس فــي الموقــع اإللكترونــي بســــهولة أكبــر بكثيــر مّمــا 

يمكــن إضافتهــا فــي النســخ المطبوعــة.

 أيضــًا، القواميــس الرقميــة التــي تســــمح بوصــوٍل مفتــوح إليهــا، تعكــــس ديمقراطيــة جّذابــــة للمعرفــة؛
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إذ ال حاجــة إلــى شــراء القامــوس، ألنَّ المعلومــات المتعلقــة بمعنــى الكلمــة ُتقــدم مّجانًا، ويمكن الوصول 

إليهــا حيثمــا كان المســــتخدم، مــا دام علــى اتصــال بالشــبكة. فهنــا القامــوس بــا ِملكيــــة فرديــة وال حتــى 

دفــع اشــــتراك معّيــن للوصــول إلــى محتوياته. 

يذكــــر موقــع القامــوس الحــّر »ويكامــوس« أنــه قامــوس مجــــانّي في موقعه اإللكــــتروني. وكتب موقــــع 

ــر قامــوس مجانــي فــي  ــه أكب ــر مــن 50 مليــون شــخص شــهريًا، أن Dictionary.com الــذي يتصفحــه أكث

شــــبكة اإلنترنــت واألكثــر موثوقيــة. 

علــى هــذا، فــإنَّ كميــة المعلومــات المجانيــة المتوافــرة فــي المواقــع اإللكترونيــة عــن الكلمــات ومعانيهــا 

مذهلــة. ورغــم أنَّ المعلومــات ال تكــــون علــى ذات القــدر مــن األهميــة، وربمــا يكــون بعضهــا غيــر مهــم 

تمامــًا، قياســًا إلــى الــذي تضمــه القواميــس التجاريــة الحاليــة، إال أنهــا تثيــر شــــكوكًا عن الحاجة المســــتقبلية 

إلــى القواميــس التجاريــة، بيــن عمــوم المســــتخدمين. 

فإن كان من الممكن الحصول عليها با تكلفة، فلماذا يشــتريها المستخدمون ســواء بصيغة مطبوعة، 

أم عبر االشــتراك في الموقع اإللكتروني؟

ـــف القامــوس تمامــًا  فــي حقيقــة أخــرى، لهــذا النــوع مــن الديمقراطيــة. حيــن يمكــن للشــخص تجــاوز مؤلـّ

وصياغة مفرداته الخاصة، باســــتخدام مواقــــع مثل موقع القامــــوس الحّر ويكامــــوس، أو قاموس إربــــن، 

فهــذا التجــاوز يمثــل مخــاوف أخــرى فــي هــذا الســــياق.

فــإْن كانــت القواميــس يكتبهــا المســتخدمون ويســتخدمونها، فهــل مــن الممكــن أن تكــون حرفــة تأليــف 

القواميــس حرفــًة قديمــة؟

تضــع مثــل هــــذه المواقــع اإللكترونيــة، المتحّدثيــن والُكّتــاَب العادييــن فــي صميم عمل تأليــف القواميس. 

ويمكــــن أْن تكون تعريفات تأليــــف القواميس في هذه المواقع ُمعّبرة بشــــكل أكثر وضوحًا.

مــن ذلــك مــا جــاء فــي قامــوس ويكامــوس، بأنــه “موقــع إلكترونــّي تعــــاونّي يمكــن تحريــــره مباشــرة 

ــه”، وهــذا ُيعــّد نوعــًا مــن  ــة الوصــول إليــ ــخص لديــه إمكانيــ ــتخدام متصّفــح فقــط مــن خــال أيِّ شــ باســ

الهيــاكل التفسيــــرية التــــي لطالمــا مّيــزت القواميــــس التقليديــة.

ومــع ذلــك، فــــإنَّ “التأليــف والكتابــة” عنــــد مؤّلفــي القواميــس فــي هــذا النطــاق مختلفــــان بقــدٍر مــا؛ 

فبــداًل مــــن مشــروع تعاونــي بيــن المحّرريــن أو المســاعدين فــي مكاتــب القواميــس ضمــن فريــق محتــرف، 
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كمــا كان الحــال فــي الســابق. نجــده اآلن قائمــًا علــى أنشــــطة مجتمــــع اإلنترنــت حيــن يمكــن أليِّ شــخص 

االنضمــام إليــه. 

بالنظر إلى عديد من الحقائق المرتبطة بحاضر ومســتقبل القواميس، ترى مكلســتون، أن نهاية القواميس 

المطبوعــة ال تــزاُل فكــرة بعيــدة ،علــى الرغــم مــــن التنّبــؤ الدائــم بهــا. كونهــا ال تــزال ُتنشــر وُتشــترى. فــإْن كان 

التصّفــح يعنــــي البحــث عــن المعلومــات فــي قاعــدة البيانــات، أو إلقــاء نظــرة خاطفــة علــى الكتــاب بعفويــة 

رة عنــد مــن يســتخدمون القامــوس، كمــا كشــفت االســتطاعات.  وراحــة، فــإنَّ الطريقــة األخــرى، ُمقــدَّ

وفــي بعــــض األحيــان، يكــون فحــص الصفحــــة بالعيــن هــو األفضــل فــي الواقــــع. وحتــى إذا كان بإمــكان 

الشــــخص مســــح قائمــة الكلمــات إلكترونيــًا، فإنــه ال يســــتطيع الوصــــول إلــى المعلومــات فــي أســــفلها 

إال بالضغــط عليهــا. وفــي هــذه النقطــة، يمكــن أْن تكــون القواميــس الورقيــة القديمــة أســرع بشــــكل 

ــر ســهولة فــي االســتخدام. متناقــض، وأكث

وبــــداًل مــن أن يزيــــل أحدهمــا اآلخــر أو يزيحــــه، فهنــا ســرٌد مســــتمر عــن التعايــش بيــن القامــوس المطبــــوع 

والرقمــّي والــذي يبــدو جوهريــًا علــى األقــل فــي الوقــت الحالــي.




