
 لسم اللغة واألدب العربً

  لسانٌات تطبٌمٌة ولسانٌات الخطاب2ماستر: المستوى

 صناعة المعاجم: المادة

 االهتمام بالعمل المعجمي في العصر الحديث: الموضوع

على الرغم من لدم األعمال المعجمٌة وتطّورها عبر التارٌخ فلم تأخذ المعجمٌة حّظها من 

ا فً حمل المعاجم،  االهتمام والتنظٌم إال فً مطلع المرن الثامن عشر حٌنما ظهر جدوالن مستمالن صَّ

 ًّ ، وااخر عرب ًّ  . حدهما غرب

 معاجمهما، ووضعا األسس Johson و Bailey ّما الجدول الغربً فمد شّك طرٌمه حٌنما كتب 

ًّ . الّتً ٌنبغً  ن تتبع فً صناعة المعجم ًّ فمد مّهد له ابن الّطٌب الفاس م ـ 1698/هـ1110)و ّما العرب

إضاءة )، و(شرح كفاٌة المتحفّظ)فً  عماله المعجمٌة المتعدّدة، وبخاّصة فً عملٌة  (م1756/ هـ1170

، مّما  ذكى الهمم، و وجد نهضة معجمٌة عربٌة خالل المرن التّاسع عشر كان فرسان حلبتها (الراموس

 . حمد فارس الشدٌاق، وإبراهٌم الٌازجً، و نستانس الكرملً وغٌرهم

وفً المرن العشرٌن زاد االهتمام بالعمل المعجمً تنظٌرا، وتأسٌسا، وتطبٌما، وكان من  هّم هذه 

 : ما ٌاتً–إلى جانب  نجاز عدد كبٌر من المعاجم - الجهود 

 االعتماد على المادّة الحٌّة، ومجموعات االلتباس مّما  ضاف إلى مادّة المعاجم التّملٌدٌّة الّتً 1

 . مادّة  خرى شمّت طرٌمها إلى الحٌاة خارج المعجم- تنتمل من معجم إلى معجم 

 ظهور معاجم المعاجم،  و الموسوعات المعجمٌّة الّتً تمدّم لوائم ببلٌوجرافٌّة لألعمال 2

 :المعجمٌّة، ومن  مثلة ذلن

 Lexicography تحت عنوان 1988 عام Zgustaالمائمة الببلٌوجرافٌّة الّتً لدّمها  -  

Today وتغّطً عددا من اللّغات األوروبٌة 86/87 وتمف عند عام . 

 فً مركز المعاجم بجامعة إكستر R.R.K. Hartmannالمائمة المحوسبة الّتً لدّمها  - ب

 .ببرٌطانٌا

معجم المعجمات العربٌّة لوجدي رزق غالً، والمراجع المعجمٌّة :  وفً العربٌّة ظهر–ج 

 .العربٌّة لمسفر الثّبٌتً ومحمود صٌنً

ولد .  بناء لواعد بٌانات معجمٌّة سواء عن طرٌك الجمع الٌدوّي،  و باستخدام الحواسٌب3

، واعتبرت نملة كبٌرة وثورة علمٌّة دفعت العمل  ًّ  عطت هذه المواعد إمكانٌات ضخمة للعمل المعجم

ًّ خالل ربع لرن غلى آفاق بعٌدة لم تكون متاحة له من لبل  .المعجم

 : ظهور دورٌات تهتّم بالمعاجم والمعجمٌّة مثل4

  -Dictionaries الّتً تصدرها الجمعٌة المعجمٌة ألمرٌكا الّشمالٌّة، ولد بد ت فً الظهور عام ،

1979. 



 الّذي بد   The Bulletin of European Association for Lexicography - ت

 .1984بالّظهور عام 

 .1988 الّذي بد  فً الّظهور عام The International Journal of Lexicography - ث

مجلة المعجمٌة الّتً تصدرها جمعٌة المعجمٌة العربٌة  بتونس، وصدر عددها األول فً  - ج

 .منتصف الثّمانٌنات

 .مجلة المعجمٌة التً تصدر فً الّصٌن - ح

 .مجلة مجمع اللغة العربٌة بالماهرة - خ

وغٌرها، وإظهار   تأسٌس مراكز بحثٌة معجمٌة فً جامعات إكستر، وبرمنجهام، وإندٌانا 5

وكذلن تأسٌس . الجامعات اهتماما  كبر بالمعجم وبحوثه ونظرٌاته، وتمدٌمها ممّررات للّطالّب فً المعاجم

، وجمعٌة المعجم فً  مرٌكا (1954)العدٌد من الجمعٌات اللّغوٌة والمعجمٌة مثل الجمعٌة اللغوٌة الكندٌة 

الّشمالٌّة، وجمعٌة المعجم فً الهند، وجمعٌة المعجمٌة الصٌنٌّة، واالتّحاد األوربً للمعجمٌة، وجمعٌة 

. المعجمٌة العربٌة بتونس

 تناف دور النشر األمرٌكٌة الكبرى منذ الستٌنٌات فً إصدار  عداد كبٌرة من المعاجم، ومن 6

، وانتمال هذه Merriam-Webster، وRandom House، وFunk & Wgnalls هّم هذه الدّور 

وكانت النملة الكبرى للمعاجم البرٌطانٌة ظهور الطبعة األولى من . الجهود خالل السبعٌنٌات إلى برٌطانٌا

ومن الثمانٌنٌات . 1978 عام The Longman Dictionary of Contemporary English: معجم

، كما (1995)وفً التسعٌنٌات ظهرت الطبعة الثالثة . (1987)ظهرت الطبعة الثانٌة من المعجم السابك 

 Dictionary of the:ظهر عمل جدٌد مثل انطاللة  ساسٌة جدٌدة فً صناعة المعجم وهو معجم

English Language.   The Collins Cobuild 

 عمد المؤتمرات والنّدوات وحلمات البحث فً  مرٌكا ودول  وربا بدءا من  وائل السٌتٌنٌات 7

. (1972، نٌوٌورن 1970،  وهاٌو 1960إندٌانا )لمنالشة المشكالت المختلفة المتعلمة بصناعة المعاجم 

. 2/2009ط.مصر, الماهرة. عالم الكتب.  حمد مختار عمر.  صناعة المعجم الحدٌث:المرجع
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