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 ا�لغة العربية املعارصة والصنا	ة املعجمية

 دولية ندوة 
  2018مارس  22-21

ا;ي يوازي التنظري يف طبيعة القدرة املعجمية وقوا	دها و1ٓليات اش!تغالها.  املظهر التقين والعميل متثل الصنا	ة القاموس!ية

وٕاذا اكنت املامرسة التنظريية شNٔP لسانيا رصفا MرLكز فIه ا�لساين 	ىل مرجعيات حمددة، فٕان الصنا	ة القاموس!ية تتوقف 	ىل تضافر 

م. ٕان `نتقال من النظرية املعجمية ٕاىل الصنا	ة املعجمية 1ٔو القاموس!ية هو انتقال من [ود 1ٔطراف ت]ZاMن ختصصاهتم وتتعدد مقارVهت

يات املعرفة ٕاىل املراس واiربة والتقhية، ومن النظرية ٕاىل التطبيق. من هذه اجلهة ميكن اعتبار الصنا	ة املعجمية قسام 1ٔساس!يا من ا�لسان 

  .	اممة 1ٔهداف 1ٔخرى 	ىل مس!توى الرتبية والتعلمي والتمنية ا�لغوية بوlه التطبيقIة، تؤسسها النظرية ا�لسانية، وLرنو خلد

ٕاال ٕاذا قامت 	ىل 1ٔسس نظرية مyينة مس!متدة من 1ٔحباث ودراسات نظرية حول املعجم  وال sس!تقمي الصنا	ة القاموس!ية

وقضا�ه وٕاشاكالته، و	ىل مهنجية 	لمية مضبوطة وحممكة لتنظمي ا�iالت املعجمية ومعا�هيا، وصيا{ة تعاريفها، وحتديد س!ياقات 

س]هنل مهنا املادة ا�لغوية والتطور التارخيي �لمفردات اخل. والواقع  ورودها وتطور معا�هيا واس!تعامالهتا، وانتقاء املتون واملرجعيات اليت

1ٔن هناك العديد من النظر�ت واملقارVت املعجمية والقاموس!ية، والعديد من `سرتاتيجيات العملية املطبقة يف بعض املعامج 

(و	ددها قليل بطبيعة احلال). ويت�ىل هذا الغياب  الغربية ذائعة الص�ت، اليت ال جند لها �1ٔرا Vرزا يف القوام�س العربية احلديثة

اجليل �لفرش النظري يف القوام�س العربية يف اخللط الكZري بني املواد، و	دم احلسم يف العديد من القضا� املعجمية اليت يطر�ا 

وغياب بعض الصيغ دون مربر لغوي املعجم العريب، و	ىل ر1ٔسها كرثة امجلوع واملصادر، والتعدي وا�لزوم، وsشابه الصيغ يف املعىن، 

مقhع، Nهيك عن قضية التعريف يف 	القهتا ببعض القضا� املعجمية أ§ساس!ية اكلرتادف والتضاد و`شرتاك ا�لفظي، وأ§سس 

ت واملفاهمي اليت تقوم 	لهيا معلية تنظمي وLرت�ب املعاين ا®تلفة �لمفردة الوادة وقضا� اiال» املعجمية معوما، ومسPٔ» املصطلªا
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العلمية والتقhية اخل. كام 1ٔن 1ٔكرث القوام�س تداوال يف الساة العربية اليوم يه يف الغالب أ§مع مyون ختاطب املوروث من أ§دب 

  وال تلتفت حلدثية اخلطاب وحتوالت ا�لغة العربية.

 وابتداع صيغ خمتلفة ٕالخرا[ا، والسهر وٕاذا اكنت ا�لغات الطبيعية ا§ٔكرث تداوال قد تبو1ٔت ماكنة ³برية يف صنا	ة املعامج

ا، وٕاداث مؤسسات لر	اMهتا وضامن موا³بهتا �لتطور ا�لغوي، فٕان معامج ا�لغة العربية ظلت ح�Zسة فرتات زمhية هئ	ىل ٕاغناهئا وٕا�را

½شلك وظيفي. ;«، بعيهنا، فال توا³ب lديدا 	ىل مس!توى املنت ا�لغوي، وال حتدد 1ٔهدافها بدقة، وال حترص 	ىل ٕاخراج موادها 

فا�لغة العربية يف 1ٔمس احلاlة ٕاىل قوام�س ديثة تضايه القوام�س املعروفة 	ىل الصعيد اiويل، وتتوسل بPٔسس نظرية ومهنجية 

  واحضة وفعا» من شPٔهنا 1ٔن ختلص القوام�س العربية من النواقص الكÀرية اليت sشوهبا.

يل حول ا§ٓليات الكفÅV ÆIهنوض بصنا	ة معجمية مؤسساتية اعتبارا للك ذ«، ورغبة يف تPٔس�س حوار 	لمي ومع

ا�لغة العربية املعارصة والصنا	ة م املعهد ندوة دولية حتت عنوان: sس!تجيب �لªاجIات امللªة اليت تعرب عهنا القطا	ات ا®تلفة، ينظ

عربية جتعل النظرية املعجمية يف �دمة  �لبحث واÅمتحيص يف إالشاكل اجلوهري العام ا§ٓيت: ³يف لنا 1ٔن ننجز قوام�س املعجمية

الصنا	ة القاموس!ية 	ىل غرار ما هو مرصود يف بعض القوام�س ذات الر�دة يف هذا اÍال؟ وLروم إالlابة عن هذا إالشاكل 

 اÍاالت اس!ت�الء ا§ٓليات الكفÅV ÆIهنوض بصنا	ة معجمية عربية موا³بة لتطور ا�لغة العربية ومس!تجيبة �لªاجIات املتنامIة يف

  ا®تلفة. وبغية اس!تغراق البحث ®تلف جوانب املوضوع نقرتح احملاور التالية:

  

  ، مهنا:قضا� وٕاشاكالت معجميةاحملور أ§ول:  

  املعلومات الرضورية اليت يZÑغي 1ٔن يتضمهنا املد�ل املعجمي ٔ§ي مفردة، -

عجمية، اكلعالقة بني معاين املفردة الوادة، وLراتIÔة هذه املعاين معاين املفردات ولك اجلوانب أ§خرى املتعلقة iVال» امل  -

  وحنوها،

  الصيغ ومعا�هيا والقضا� اليت تطر�ا يف االت مÀل اجلعل واملطاو	ة والصريورة و{ريها، -

Öكون نفس الفعل ظاهرة التعدي وا�لزوم يف 	القهتا Vلصيغ وببعض الثغرات املوجودة يف التصور السائد �لمعجم العريب،  -

  الزما ومyعد� يف الس!ياق ذاته،

  كرثة املصادر املقرتة �لفعل الواد وتنوعها من قاموس §ٓخر، وكرثة امجلوع املقرتة لالمس الواد وتنوعها من قاموس §ٓخر، -
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  مهنا: ،قضا� وٕاشاكالت قاموس!يةاحملور الثاين: 

  Lرت�ب ا�iالت، -

  ملعجمي �لمفردات،صيا{ة التعريف وتعيني املعىن ا -

  حتديد املعلومات النحوية اليت يZÑغي ٕارفاقها Vملفردات، -

  تعيني املرادفات وأ§ضداد، -

  `عØد 	ىل املتون و`س]شهادات، -

  إالشارة ٕاىل التطور التارخيي �لمفردات 1ٔو `كتفاء Vملعاين املس!تعمÆ ديثا، -

القوام�س: القوام�س العامة، والقوام�س القطاعية، والقوام�س املدرس!ية، والقوام�س ³يفIة التعامل مع 1ٔنواع خمتلفة من  -

  التارخيية، والقوام�س إاللكرتونية،

  

  مهنا:  ،التنظري املعجمي والصنا	ة القاموس!يةاحملور الثالث: 

وس!بل التقريب بني العمل `سرتاتيجيات اليت ت�رس اس!تغالل الصنا	ة القاموس!ية لنتاجئ البحث يف النظرية املعجمية،  -

 النظري والعمل التطبيقي،

  عرض الت�ارب اiولية الرائدة يف صنا	ة القوام�س يف ا�لغات ا®تلفة، -

تقIمي الت�ارب العربية يف جمال الصنا	ة القاموس!ية من �الل الكشف عن مدى اس!ت�ابة القوام�س العربية املعارصة  -

  ملعجمية، و�لنقاش النظري احلايل حول خمتلف ٕاشاكالت النظرية املعجمية.�لمقاي�س املوضوعية املؤطرة �لصنا	ة ا
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 :رشوط املشاركة

 .1ٔال Mكون البحث قد قدم يف ملتقى 	لمي سابق 1ٔو ßرش من قZل •

 .عايري املتعارف 	لهيا 1ٔاكدمييااملفر يف البحث رشوط البحث العلمي و اتو ت 1ٔن  •

 .، وMُرَسل امللخص 	رب الربيد إاللكرتوينالندوةيتقدم الباحث مبلخص ال يت�اوز صفªة وادة مضن حماور  •

 .املدا�التارتام ا§lٓال احملددة ٕالرسال امللخصات و  •

 .لكمة) مبا يف ذ« الهوامش واملراجع واملالحق 7000صفªة ( M20ُراعى 1ٔال Lزيد صفªات البحث عن  •

 :املقاي�س ا§ٓتية Mُراعى يف كتابة البحث •

�لهامش VلÑس!بة �لغة العربية، ويف ال الكyابة  �10لمنت و 13مقاس   (Simplified Arabic)اخلطنوع  �

 .�لهامش �10لمنت و 12مقاس   �V(Times New Roman)لغة أ§جhبية: نوع اخلط

ٓ توضع الهوامش يف  �  .خر املقال مرمقة 1ٓليا1

 .الفرßس!يةو  إالجنلزييةو  : العربيةالندوةلغات  �

      

 :مواعيد �مة

 8201 يناMر 51املدا�الت 1ٓخر مو	د الس!تالم ملخصات     

  .2018فرباMر  28اكمÆ  املدا�الت1ٓخر مو	د الس!تالم     

  

  توlه مراسالت املشاركة يف الندوة ٕاىل الربيد إاللكرتوين التايل:

colloque.lexique@um5s.net.ma 

 

  


