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على  غايته التعرف ؛فتاحا للمعجميعد مالذي يتضمن البحث دراسة لواقع التعريف املعجمي      

ما تعكسه جهود الباحثني  ووه، فيسعى كل معجم لتحقيق هذه الغايةاخلاصة مبفردات لغة ما؛ ين املعا

ال تزال قيد البحث ليومنا هذا، قدمية قدم البحث الّلغوي،  مسألة شائكة وهوونظر�م املختلفة للّتعريف، 

، وكيف تناوله عجماملصر الّتعريف كأهم عناصر لضوء على عنلذلك �دف الورقة البحثية إىل تسليط ا

ل وما السبيل حل العلماء حقيقة وخبايا الّتعريف؟ ن بالّدراسة والبحث، فإىل أّي مدى كشفو اللغويّ 

؛ أّن هذا الصرح البد أن يلقى املزيد من إليه ألن ما مت الّتوصل ؟يف املعاجم اإلشكاليات املتعلقة بالتعريف

  . واالهتمام املكثـَّفنيلّدراسة ا

  .التعريف عجمي ؛ جهود لغوية؛ إشكالياتممعجم؛ تعريف  :الكلمات المفتاح 

Abstract : 
This research includes a study of the reality of the lexical definition which is 
a key to the dictionary, its purpose is to know the meanings of the 
vocabulary of a language. Each dictionary seeks to achieve this goal, and 
this is reflected in the efforts of researchers and their different views of the 
definition which is a thorny issue as old as linguistic research which is still 
the subject of research today. That is why this research paper aims to 
highlight on the defining element as the most important element of 
dictionary, and how linguists have approached it through study and research. 
Therefore, to what extent have scientists discovered the truth and secrets of 
the definition? How to solve problems related to definition indictionaries? 

                                                           

    benchaabanehadda@gmail.comحدة بن شعبان *



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  472 - 454: ص 

 

455 

  University of Tamanghasset-  Algeria                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

So, this research has concluded that this field should receive more 
meaningful study and attention. 
Keywords: dictionary; Lexical definition; Language efforts; Problems. 

  
   :مقّدمة

يعّد الّتعريف ركنا أساسيا يف العمل املعجمي، ال تقوم الصناعة املعجمية من دونه، يقوم بتشكيل 

املعجم باحتاده مع قائمة املداخل أو ما يسمى بالّرصيد املفردايت، ونظرا للّدور املزدوج للمعجم  

الدور تربز أساسا يف كمدونة حضارية من جهة وكوسيلة تعليمية من جهة أخرى، فإّن أمهّية هذا 

جانب الّتعريف حىت عّده بعض الباحثني املعجم يف حّد ذاته، حينما عزم القدماء على مهمة مجع 

اوالت طالت جانب الّتعريف بشكل احملاملاّدة الّلغوية، اجتهدوا لوضع الّتعريفات ولكّن تلك 

ّن ضبط احلدود والّتعريفات عفوي، مث بدأ االهتمام ميّس  تدرجييا هاته املسألة، وتبّني بذلك أ

وطرحه  -سواء على مستوى التواصل والّتخاطب، أو على مستوى الفهم واإلفهام-مسألة حساسة

ولن يتحقق الكشف عن ...  إلشكاليات على مستويات عديدة؛ منطقية، وداللية، ومعجمية

  . اطته بالّدراسة والبحثخبايا التعريف إالّ إذا بلغ العلماء ضبط حدوده وإيالئه العناية الالزمة وإح

ومما الشك فيه أّن أرسطو كان من السبّاقني اهتماما بالّتعريف، فحصره أساسا باجلنس 

الذي ينتمي له اللفظ املعّرف، مث الصفات املميزة له عن باقي بين جنسه، فبني أخذ ورد ومد 

صياغة الّتعريف املناسب وجزر؛ تراوحت هذه الّتعريفات ممثلة يف حماوالت الدارسني كٌل يف جماله؛ 

االمسي، واملنطقي والبنيوي وغريها من األنواع اليت يتنافس أصحا�ا من أجل : واملضبوط فكان منه

  .الوقوف على أدق منهج لصياغته، فيكون بذلك مناسبا لكل نوع

إن الغاية األساسية لوضع الّتعريفات هو توضيح املعاين املبهمة، وقد ارتبط قدميا بألفاظ   

احلّد والرسم والشرح والّتأويل والّتفسري والرتمجة فتذكر أحيانا على أساس عالقة ترادفية : رى منهاأخ

وشاع حديثا كمقابل للكلمة األجنبية  ...أو عالقة العام باخلاص، أو عالقات أخرى

Définition ونظرا لدوره اهلام يف حتديد جوهر الكلمة املدخل، واقتضائه اإلحاطة بدقائق ،

اين للكلمات العامة واخلاصة، وكذا العلم بأسرار الّلغة املستحدثة، من أجل مواكبة احلديث املع

منها ومراعاته للفئة املستهدفة اليت أُعّد املعجم من أجلها بصفة عامة والّتعريف بصفة خاصة، 

يله ألساليب والدراية جبميع العالقات املمكنة بني املفاهيم املتقاربة، لضبط احلدود واملفاهيم، ومتث
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الّتعامل املختلفة مع املعىن، وحماولة استثماره مؤخرا للمعطيات احلديثة لالّجتاه اللساين، جعلته 

حيظى مبكانة عالية من األمهية، ونظرا للتنوع الكبري للّتعريفات املستخدمة يف املعاجم املختلفة على 

لبحث عن إجابة لإلشكالية الرئيسية مر العصور، وألمهيته املذكورة سابقا استدعى األمر حماولة ا

 ،وتباين الّتعريفات واملسمى واحد؟ملاذا االهتمام بالّتعريف، وما الّسر يف تنوع وتعدد : املتمثلة يف

وهل الّتعريف غاية يف حّد ذاته يف بناء املعجم أم أنّه وسيلة يستعان �ا لبلوغ هدف ما؟ وميكن 

ولة اإلحاطة بالّتعريف املعجمي ألنه وسيلة فّعالة تلخيص بعض أهداف الورقة البحثية يف حما

للولوج ملاهية الشيء، وتوضيح ما استغلق على األفهام ومعرفة مدى اهتمام املختصني باملعاجم 

لتوحيد معايري وضع تعريفات األلفاظ واملصطلحات، مث الوقوف على صعوبات صياغة الّتعريفات 

والوقوف على واقع  أجل حتقيق أهداف الدراسة، نسواء يف املعاجم العامة أم املتخصصة، وم

صياغة الّتعريفات املعجمية املختلفة، وكذا تقصي نظرة اللغويني هلذه املسألة وما يتعلق منها جبانب 

  .اإلشكاليات اليت تواجه الّتعريفات أساسا

  محطات التعريف عند التراثيين العرب القدماء

قدم، ألن مسألة البحث عن املعاين واحلقائق متأصلة يف نرصد عملية االعتناء بالّتعريف منذ ال

اإلنسان، وجند سؤال ما هو؟ ملتصق بلسانه كّلما واجه شيئا جديدا، ومن هنا حناول تقصي 

ولعلنا نبدأ بابن عباس؛ نظرا جلهوده الكبرية اليت اعتربت اللّبنة  اعتناء الباحثني يف هذه املسألة

  .األوىل للعمل املعجمي

  ود ابن عباس وآخرون التعريفيةجه -أوال

كانت بوادر البحث عن مدلول الكلمات كما هو متفق عليه مع ظهور القرآن الكرمي، من خالل   

صلى اهللا عليه  داية إىل الرسول الكرمياألسئلة املتنوعة حول معاين الكلمات فيه، موجهة يف الب

تفسري غريب القرآن "نيا، و�ذا كان مث إىل الصحابة العارفني بأحوال الّلغة العربية ثا« وسلم 

، وطبعا هذه احلركات جتسدت يف البحث  1»ومشكله أوىل احلركات العلمية اليت رآها العرب

  .املعجمي عامة، والبحث يف إزالة غرابة األلفاظ وغموضها، أي البحث يف تعريفها ثانيا

متثل البحث يف أغوار  تعد حماوالت املشتغلني بتفسري غريب القرآن املرحلة األوىل اليت  

التعريف، كما ميكن اعتبار هؤالء الفئة األوىل اليت جادت يف إزالة الغموض عن بعض املفردات، 

وعملهم هذا مل يكن بالسهل والبسيط، بل كان مؤسسا على مجلة معارفهم بالّلغة اخلاصة �م، 
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ونستطيع القول أن ... هاوما حيفظونه منها سواء من الشعر أو النثر أو األقوال أو احلكم وغري 

عملهم كان مؤسسا خاصة باالعتماد على حجة لغوية تعرف باالستشهاد بأقوال العرب 

  .السابقني، ومن حمفوظهم خاصة

نذكر أول من برع يف بداية العمل التعريفي، والذي مل يسبقه أحد من قبله فيه وهو عبد   

     ه وشرح غريبة وقد اختذ منهجا متناسقا فياهللا بن عباس، الذي كان رائدا يف تفسري القرآن الكرمي

فهو يعطي للكلمة الغريبة يف القرآن معًىن ، ويستشهد عليه من الشعر العريب «) ه68_هــ.ق 3(

  .2» اجلاهلي، وعلى أقواله ألفت كتب غريب القرآن، واعتمد�ا املعاجم اللغوية

  :رمي وفق الطرائق التاليةوقد متت عملية شرحه ملا استغلق منه الفهم يف القرآن الك

ىل شرح اآليات إتستند هذه الطريقة : قرآن الكرمياالعتماد على القرائن اللغوية املوجودة يف ال_ أ

القرآنية غامضة املعىن من القرآن الكرمي نفسه، فبعض الكلمات ال يتضح شرحها من ظاهر 

 اكافيا لفك استغالقها ونظر   الكالم بل قد يرد شرحها يف مواضع أخرى، فال يكون موضعها األول

وقدرته على احلفظ واالستيعاب مكّنه هذا كّله من  حالثاقب والعقل الراج رالّتسام الرجل بالّنظ

وضحت يف مواضع أخرى ونذكر على ته اآليات، واليت غمضت يف مواضع و شرح وتفسري هذ

بقوله  ]11البقرة، [أحييتنا اثنتني﴾سبيل املثال يف تفسريه اآلية  القرآنية ﴿قالوا ربّنا أمّتنا اثنتني و 

كنتم أمواتا قبل أن خيلقكم، فهذه ميتة، مث أحياكم، فهذه حياة، مث مييتكم فرتجعون إىل القبور 

فهو يشبه ما ورد يف . فهذه ميتة أخرى، مث بعثكم يوم القيامة، فهذه حياة فهما ميتتان وحياتان

 [ياكم مث مييتكم مث حيييكم مث إليه ترجعون﴾﴿كيف تكفرون بالّله وكنتم أمواتا فأح:قوله تعاىل

وهذه الطريقة قد كانت شائعة االستعمال لدى كثري املفّسرين األوائل وقد اقتدوا يف ] 28البقرة،

  .ى اهللا عليه وسلم ك، واتبعوا خطى رسوهلم الكرمي صلذل

بن عباس وهنا كان اعتماد ا: تفسري مفردات القرآن الكرمي باالعتماد على كالم العرب_ ب

واضحا على حمفوظة الغزير من شعر العرب اجلاهلي، وخري دليل على هذه الطريقة يف التفسري؛ 

هو مسائل نافع بني األزرق له وإجابته القاطعة إلرجاع أصل الكلمات املسؤول عنها بأ�ا عربية 

نا عليه أخربين عن قول الّله عز وجّل﴿ألفي: وإبعاد الشك عن عجمتها من أمثلتها سؤال نافع

نعم، : فهل تعرف العرب ذلك، قال: قال" وجدنا عليه آباءنا" مبعىن  قال ]170البقرة، [آباءنا﴾ 

  :أما مسعت نابغة بين ذبيان وهو يقول
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  تسعا وتسعني مل تنقص ومل تزد...فحّسبوه فألفوه كما زعمت  

يل و اجلور يف امل: قال]182البقرة، [ وأيضا سؤاله عن قوله تعاىل﴿ فمن خاف من موص جنفا﴾

  :الوصية ونسبه للعرب عن قول الشاعر عدى بن سعد وهو يقول

  .. تأيت ما يأتينه جنفا... وأمك يا نعمان يف أخوا�ا 

فقد سعد وجنا وأما العرب فقد : ، قال يعين]185آل عمران، [وأيضا يف قوله تعاىل ﴿فقد فاز﴾

  :يف قولهوردت املفردة عندهم يف قول الشاعر عبد الّله بن رواحة 

  حجة الّتقى �ا الفتانا ... وعسى أن أفوز مث ألّقى

ومن هنا جند أن ابن عباس يف هذا النوع من الشرح والتفسري اعتمد على منهج التفسري 

بالشاهد وشاهده مكتسب لصفة الشرعية من احملفوظ الشفوي من شعر العرب وديوا�م، ألّن 

يكون باالعتماد على السياق الذي وردت فيه  جّلهم حيفظونه عن غيب، ومعرفة شرح املفردة

أقوال الشعراء السابقني، فتعّلم الّدور القار للسياق يف توضيح الشرح اخلاص باملفردات فهو جيعلها 

تتخلص من الّتخبط اخلاص باملعاين احملتملة للكلمة، و�ذا تتقلص يف معىن واحد مرتبط أشد 

ه أيضا الرواية اليت ذكرها القرطيب إسنادًا إىل تمن أمثلاالرتباط بالبيت الشعري الذي وردت فيه و 

يا أيها الناس ما تقولون يف : بينما عمر بن اخلطاب على املنرب قال: سعيد بن املسيب الذي قال

، فسكت الناس، مث قال شيخ من ]47النحل،[قول الّله عز وجّل﴿ أو يأخذهم على ختوف﴾

أتعرف العرب ذلك يف : فقال عمر... التنّقص: وفهو لغتنا يا أمري املؤمنني، الّتخّ : هذيل

أشعارهم؟ قال نعم، قال شاعرنا، أبو كبري اهلذيل يصف ناقة تنّقص الّسري سنامها بعد 

  :واكتنازه فقال3متكه

  . كما ختّوف عود النّبعة الّسفن.... ختّوف الّرحل منها تامكا قردا 

هلية فإن فيه تفسري كتابكم، ومعاين  أيها الناس عليكم بديوانكم شعر اجلا يا: فقال عمر

  .4كالمكم

باالعتماد على سبب نزول اآلية واملأثور عن النيب ) مفردات(تفسري وشرح اآليات  -جــ

  : والصحابة

تعتمد هذه الطريقة على معرفة السبب الرئيسي الذي نزلت فيه اآليات الكرميات، و�ذا يتعلق 

رتبطة حبادثة أو مناسبة معينة، وال يتأتى هذا إال شرحها وتفسريها �ا تعلقا تاما، وتكون م
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فهاهو يلح  -ابن عباس-بالتساؤل عن هذه األسباب وحماولة معرفتها جيدا من العارفني قبله

﴿إن تتوبا إىل الّله فقد : ويؤكد على هذه الطريقة يف سؤاله لعمر ابن اخلطاب عن قوله تعاىل

أزواج النيب ريصا أسأل عمر عن املرأتني من مل أزل ح«: فقال ]66التحرمي،[صغت قلوبكما﴾

، حىت حج عمر وحججت معه وأحل أكثر بالسؤال حىت أجابه أّ�ما عائشة لى اهللا عليه وسلم ص

  5»وحفصة

وجند كنموذج عن هذا الشرح كذلك قوله تعاىل﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب 

زلت هذه اآلية يف أهل الكتاب ن: فقد أخرج النسائي عن ابن عباس قال ]79البقرة، [بأيديهم﴾ 

ا صفة نزلت يف أحبار اليهود وجدو : وأخرج ابن أيب حامت عن طريق عكرمة عن ابن عباس قال

أكحل العني ربعة جعد الشعر حسن الوجه، فمحوه : مكتوبة يف التوراة ى اهللا عليه وسلمالنيب صل

هنا إىل الّدقة يف توضيح حسدا وبغيا وقالوا جنده طويال أزرق بسط الشعر، وهو يلفت النظر 

سبب نزول اآلية والتدقيق يف شأ�ا، كما نراه يوضح نزول هذه اآلية من قوله عز وجّل﴿ إن الذين 

يد وعكرمة عن ابن أخرجها ابن جرير وابن أيب حامت عن طريق سع ]159البقرة،[يكتمون﴾ 

حبار يهود عن بعض معاذ ابن جبل وسعد بن معاذ وخارجه بن زيد  نفراً من أ سأل: عباس قال

هم فأنزل الّله فيهم ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من فو ر أبوا أن يعو ما يف التوراة فكتموهم إياه 

  ] .159البقرة،[البينات واهلدّى﴾

ويف هذا املوضع هناك من اآليات ما فسر سبب نزوله، وارتبط حبدث معني، فكان 

، والذين تواتروا ى اهللا عليه وسلمرب للّرسول صلباب ممن هم أقتوضيحه خمتصا بالعاملني �ذه األس

هذه األسباب من أصحاب الثقة وهذا ال ينفي نزول آيات أخرى دون سبب مرتبط حبادثة أو 

، فتنزل اآليات العظيمات لتثبت صلى اهللا عليه وسلمتعلقت بأسئلة نابعة من الرسول واقعة، بل 

يف هذا الشأن ما رواه عبد الّله بن مسعود يف حكما معينا وتعطي إجابة شافية للغليل فقد ورد 

كنت مع النيب يف حرث باملدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمّر بنفر من :أنّه قال 6صحيح البخاري

ال تسألوه، ال يسمعكم ما تكرهون، وقاموا : سلوه عن الروح، وقال بعضهم: اليهود فقال بعضهم

وقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، : إليه فقالوا

حىت صعد الوحي، مث قال ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال 
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إّن هذه اإلجابة تدّل على سبب نزول اآلية على الرغم مما حتمله من تعليق ] 85اإلسراء،[قليال﴾

  .اإلجابة بعلم الغيب

التعريف قد اختص به مجلة املفسرين من أمثال ابن عباس الذين كانوا وهذا النوع من 

يبحثون عن الكالم املأثور لسيد اخللق، ويتقصون العلم واملعرفة من كل فاه رأوه أهال للثقة فحينما 

سئل عن مصدر هذا العلم كانت إجابته بلسان مسؤول وقلب عقول، وقد أنسب ابن عباس 

  )الّله وجهه مكرّ (ؤمنني على بن أيب طالبالفضل يف علمه إىل أمري امل

ن فيما بعد و األساسية اليت بىن عليها اللغوي مث إّن جهود ابن عباس املأثورة كانت اللبنة  

معامجهم، وساعدهم منهجه على ذلك، وقدرته الفذة على ختري طريقة تقدمي الشرح قد أثبتت 

 يف اخلطاب، وبالّرغم من أن اهلدف كان وعيا خفيا بأمهية توصيل معاين املفردات إىل املشاركني

م منصبا حول القرآن الكرمي إال أّن هذا مل مينع من نقلها إىل شرح ما استغلق عليه الفهم من كال

  .عد انتشار ظاهرة اللحن وفساد اللسان العريببالعرب، والّلغة العربية خاصة 

حل يف اكتشافه ألمهية املعىن فروح املقدمة يكتشف عبقرية هذا الي جلملة الشتَـَقصِّ إن امل  

يف توضيح الصورة الغامضة، وال نراه قد أبقى على شكل واحد يف تقدميه للشروح فقد باين بني 

التعريف باملفرد الواحد، وأحيانا باجلملة، وأحيانا أخرى بالنص، فهذه العفوية كانت نقطة 

ا هذا الوصف، وعلى الرغم من االنطالق إلرساء ثوابت النظرية التعريفية إن صح أن نطلق عليه

عدم ختصيصها باملسّميات إال أ�ا تّدل على ما اكتشفه املتأخّرون الذين أبقوا على الطريقة 

 .وسامهوا بإطالق مسّميات هلا كّل حسب وجهة نظره

  ه في النظرية التعريفيةيجهود الخليل ومعاصر  - ثانيا

أمحد الفراهيدي الرائد األول للتأليف املعجمي كما يتم تداوله يف خمتلف املراجع يبقى اخلليل بن  

بال منازع، وكل من جاء بعده قد اتبعه وسار على دربه يف خوض غمار هذا التأليف، بعمله هذا 

أحدث نقلة نوعية ال مثيل هلا، وقد كان االختصاص واالهتمام منصبا على تفسري القرآن الكرمي، 

رحه بالكالم املأثور من األدب العريب اجلاهلي، والذي كما رأينا يستعني مفسروه يف آليات ش

  .الذي صارا متالزمني حيتاج أحدمها لآلخر، وال يستغين كل منهما عن الثاين

ونراه ال خيالف اهلدف الرئيسي من وضع املعجم وهو تقدمي ما أمكن من الشروحات   

بداعه يف طريقة ترتيب الالزمة اليت تقوم بتقريب املعىن من األذهان، وقد ذاع صيته يف عملية إ
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األصوات وخمارجها، ونتساءل مداخل معجمه الصويت، ملا يشرتطه من علم ودراسة كبريين بعلم 

إبداعه منصبا على هذا الركن الّفعال يف املعجم؟، أم أنّه جتاوزه إىل عنصر آخر أكثر  نهل كا

  .فعالية يف العمل املعجمي وهو التعريف املقدم للمداخل املعجمية

ث هنا جليا يف هذا العنصر عن طريقة شرح اخلليل للمفردات اليت مجعت عن ونبح

الّلغة العربية ونرى كيف سار من جاء بعده يف هذا اخلط، هدفنا هنا اإلملام مبنهجه يف تقدمي 

املفردات، وبشكل أدق نظرة اللغويني واهتمامهم �ذا الركن األساس يف وضع املعجم، ولن يكون 

ا نتوسع يف هذا ا�ال ألن نة من العني وال نراتعريفات بعض النماذج املأخوذ هذا إال باستقصاء

  :املقام ال يستدعي اإلسهاب واإلطناب واإلطالة، ومن بني التعريفات املقدمة جند

ومنه اشتق العهد الذي يكتب للوالة، وجيمع ) شيء(الوصية والتقدم إىل صاحبك : العهد: عهد-

  .عهد عهداعلى عهود، وقد عهد إليه ي

مايل عهد بكذا وإنّه لقريب العهد به : االلتقاء واإلملام يقال: املوثق ومجعه عهود، والعهدـ: والعهد

  .هل تعرف العهد احمليل أَْرُمسُُه : املنزل الذي ال يكاد القوم إذا إنتأوا عنه رجعوا إليه قال: والعهد

السيئ اخللق من اإلبل، قال : سوء ُخلق، والعيدهفالن َعْيَدَهيَّة وَعْيَدَهة أي ِكبـٌْر و : يقال: عده-

  وخبط صهميم اليدين َعْيَدِه  ... وخاف صقع القارعات الكّده: رؤبة

: األول جمرور قال زائدة"  دهاع أو دهداعِ " دهع الراعي بالنوق ودهدع �ا إذا قال هلا: دهع-

  7ودهدَع بالسْخِل إذا أشاله 

تقدميه للّتعريفات على الرغم من عدم اإلشارة إليها م اخلليل لطرائق خمتلفة يف ااستخد  

  ...   وتسميتها، وقام بتنويعها بني املرادف واالشتقاق والسياق

  جهود الزمخشري التعريفية - ثالثا

مبنهج خاص به، أوضحته تسمية معجمه بالّدرجة " أساس البالغة"اختص الزخمشري يف معجمه 

ه بالّلغة اجلميلة ومل يْعَن مبشتقات الكلمة وتصاريفها كما فعل األوىل، فاختياره البالغة يعىن اهتمام

قسمني األول « سابقوه، وقسم على هذا األساس معجمه وخاصة يف جمال تّعريفات مواده إىل

فالوعي واإلدراك واحلس الّلغوي جعله يقدّم  ،8»للمعاين احلقيقية والثاين للمجازية ويفصل بينهما

  :ازية وهذا الرتتيب الداخلي عملت به معاجم كثرية غريه ومثاهلااملعاين احلقيقية على ا�
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فاذنوا حبرب (أطلب يل شاه أذناء قرناء، وحدثته فأذن يل أحسن األذن أذنته باألمر فأّذن به : أذن

وتأّذن بالّشر إذا تقدم فيه وحّذره وأنذر به، وإذا نادى منادي السلطان بشيء ) من الّله ورسوله

واستأذنت عليه فحجبين ) وإذا تأذن رّبك(وتأّذنت ألفعلّن كذا أي سأفعله ال حمال فقد تأّذن به، 

  .اآلذان 

فالن أذن من اآلذان إذا كان مسعه، وخذ بأذن الكوز وهي عروته واألكواب كيزان ال آذان هلا 

  . ومضت فيه أذن الّسهم

  املنضت فيه أذنا يلقعي وع... توهن فيه املّصر حبه بعدما : قال الطرماح

  .وجاء فالن ناشرا أذنيه أي طامعا

  9أنا أعرف األرنب وأذنيها أي أعرفه وال خيفى علي كما ال ختفي على األرنب : ويف املثال

ظهر املعىن احلقيقي يف هذا الشرح حني ارتبط املعىن باألذن وهي العضو الذي ينتمي 

ربطه باحلديث وباألفعال، مث للرأس، وجنده أيضا يربطه باجلزء الذي ميسك منه األكواب  وكذلك 

مير للمعىن ا�ازي حيث نسبه لألشياء احملسوسة وهو الشر يف معىن الّتحذير وكذا املناداة، مث أورد 

  . معىن الطمع واملعرفة اجليدة بالشخص

هو دخول أول الليل حني خيتلط : غسق« :جنده يهتم ببعض التعريفات اجلوهرية فيقول

ه شيء من الدقة، أما يف توضيحه للصيغ املختلفة للمدخل خاصة إذا  وهنا توضيح في 10»بالظالم

  :كان فعال ومثاله قوله

بئس منه بأسا و استيأس وأيأسه، وهو بني عطفه مطمع وصدقه مؤيس، ورجل يؤوس، : بئس«

قد يئست أّنك رجل صدق، : ومن املعاين �ازية. ويقول اهللا خيلف ويؤوس والعبد كنوذ ويؤوس

  :قال سخيممبعىن علمت و 

  .11»أمل تيأسوا ّنين ابن فارس زهدم...أقول هلم بالشعب إذ بيسرونين

  جهود ابن منظور التعريفية - رابعا

أثناء تعامله مع التعريفات يف اتباعه لطريقة ) ه630ت(البن منظور " لسان العرب"يتجلى منهج 

مثانني ألف مادة،  التوسع يف شرح املواد، وما تفرع عنها من ألفاظ، فوصلت مداخله قرابة

واستشهد بالقرآن الكرمي واحلديث وما أُثر من كالم العرب، وهو يف هذا مل خيرج عن سابقيه من 

  .املعاجم
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  :نذكر بعض الشواهد من هذا املعجم 

  عن ابن األعرايب وأنشد " اي غيم يطبقها: ما يف السماء ُجْلَبةٌ : "وتعين12اجلُْلبة 

َر ُجْلَبٍة إَذا َما السََّماُء لضْم َتكُ    َكجْلَدة بـَْيت الَعْنَكُبوت تُنريَُها... ْن َغيـْ

  قال أوس ابن صفراء ـ السنة الشديدة وقيل اجلُْلَبُة مثل الُكْلَبُة، شّدة الزمان

  َولَْيَس َجاُرُهْم فيها ِمبُخَتارِ ... َال َيْسَمُحوَن ِإَذا َما ُجْلَبٌة أَزَمْت 

  :ن بن خنيش اهلذيلقال بن عثما "الشدة واجلهد واجلوع"ـ 

َا بـَْنيَ حلَْيَـْيه َولُبِّته    .من ُجْلَبٍة اُجلوِع، جيَّاٌر َوإْرزيزُ ... َكَأمنَّ

أورد ابن منظور ثالث أوجه لتعريفه مدخل اجلُْلَبة، وقد غّري يف طريقة تعامله مع كل 

أنه  ، حيث وضع األوىل بواسطة أداة النفي وربطها بكلمة السماء، ونلحظةوجه على حد

استشفه من أقوال العرب وحمفوظهم الشعري كما يفعل سابقوه يف وضعهم للتعريفات ، أما الثاين 

فقد انتهج فيه التعريف باملرادف واختار كلمتني مقابلتني هلذه املفردة ومها السنة الشديدة، وال نراه 

الكلمة ولكن بإيراد  خيرج عن املألوف باستشهاده من الشعر، وهو ما فعله باملقابل األخري هلذه 

جلهد، كلمات قد ختتلف اختالفا جوهريا بسيطا أو كبريا وجعلهم كمرادفات وهم الشدة، ا

  .خيتلف ولو يف جزئية ضئيلة عن اآلخر اجلوع، وكل منها حيمل معىنً 

وال جند املعجم يتصرف بنفس الشكل يف مواضع أخرى وخاصة ما خيص تعريفات 

عرف علماء الصّرف التصغري اصطالحا  : صغري حيث يقولاملصطلحات املتخصصة فيعّرف التّ 

عن هذا الباب تصغري "يقول 13»تغيري يطرأ على بنية االسم وهيئته«:كما يقول عباس حسن بأنّه

  :وهو من أمساء الذئب قال أمساء بن خارجة" على أَُوْيسٍ " أَْوسٍ "

  فوقي تأّجل كالظاللة... يف كل يوم صيقةٌ 

  وسا أُويس من اهلبالهأ... فألحشأّنك مشقصاً 

مل يوف املعجم هنا املصطلح النحوي التصغري كامل حقه يف التعريف على الرغم من 

اإلدراك الذهين لكيفية صياغته والتمثيل له مباشرة بالشعر، وأورد التغيري الطارئ بشكل عفوي 

  .جدا

 محطات التعريف المعجمي عند المحدثين

  المعجم الوسيط نموذجا-أوال
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، مثاال حيّا عن 1960عجم الوسيط ناجتا هاما صادرا عن جممع الّلغة العربية مبصر سنة يعترب امل

العمل املعجمي املتطور واملنظم، برز فيه الوعي بالعمل اجلماعي من جهة، واإلدراك الكبري ألمهية 

ظرا العمل املعجمي احلديث واحلاجة التعليمية ملستخدمي املعاجم، اليت كانت منطلقه األساسي فن

حاجة طالب التعليم الثانوي ومجهرة املثقفني من أبناء الّلغة العربية إىل معجم سهل التناول «إىل

على مواكبة  وأيضا قادر14»ميّسر الرتاتيب مصور حبيث يتناول املصطلحات العلمية الصحيحة

  .النهضة احلديثة وغري قاصر على مسايرة مستجدات خمتلف العلوم والفنون احلديثة

املعجم الوسيط التحديث يف طريقة تعامله مع التعريفات إىل جانب حتديثات  حاول  

ختص خمتلف مكونات املعجم، حيث يقوم بعرض املدخل وفقا للحرف األول منه منطلقا من 

مادته الثالثية، والبدء بالفعل املاضي مث املضارع وحركة عينة واملصادر مث ذكر املزيدات ومصادرها، 

تقدمي : واجلامدة، أما ترتيبه الداخلي للمعاين فكان تعامله معها على النحو اآليت واألمساء املشتقة

املعىن احلّسي على املعىن العقلي، واملعىن احلقيقي على املعىن ا�ازي، وهذا ال ينفي سقوطه يف 

  .اخللط بينهما أحيانا فيورد هذا أسبق من ذاك

 نم  األخطاء اليت وقع فيها سابقوهيفالم االعتناء بدقائق التعريف، وتحاول هذا املعج  

املعاجم، فوّضح يف مقدمة منهجه يف االهتمام بالّدقة والوضوح يف تعريف املداخل، وكان مما 

وعينت الّلجنة بإثبات احلي الّسهل املأنوس من الكلمات والصيغ وخباصة ما يشعر « أوردته الّلجنة

ونورد  15»قة والوضوح يف شرح األلفاظ أو تعريفهاالطالب واملرتجم باحلاجة إليه، مع مراعاة الدّ 

  :بعض مناذج التعامل مع التعريفات يف هذا املعجم

كانت التعاريف الواردة يف املعجم الوسيط خمتلفة نوعا ما عن سابقتها فقد انتهج 

  .17انقطع: انبرت،  16املشتقة: البؤس: التعريف باملرادف يف قوله

أما استعماله 19 أيضا الوجود ضد العدم 18ت ضد احلياةاملو : التعريف بالسلب يف قوله

  :للعبارات الشارحة فنجد مثاهلا يف قوله

أخذ للسفر أهبته وتأّهب له، بنو فالن جاعوا حىت أكلوا األهب، وكاد خيرج من أهابه يف :أهب-

  : عدوه قال أبو نواس

  كأّمنا خيرج من إهابه... تراه يف اخلضر إذا هابه 

  :وحجلة مسنة مسرّة قال الفرزدق بني مسجن: سجن-
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  20رعدن عليهّن احلجال، املساجن... إذا القنبضات السود طوئن بالقحس

  : أما إيراد الصيغ احملتملة للفعل ففي املثال التايل

نبذ ونبذانا، نبذا، يقال نبذ عرقه ونبذ قلبه والتمر نبذا، صار نبيذا، ويقال نبذ النواة ونبذ _ 

  .مر، أي أمهله ومل يعمل به، ونبذ العهد أي نقضهالكتاب ويقال نبذ األ

اللقيط التقط فالن منبوذا ـ : اختلفوا تفارقوا عن عداوة ـ املنبوذ: اعتزل ناحية ـ تنابذ: انتبذ_ 

شراب مسكر من عصري العنب أو التمر : الشيء القليل اليسري ـ النبيذ: صانع النبيذ النبذة: النباذ

  .21أو غريها 

وسيط بناء تعاريفه على البساطة والسهولة، فبعد إبراز خمتلف أوجه املدخل ا�رد نبذ أقام معجم ال

انتبذ،ـ تنابذ، منبوذ، نباذ، نبذة، نبيذ، أورد شروحا تباينت بني الكلمة املفردة : من خمتلف الزيادات

       .ةالتعريف باملرادف أو بالعبارة الشارحة، وكذا أسند سياقات خمتلفة قد ترد فيها املفرد

  التعريف في المعاجم العامة والمتخصصةإشكاليات 

ما يروم له كل معجم هو تقدميه للتعريفات املناسبة، ولكن الوصول هلذا اهلدف قد يشوبه بعض 

العراقيل اليت لطاملا أرّقت الّلغوي واملعجمي معا قدميا وحديثا، ونرى هذه اإلشكاليات تستحدث 

دات العصور املختلفة، وميكن تصنيفها إىل إشكاليات ختص مع مرور الزمن، وتواكب كل مستج

  .بناء التعريف، وأخرى ختص مضمونه

  )الشكل( إشكاليات تخص المبنى  -أوال

يتطلب بناء التعريف املعجمي عدة شروط، وهذه الشروط أضحت حبكم املبادئ يف   

تبقى رهينة  ام �ا إال أ�خمتلف املعاجم، يتطلب تنفيذها جهودا كبرية، وبالرغم من حماولة اإلملا

، وعناصر وف من بينها السياق الذي ترد فيهاملادة املعرّفة اليت ختتلف طبيعتها وفق عدة ظر 

رسل املادة الّلغوية، ومدى استيعاب املتلقي الذي خيتلف طاب التواصلي، والقدرة اللغوية ملاخل

  .اخلطاب، وغريها كثريهلذا ية املعرفية بدوره كمشارك يف عملية التواصل أو ملتلٍق حر ال يعلم باخللف

أصبحت بعض هذه الشروط الزمة التوفر وإجبارية الوجود، وبعضها اآلخر قد يضطر   

  :املعجمي إىل تالفيه نظرا ملا سبق ومن مجلة هذه اللوازم واملعايري نذكر ما يلي

وترتيبها وتنظيم إذا كان إعداد املعجم حيتاج إىل مجلة من اخلطوات كجمع املادة  :الوضوح- أ

مداخلها املعجمية نطقا وكتابة وصرفا وتركيبا فإن التعريف املعجمي أصعبها، ألنّه يقتضي اإلحاطة 
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بدقائق معاين الكلمات العامة واخلاصة، وتعد هذه املقتضيات املقدمة لبناء التعريف ملخصة 

التعريف بصفتها  بشكل ملحوظ، وقد ارتبطت بعنصر أساسي فعال وهو اخللفية املعرفية لوضع

نقطة االنطالق اليت هيأت الطريق لبناء التعريف املعجمي، فهنا نستطيع القول أننا ختّلصنا من 

الرّتابة اليت أوقعتنا فيها الطرق التقليدية، وإن كنا ال ننكر أّن هلا جّلي الفضل يف وضع حجر 

فاهيم من جهة واملعاين اخلاصة األساس للنظرية التعريفية، مث املرور إىل العالقات اليت تبين امل

باملفردات من جهة مقابلة وضرورة اإلملام �ما كمقتضى آخر لوضع وبناء التعريف املناسب، فما 

يتحراه املعجمي كشرط أويل يف وضعه التعريف هو الوضوح ألّن هذا سيوصله إىل بلوغ اهلدف 

ّن الوصول إليها ليس بالّسهل، األمسى لبناء املعجم يف شكله العام، وهذه املسألة جد مهمة، أل

  .واحلرص على تقدمي املفردات املختلفة بكلمات أكثر وضوحا يتطلب جهدا وتعبا كبريين

إن الشروح الغامضة حتتاج إىل توضيح وشرح لكي يتقّرب املعىن لصاحبها كما يقول صمويل 

د شرحها، وهذا يتطلب استعمال مفردات أقل إ�اما من الكلمة املرا«جونسن يف مقدمة معجمه

فاالعرتاف بالصعوبة والعسر أمر 22  »النوع من املفردات ال ميكن العثور عليه بسهولة دائما

صائب، ألنه يؤدي إىل استقصاء املعارف بشكل صحيح ودقيق ويضع املسائل اللغوية يف مكا�ا 

جابة الصحيح، ودائما يدرج يف أذهاننا سهولة طرح السؤال ما هو س؟ لكن الوصول إىل اإل

    .الشافية هي حمل النظر، ومربط االجتهاد والبحث

حتديد القرينة اليت تفصل : وميكن إدراج شروط فرعية من أجل حتقيق مقتضى الوضوح من قبيل

بني األلفاظ ا�ازية يف حتديدها للمعىن، وجتنب الغريب واملوحش من األلفاظ يف شرح الكلمات 

إلشارة إىل املعىن املقصود خاصة إذا كان املتلقي من العامة وعدم استخدام األلفاظ املشرتكة دون ا

  .وليس املختصني، وعدم إدراج ما يثبت الشك يف تقدمي الكلمات

والبد من التنبيه إىل أن شرط الوضوح متعلق مبختلف أنواع املعاجم العامة منها واملختصة، فإذا  

 الثاين، ألّن وضوح املفاهيم املقدمة كان الوضوح يشمل الّتعريف يف األول، فهو يطال املفهوم يف

للمصطلحات وابتعادها عن األلفاظ الغريبة وا�از جيعل من العلم املختص واضحا للباحث 

  .واملهتم به

يهدف هذا الشرط إىل اتّباع قاعدة مهمة، وهو االقتصاد الّلغوي ونقصد به  :االختصار- ب

عىن احملّدد، وميكن إدراجه من مجلة أهم املرامي اختيار عدد قليل من الكلمات بغية الوصول إىل امل
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فكرة االختصار فكرة تراثية، قد اهتدى هلا أوائل الباحثني فاليت يسعى املعجمي لتحقيقها، 

العرب، وظهورها متعلق حباجة ماسة ظهرت رفقة اشتهار املعاجم القدمية والكتب الكبرية ذات 

طولة صعب تداوهلا بني الناس يف وسيلة، وألّن الكتب املالصيت املتداول، والغاية كما يقال تربّر ال

لك الوقت بسبب حجمها وصعوبة نسخها، فكان الرأي أن يكون اختصارها وسيلة لتكون يف ذ

  .متناول الدارسني واملهتمني

قام الّلغويون املهتمون �ذه املسألة باختصار كبار الكتب كالعني للخليل والصحاح للجوهري 

وختتلف أهداف االختصار ... للرازي ولسان العرب البن منظور والوسيط وغريهموخمتار الصحاح 

هذا ما اختصرنا من كالم العرب، وهو «من معجم آلخر فنجد قوهلم يف خمتصر العني مثال 

الضرب األوسط الذي قد احندر عن الغريب الغامض، وارتفع عن القريب السهل الذي تفهمه 

وانتقل املبتغى من االختصار يف املعاجم وهو،  23»ول مالقاة الناسالعامة، ويأخذه املتعلم على ط

التيسري والتسهيل حلصول الفائدة، إىل اعتماد هذا اهلدف وصار شرطا أساسيا يف بناء التعريف، 

وقد التقيا يف هذه األهداف فاالختصار حيقق املبتغى من التبسيط  ولكّنه ال يتحقق إال إذا وصل 

اإلشكالية اليت تطال هذا الشرط يف عدم  من تعريف املدخل املعجمي وتتمثلإىل املعىن احملدد 

الوصول إىل املعىن اخلاص باملفردة أو املصطلح باستعمال عدد كثري من املفردات املشكلة 

للتعريف، فالبد فيه من اإلبقاء على العناصر املفتاحة يف التعريف وعدم اخلروج عنها، وجتنب 

ونذكر يف هذا الصدد اخلروج عن الشرط األول أال وهو الوضوح ألّن هذه  ظاهرة التكرار خاصة ،

املبادئ تسري يف اجتاه واحد وتشكل كّال متجانسا ال ميكن احلياد عن أحدمها، وكذلك جتنب 

ومن هنا ميكن ضبط  يعرف بروح التعريف،ما احلشو الذي ال طائل منه رغبة يف احملافظة على 

احملافظة : ص من إشكالية االختصار يف التعريف املعجمي كما يليبعض العناصر كبدائل للتخل

وغريبها  فردات الّلغويةعلى املعىن اجلوهري وصبها يف قالب لغوي بسيط مث حذف املعقد من امل

وجتنب االحتماالت اليت تزيد الطينة بلة، وإن وجب إيرادها البد من االختصار يف كل احتمال 

الل واالستشهاد إذا كان املعىن قد وصل القصد منه من خمتصر وأيضا تفادي االستد ةى حدعل

املفردات وأخريا االبتعاد عن التناقض مع تعريفات معاجم أقدم فال نقع يف خلل واضح، ولكن ال 

  .ينفي هذا إيراد ما طرأ على املفردة من تطور داليل
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باجلانب الرتكييب نقصد باإلشكاليات اليت ختص املعىن هنا  :إشكاليات تخص المعنى- ثانيا

هي الوضوح والدقة واإلجيار _ املبىن_للتعريف املعجمي فإذا كانت أهم املقتضيات الشكلية 

وغريها، فإن اجلانب الداخلي واملشكل له على قدر من األمهية وعدم توفرها بالشكل املناسب 

  .يعد من املسائل العويصة يف حترير التعريف املعجمي املناسب

ب واملعلومات الواجب توفرها يف كل مدخل معجمي واليت صارت ضرورية يف  جنمل هذه املطال

التأريخ للمدخل وتأثيله، وتوضيح طريقة نطقه «كل تعريف كما يؤكد الدكتور الودغريي يف

وكتابته، وذكر جنسه، وعدده، وما يتعلق به من معلومات حنوية وصرفية، قبل ذكر كافة معانيه 

  24»ريقة دقيقة، مع مراعاة األقدم قبل احلديث واحلقيقي قبل ا�ازيودالالته املعجمية مرتبة بط

ويقصد �ا املعلومات التارخيية يف املعجم الّلغوي، وتتّبع الّتغريات اليت طرأت على : التأريخ - أ

ترتبط هذه املعلومات بشكل متعمق ومتوسع باملعاجم  25داللة الكلمة عرب مسري�ا الزمانية 

ه يهتم بالكلمة من أول ظهورها ويتتبع مراحل تطورها وخاصة تطور الّداللة فيها، التارخيية حيث أنّ 

حيث تكمن الضرورة وراء هذا الشرط يف مساعدة مستخدم املعجم العام واملختص على تقصى 

املعاين اليت مّر �ا املدخل، وهذا يقيه من الوقوع يف االلتباسات النامجة عن تناقض املعاين مثال 

  .التطور الّداليل للمفردة إىل معىن خمتلف متاما عن الذي انطلقت منه يف زمن سابق يينتهفقد 

فاإلشكالية اليت أحيطت �ذا العنصر كامنة يف ختلي املعاجم عنه، على الّرغم من أمهيته البالغة 

نصرافها والكبرية، فاملعاجم الرتاثية قد جتاوزته، وكان عذرها يف هذا االحتجاج باملكان والّزمان، وا

عنه راجع التساع الرقعة فكان عصر االحتجاج يف الّلغة عصرا واحدا واكتفاؤهم منوط بفصاحة 

اللفظ وكونه عربيا فقط وهذا ما جعل جزءا كبريا من التغريات الّداللية يندثر باندثار الّلغة غري 

  .املدونة منها

لغة أو دخوهلا باالقرتاض، هو عملية دراسة أصول الكلمات من حيث احندارها من : التأثيل- ب

أي دراسة نشأة الكلمات وتطورها، من أجل الوقوف على البنية األصلية هلا، والصيغ اليت تفرعت 

، ومن هنا يتبني مصدر نتماء اللساين واحلضاري للمفردةعنها صوتيا أو صرفيا أو دالليا وعلى اال

غريبة عن الّلغة األم، سواء كانت وأصل الكلمات، وهذا ما يفيد يف معرفة الكلمات الدخيلة وال

عربية أو غري عربية، وهي عملية بالغة األمهية يف تأصيل املفردات، وختتلف اآلراء حول رؤية 

املعاجم هلذه املسألة، وال خيتلف يف هذا عن العملية السابقة، وهي التأريخ للمفردات، وكانت 
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يف ) ه 170ت (اخلليل بن أمحد الفراهيديأشار له  املعاجم الرتاثية تورده حتت باب املعرب، وقد

ما تكّلمت به العرب من كالم " كتابه بابا أمساه ) ه231(مقدمة معجمه ، كما ضّمن ابن دريد

كذلك، والدافع وراء االهتمام بشرط  بابا للمعرب) ه458ت (وأفرد له ابن سيدة  "املعجم

بية واحلفاظ على أصالة مفردا�ا، ويبقى التأثيل عند العرب األوائل هو حرصهم على نقاء الّلغة العر 

وازعهم الديين حمّرك الدرس الّلغوي يف مجيع جماالته، ونتج عن هذا احلرص عدد حمصور للكلمات 

مائة ومخس عشرة لفظة على « لةية بلغت حسب إحصاء األب رافئيل خناملعربة يف معامجهم العرب

  .26»أكرب تقدير

عنصر املطلوب لتكوين الّتعريف املعجمي هي عدم ارتقاء املعاجم إن اإلشكالية الكامنة وراء هذا ال

وهذا فيم خيص افتقارها للمعلومات _ األوربية خاصة_العربية إىل ما وصلت له نظري�ا الغربية 

الدقيقة اليت ختص التعمق يف أصول املفردات العربية، وإذا كانت العرب أسبق األمم إىل إنشاء 

  .املعاجم

  خاتمةال

ا من خالل هذه الورقة البحثية إىل أّن عملية وضع الّتعريفات وضبطها إشكالية واجهت توصلن 

ا�االت املعرفية بأنواعها، وبلوغ الّتعريف املالئم للمداخل؛ يعد اهلدف املنشود من إنشاء املعاجم 

ياء كثرياً، املتنوعة العامة واملختّصة، وقد تتبع العلماء هذه القضية كثريا؛ فبحثوا عن ماهية األش

ويف خضم حبثهم هذا واجهوا العديد من اإلشكاليات ه آراًء كثرية وإبداعات متنوعة، وقدموا في

بصفته عملية توقع الـّتعريف يف -الدور انتشارو ، واإلجيازوقوعها يف الغموض، وعدم الّدقة، : أمهها

الثاين يعيد صاحبه متاهة حيث جيعل التعريف بالشيء حييل به إىل شيء آخر وبالعودة للعنصر 

ن ليتجنّبوا العجز الذي و ه الباحثيلإكثريا يف املعاجم بأنواعها يعترب هروبا يلجأ   -للعنصر األول

العمل املعجمي بقى التعريف حمطة مهمة يف يمي بعض األلفاظ واملصطلحات، لذا أصا�م يف تقد

للغويني فهل نتوصل إل�اء صور�ا بعد، ومهمة البحث فيها جتذب الكثري من امل يكتمل بناؤها و 

املعضلة عّما قريب ونستطيع إطالق احلكم أ�ا مسألة قد ّمت البت  فيها؟ أم تبقى حمط البحث 

  :وقد توصلنا إىل مجلة النتائج التاليةوالدراسة؟ 

إشكالية الّتعريف موغلة يف القدم، جتّلت يف الّدراسات الّرتاثية منها واحلديثة، قد واجهها  -

  .رتح تصورات هلاالبعض واق
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للتّعريف، فكان بسيطا متأثرا بعلم املنطق ليتطور وينفصل تدرجيا  امستمر  انعلم أن هناك تطّور  -

ويستقل بذاته، ويبحث فيه العلماء بشكل جاد وعميق، وكذا الّتنوع الكبري للّتعريفات يف خمتلف 

توتا فيها وهو ما املعاجم، لكن اإلشكال يكمن يف توقف البحث فيه وكأن مسألته صار مب

يعكسه الواقع حني نسأل شخصا معينا ما هو س؟ فيعطي كما هائال من التصورات دون الفصل 

  . التام يف تعريفه له

إىل درجة الّتوحيد بل  الّتعريفات، ال نقول أّ�ا ترتقيوضع شروط مناسبة من أجل ضبط  -

ء كانت ألفاظا أم تقرتب منه، من أجل ضمان وضوح الّتعريف املوضوع للمداخل سوا

مصطلحات، وكذا بلوغ اإلجياز كغاية أساسية �دف إىل جتنيب الباحث عناء الّتخبط يف البحث 

عن مكنونات الكلمات، وأيضا إحكام ضبط الّتعريف، فيختار األلفاظ املالئمة دون سواها 

ابية أو توقعه يف وأمهها جتنب الّدور الذي يوقع متقصي املعلومة يف دّوامة قد خيرج �ا بنتيجة إجي

  ...غموض جديد

إن مسألة الوصول إىل وضع الّتعريف الكامل أو ما أطلق عليه املناطقة باحلّد اجلامع واملانع أمر  -

عسري فيوجد من املداخل ما ال نستطيع إيراد مجيع خصائصه، ومتنع من إيراد ما ليس فيها، 

 .دمي الّشرح يف حّد ذاتهفيكون الّتمثيل سبيال لبلوغ هدف الّتعريف أكثر من تق

اختيار املنهج املناسب يف وضع الّتعريفات حيقق لنا نتائج كثرية جدا أمهها بلوغ الباحث  -

املعلومة املراد معرفتها، وكشف األلفاظ الغامضة، ويصبح املعجم مقصودا من طرف مجيع الفئات 

عالة للبحث واالستقصاء، وتعّلم حني تتوفر له الّتعريفات الدقيقة والواضحة، ليكون دائما وسيلة ف

 .الّلغات األخرى

الّتحيني الدائم لبنية الّتعريف اليت تتغري دائما وفقا للّتغري اللغوي فخضوعها لقانون الّتطور  -

  .يفرض استحداث ألفاظ واندثار أخرى واالنفتاح على الّتغيريات احلاصلة مستقبال

ثّلة خاصة يف املعجم االلكرتوين، ألّ�ا وسيلة فّعالة ضرورة االستعانة بالّتكنولوجيات احلديثة مم -

  .متطورة وقيد التّنفيذ فاملعاجم ها للتّطورات الراهنة، وهي مسألةتتميز مبواكبت

  

 هوامش
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