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. 

تعددت طرائق الكشف عن المدخالت فً المعجم العربً وكشفها على وفق مسارات التفسٌر    

 االتٌة : 

نهج مصنفو المعجم العربً الى اعتماد وحدات لغوٌة تؤشر بٌان  :التغاٌرٌة الضدٌة  -1

مثل : ضد ، خالف ، نقٌض ، نحو الغدر : ضد الوفاء  وتسهم فً كشف معطٌاتهاالداللة 

 بالعهد ، الضعف : خالف القوة وهكذا . 

 

وهو متجه غالبٌة المعاجم العربٌة اذ ٌفسر المصنف الوحدة المدخلة بوحدة  األحادٌة : -2

أخرى ترادفها وتحاول ان تصل بها الى المعنى المدرك فً الذهن مثل : شطح فً السٌر 

 : تباعد 

 

 

وهو متجه آخر سار علٌه المعجمٌون وهم ٌضعون الكلمة أمام تعددٌة اللفظ  ٌة :التعدد -3

تفسٌرا ٌعٌن على اٌصال مدركاته مثل : السالم : اسم من اسمائه تعالى ، والتسلٌم : 

 التحٌة عند المسلمٌن والسالمة : البراءة من العٌوب وهكذا . 

 

وتعدد ألوانه فً كشوفات الداللة  وهو استعمال ضروب المجاز وتطبٌقاته : المجازٌة  -4

وٌغلب هذا اللون على المعاجم التً اتسمت ببٌان وجوه الجوانب المدركة والمتصورة فً 

الذهن وهً المعانً الحقٌقٌة التً وضعت فً األصل واستعلت فً غٌر ما وضعت له قال 

ل الزمخشري : سجف : بٌت مسجف وحجلة مسجفة أي مسترة . ومن المجاز أرخى اللٌ

 سجوفه أي : سدوله 

 



 

 

 

وهو منحى سار علٌه صناع المعجم ممن كانت لهم ثقافة واطالع على  التأصٌلٌة : -5

غٌر العربٌة من اللغات األخرى كالفارسٌة والتركٌة والٌونانٌة وسواها من اللغات 

القدٌمة والحدٌثة وهم بذلك ٌؤكدون الجانب التأصٌلً للوحدات اللغوٌة مثل : ) البرق : 

 . حمل فارسً معرب وهو تعرٌب َبَره ( ال

 

 

وهو متجه قدامى القوم ومحدثٌهم فً تلوٌن ظروب االستدالل للوقوف على  السٌاقٌة : -6

صحة الداللة وزٌادة اٌضاح جوانبها وقد اعتمد المعجم العربً فً هذا البٌان القران 

سببً او الكرٌم والحدٌث والشعر والفنون االدبٌة االخرى واعتمد اخرون البٌان ال

ٌلً وكثٌرا مانرى ذلك فً معجمً ابن فارس ) المجمل والمقاٌٌس ( جاء فً التعل

 . ٌنساق علٌها سمٌت بذلك الن الماشً  المقاٌٌس ) الساق لالنسان انما

 

 

وهذا متجه محدثً الصناعة المعجمٌة اذ ٌعمدون الى استعمال الصور  التصوٌرٌة : -7

والرسوم والخرائط والمخططات البٌانٌة لزٌادة اٌضاح الداللة وهذا الجانب من التفسٌر 

 ٌتمحور مع الجانب الحسً اكثر من الجانب التجرٌدي . 

 

   

 


