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مقدمة مؤلف
پژوهشهای گردآمده در این کتاب جنبههای مختلف نظری و کاربردی فرهنگنگاری را بررسی
میکند .بیشتر این پژوهشها در سمینارهای تخصصی بینالمللی و عربی برگزارشده در تونس،
عربستان ،سریالنکا ،فنالند ،کویت ،مصر ،مراکش و آمریکا مطرح و عرضه شده است .پس برخی از آنها
در اصل به زبان انگلیسی نوشته و سپس به عربی ترجمهشده است .بنابراین مشاهده میکنیم که بیشتر
منابع و مراجع این پژوهشها خارجی هستند و از تقویم میالدی در آنها استفادهشده است .بیشتر این
پژوهشها در اسناد علمی سمینارهای مذکور منتشرشده است .عالوه بر این ،مجله "اللسان العربی" که
از سوی دفتر هماهنگی سازمان عربی تربیت ،فرهنگ و علوم (ألکسو) منتشر میشود این پژوهشها را
برای بار دوم به چاپ رسانده است .این مجله اگر تنها مجلة تخصصی فرهنگنگاری ،اصطالحنگاری و
تعریب نباشد ،نخستین مجله در این زمینه است.
گاهی در خالل این پژوهش برخی عنوانهای فرعی نظیر مدخلها ،چینش ،دادههای صرفی و
دادههای معناییِ ،تکراری بهنظر میرسد اما محتوای این عناوین فرعی و تکراری متناسب با موضوع
تغییر مییابد .برای مثال لغتنامههای یکزبانه و دوزبانه ،فرهنگهای مخصوص به گویشوران غیرعرب و
فرهنگهای گفتاورد ،همگی شامل مدخل ،چینش و داده هستند ،اما نحوة بررسی هریک با دیگری
متفاوت است .البته این مطلب ،تکراری بودن برخی پژوهشها را نفی نمیکند ،زیرا این پژوهشها از
سویی ابعاد یک موضوع را (که همانا فرهنگنگاری است) بررسی میکند و از سویی در بازههای زمانی
پراکنده فراهم آمده است؛ و رب إفادة فی إعادة.
به گمان بنده گردآوری این پژوهشها در یک کتاب ،اطالع از آنها را میسر کرده و به نیازهای
دانشجویان علوم زبانی ،واژهشناسی و اصطالحشناسی پاسخ میگوید .همچنین این کتاب گامهای
عملیاتی و ضروری الزم برای تصنیف و نگارش یک لغتنامه خوب را برای نگارندگان فرهنگهای عمومی
و تخصصی فراهم میآورد .واهلل ولی التوفیق.
علی القاسمی
ساحل هرهوره -رباط ،شعبان  /1221نوامبر 2222

