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 السنة الثانٌة ماستر لسانٌات تطبٌمٌة ولسانٌات الخطاب: المستوى

 صناعة المعاجم: المادة

 التعريف المعجماتي في المعاجم الحديثة: الموضوع

 

 :تقديم

اللفظ )إّن التعرٌف هو نوع من التعلٌك على اللّفظ، أو العبارة؛ وهو كذلن شرح نص 

وهو ٌفترض أن ٌكون لكل لفظة أو عبارة ممابل، أي أنه ٌفترض منطما وجود . (أو العبارة

وتظهر تلن الداللة زوجا من المترادفات ٌكون إما . داللة تعادل اللفظة أو العبارة المعنٌتٌن

 :من ذلن. فنستطٌع أن نعوض لفظة بلفظة أو جملة بجملة. لفظا فذّا أو جملة

 السمٌن؛: األبح -

 .الوتر الغلٌظ، الصوت من أوتار العود: األبح -

إن التعرٌف المعجمً المعروف ٌنمسم إلى لسمٌن مشهورٌن، لد استبدّا بالتعرٌفات 

وكثٌرا ما تخلط المعاجم بٌنهما بدون . المعجمٌة، سواء فً العربٌة أو فً غٌرها من اللغات

 :تمٌٌز، وبدون أن تدرن أن كل واحد منها خاص بنوع خاص من المعاجم، من ذلن

 :التعريف االسمي-1

ومنهجه تعرٌف المدخل باسم مفرد أو بجملة تبدأ باسم ألن حالة االسمٌة تستعمل 

فملَّ أن ٌستعمل الفعل لتعرٌف المداخل، وإن كانت األسماء المعّرفة . غالبا فً التعرٌف

 : جمال، لد حّولت إلى جملة اسمٌة

 .الواسع النفمة، والواسع ف المنزل:  البحبحً -

 :إّن التعرٌف االسمً ٌتفّرع إلى فروع

: أسل أسالة): تعرف الكلمة بمعادلها أو بأكثر باعتماد سٌاق أو تركه: الترادف ( أ

 .(خد أسٌل وكّف أسٌلة األصابع- فهو أسٌل - ملس واستوى 

 .(عمده وشدّه ولواه وعطفه وحسبه: أصره ٌاصره)

 .(المطبوخ: الطبٌخ- المطبوخ : الطبخ- طبخ : انطبخ)

وٌعتمد هذا النوع من المعادلة طرٌمة الدائرة المغلمة التً ٌغلب علٌها الحشو إذ 

 ما صلة أصر بشدّ ولوى وعطف وحبس؟

ذو الطول : الطوٌل): وهً تعتمد على تعرٌف الكلمة بضدّها، من ذلن:  المخالفة ( ب

 (والطوٌل خالف المصٌر والعرٌض

 .(نمٌض األبٌض والعرب تسّمً األخضر األسود ألنه ٌرى كذلن: األسود)



 ا.(لصر الشًء لصًرا ولصرا ولصارة ضد طال فهو لصٌر)

 :التعريف المنطقي-2

فهو ٌصنف الكلمات بحسب المحسوس، . إنه تعرٌف خارج عن اللغة ٌعتمد المنطك

والمجّرد، والحمٌمة، والمجاز، وكثٌرا ما ٌفّسر المدخل بجمل، أو بنص ٌصف مضمونها، 

 :من دون أن ٌعّرفها لغوٌّا، من ذلن

- ٌأكله اإلنسان أو لورله . جنس شجر من الفصٌلة المراصٌة ٌزرع لثمره: التّوت)

 .(ٌربّى علٌه دود المّز وأنواعه كثٌرة

 :التعريف الّشواهد-3

ولمد . عن اللغة [خارجٌن]كثٌرا ما ٌعتمد العتبار لصور التعرٌفٌن السابمٌن ألنهما 

إّن هدفه تربوّي، إالّ أنّه ال ٌحٌط بجمٌع . دعا بعض المعجمٌٌن إلى االكتفاء به دون غٌره

وهو ٌضع مشاكل عدّة منها عدد الّشواهد، وطولها أو لصرها، ونوع اللغة . االستعماالت

فضال  (الفصٌح وغٌره من مستوٌات الكالم)والمستوٌات اللغوٌة  (شعر أو نثر)التً تعتمد 

عن أنها تعرض فً المعاجم العربٌة مضطربة دون التمٌٌز بٌن ما هو لدٌم وحدٌث فٌها؛ 

 . وٌمكم أن نلحك بالشواهد التعرٌف بالصور وما إلٌها

إّن كثرة أنواع التعرٌف تشهد بمصورها عن االلتراب من التعرٌف المفٌد، ألنها كلها 

خارجٌة ولٌست لغوٌة، فضال عن أّن معاجم اللغة ال سٌما العربٌة منها تخلط بٌنها، ألن 

ألن ... التعرٌف المنطمً هو فً الحمٌمة من خصائص معجم األشٌاء أو الموسوعة 

ولمد سعى علم اللغة - التعرٌفات األخرى على لصورها هً من خصائص المعجم اللغوي 

 .الحدٌث إلى تجاوزها وتعوٌضها بالتعرٌف البنٌوي

 :التعريف البنيوي-4

، فاألول ٌعنً  ًّ ًّ والحمل الداّلل ال ٌمكن تصّوره إالّ باعتبار ما ٌسّمى بالحمل المعجم

مجموع الكلمات التً توفرها اللغة أو تنشئها للتعبٌر عن مختلف عناصر تمنٌة من التمنٌات 

، وعن حمل الطٌران، - أو شًء من األشٌاء  ًّ فٌمكن لنا أن نتحدث عن حمل السٌارة المعجم

، فهو ٌعنً مجموع استعماالت ... والجبر، والمودة، وهللا الخ  ًّ ًّ أو الّسٌم أّما الحمل الداّلل

إّن . كلمة واحدة للتّعبٌر عن معان تستخرج باستمراء ما ٌحٌط بتلن الكلمة من سٌالات

الحملٌن متكامالن، ٌطابمان تماما مبدأي الجمع والوضع اللّذٌن تََحدََّث عنهما ابن منظور فً 

إنّهما ٌعتبران منهجٌن أساسٌٌن فً وضع المعاجم، ألن الحمل المعجمً . لسان العرب

ٌحصر المٌدان الّذي ٌسعى المعجم إلى معالجته، دون الخروج عن هدفه المعٌن، فهو ٌساعد 

 . أصحاب المعاجم على اختٌار لغة معجمهم ومٌادٌنها وزمانها مثال



أما الحمل الداللً، فهو ٌربط تلن المٌادٌن بنصوص، ومدّونات مكتوبة وممبولة 

وهكذا . مضبوطة، ال ٌمكن االستناد إلى دونها، وال ٌمكن استنباط معانً الكلمات إال منها

ٌستطٌع المعجمً أن ٌوفّك ولو نظرٌا بٌن الجمع والوضع اللذٌن استحال أمرهما حسب ابن 

 .منظور على كل المعجمٌٌن العرب السابمٌن النعدام هذا المنهج عندهم

والتعرٌف الذي ٌعنٌنا هو ألصك بالحمل الداللً أكثر منه بالحمل المعجمً، ال سٌما 

 :فالتعرٌف الهٌكلً ٌفترض- إذا اعتمد هذا التعرٌف طرٌمتً التجنٌس والمعاوضة 

 تنظٌم الكلمات وترتٌبها حسب طرٌمة التجنٌس -1

 فما هً؟ - وهً مرحلة تلً المداخل : المعاوضة -2

مفادها أن نعوض الكلمة بمرادفها فً سٌالات مختلفة باعتبار أّن المرادف أو المعادل 

كما جاء فً  (لعد)ومرادفه  (جلس)فإن أخذنا فعل . هو ما ٌموم ممام غٌره فً كل ممام

المعجم الوسٌط، فإننا نرى من واجبنا أن نعوض الواحد باآلخر فً نصوص مختلفة 

: مستعملة حتى ندرن ما لهما من صلة، مثال ذلن

 .لعد الولد: جلس الولد -

 .لعد لرب المنزل: جلس لرب المنزل -

 :لكن ال ٌمكن أن ٌمال

 .لعد المرفصاء=/= جلس المرفصاء  -

 .جلس عن األمر=/= لعد عن األمر  -

عامة فً سٌالات معٌنة، فإنه ال ٌفٌد ذلن  (لعد)ٌفٌد  (جلس)فإن كان . وهكذا دوالٌن

فٌظهر لنا أّن المرادف المطلك الّذي ٌتحدّث عنه المعجم الوسٌط لٌس . فً نصوص أخرى

إّن مٌزة طرٌمة المعاوضة لغوٌة . فهو ممكن فً ممال ومعدوم فً ممال  آخر. دائما محمما

وهً دلٌمة ألنها تجنبنا المترادفات الكثٌرة . بحتة إذ أنها ال تعتمد إالّ على الوسائل اللغوٌّة

وتخلّصنا من تعّسف التّعرٌف المنطمً والشواهد األدبٌة أو التعلٌمٌة ... للمدخل الواحد 

الملفمة التً تنكر مباديء التربٌة، وتنفً تصّور معجم تربوّي ٌساعد الّطالّب على فهم نظام 

. اللّغة واستٌعاب خصائصها

ًّ :المرجع ًّ . محّمد رشاد الحمزاويّ .  من لضاٌا المعجم العرب . دار الغرب اإلسالم

. 168 - 164ص. 1/1986ط. لبنان. بٌروت

 .األمثلة الواردة فً الدّرس جاء بها الكاتب من المعجم الوسٌط: مالحظة

 

 


