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 تقدمي

 ندوة املعجم العريب
برعاية كرمية من السيد الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية 

 ٢٢/١٠السورية عقدت يف رحاب جممع اللغة العربية بدمشق يف املدة من 
ا٢٠٠١/ ٢٥/١٠حىت مساء  وقد شارك يف )). املعجم العريب: ((ُ ندوة عنوا

ربية، ومن القطر العريب السوري، وألقيت الندوة ثلة من الباحثني يف األقطار الع
  :فيها حبوث يف إطار أربعة حماور هي

  . حملة تارخيية عن بدء التدوين اللغوي عند العرب-١
  :ً أوال معجمات األلفاظ-٢

   أساليب تأليف املعجمات-أ
  . وفق خمارج احلروف-
اية اجلذر اللغوي-   . وفق 
  . وفق أول اجلذر اللغوي-

  . نظرة نقدية يف املعجمات العربية القدمية واحلديثة-ب
  .ً ثانيا معجمات املعاين-٣
 ضرورة وضع معجم عريب شامل يليب حاجات الباحثني يف هذا العصر - ٤

  .املنهج الذي ينبغي اتباعه يف وضع هذا املعجم. ًمستوفيا الشروط املطلوبة
  : مشروعات معجمية-٥
 –املصطلحات  معجمات – املعجم املدرسي –املعجم التارخيي   

  . معجمات أخرى متخصصة يقرتح وضعها–معجم املعاين 



 
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا  

 

٥١٢ 

وقد أقيم حفل افتتاح الندوة يف الساعة احلادية عشرة من صباح يوم 
 يف قاعة احملاضرات مبكتبة األسد الوطنية، وحضر ٢٢/١٠/٢٠٠١االثنني 

احلفل الدكتور حممد زهري مشارقة، نائب رئيس اجلمهورية، ممثل راعي احلفل، 
والسادة أعضاء القيادة القطرية، والسادة أعضاء اللجنة املركزية للجبهة الوطنية 
التقدمية، والسادة الوزراء والسفراء العرب، وأعضاء جممع اللغة العربية بدمشق 
واألساتذة الباحثون املشاركون يف الندوة، وممثلو وزارة التعليم العايل، 

وري ومجع غفري من العلماء والباحثني واملؤسسات الثقافية يف القطر العريب الس
  .املعنيني بشؤون اللغة العربية

 :وقد ألقيت يف حفل االفتتاح الكلمات اآلتية

  .كلمة الدكتور حممد زهري مشارقة نائب رئيس اجلمهورية، ممثل راعي الندوة- 
  .كلمة األستاذ الدكتور حسان ريشة وزير التعليم العايل- 
  .كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية بدمشق- 
 األردين، ممثل كلمة األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية- 

 .الوفود املشاركة

واستأنف املشاركون يف الندوة أعماهلم يف الساعة اخلامسة والنصف من 
ة وبدأت  يف قاعة احملاضرات مبجمع اللغة العربي٢٢/١٠/٢٠٠١بعد ظهر يوم 

جلسات الندوة يف القاعة املذكورة، فألقى السادة املشاركون حبوثهم ضمن 
 ً.احملاور األربعة املذكورة آنفا

 : يف الندوةي ننشر البحوث حسب إلقائها الزمينوفيما يل


