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بين األفراد ، كما  عرفة ، و هي وسيلة التواصل المثلىمن أدوات الم داةتعد اللغة أ 

 مسلوكياتهتعتبر مقوما هاما من مقومات األمة و مقياسا دقيقا لرصد أفكار الناطقين بها و 

 .في جميع األصعدة

الباحثون عبر التاريخ ، بالمفردات و تحليلها بات أمرا حتميا تصدى له إن االهتمام 

صوتيا و صرفيا و نحويا و  بمحاولتهم الكشف عن النظام العام الذي تخضع له الكلمة

 ".علم الداللة" ن وضع علوم لغوية شتى ، كان آخرها ، فتمكنوا مدالليا

نظرية الحقول الداللية من أشهر نظريات التحليل الداللي ، فما الذي بوأها " و لعل  

 ؟ و ما الذي يميزها عن غيرها؟هذه المكانة 

دراسة في القصيدة : نظرية الحقول الداللية : " بعنوانألجل ما سبق سنتناول موضوعا 

 .حافظ إبراهيم: للشاعر المصري " العمرية

أهمية نظرية الحقول الداللية و  :فيهذا الموضوع يكمن  اختيارو السبب الرئيس وراء 

 .دالليصدارة نظريات التحليل ال احتاللها

األول أنها تمثل ملحمة تاريخية كبرى : القصيدة العمرية لتطبيق النظرية فلسببين اختيارأما 

و هي زاخرة بجماليات عديدة  -رضي اهلل عنه –تجسد سيرة الفاروق عمر بن الخطاب 

 .كحسن السبك و قوة اللفظ و بيان الكالم



 

 ج
 

هو محاولة الوقوف على الوجه األخر للقصيدة من خالل دراستنا في : الثاني و السبب

باإلضافة إلى أن القصيدة لم تدرس في  البنية الفكرية لها،مستوى الداللي لنكشف عن ال

 .قبلضوء نظرية الحقول الداللية من 

 :ت أهمهاالو سنحاول من خالل هذا البحث اإلجابة على جملة من التساؤ 

 ية الحقول الداللية؟ و أين تصنف؟ما هي نظر  -

 ماذا تقدم للدرس الداللي الحديث؟ -

 ما هي أنواع الحقول؟ -

 ما أنواع العالقات داخل هذه الحقول؟ -

 ما الذي يميز القصيدة العمرية دالليا؟ -

الحقول : أما الدراسات السابقة التي تناولت نظرية الحقول الداللية فكثيرة متشعبة نذكر منها 

، ديوان عنترة ، فقه اللغة للثعالبي ، ديوان أبي  سيدة سة في المخصص البن لداللية دراا

 .وغيرها الكثير  ....نواس ، ديوان محمد العيد أل خليفة

 .فهذا البحث المتواضع أولها أما دراسة القصيدة العمرية 

 :لإلجابة على األسئلة السابقة فرض علينا الموضع تناوله في خطة مكونة من

مدخل يحوي تعريفات و مبادئ نظرية الحقول الداللية ،ثم دراسة تطبيقية مفصلة تتكون 
 :وهي  ألفاظهاحقول يتفاوت حجم  أربعةمن  أساسا



 

 د
 

حقل اإلنسان وما يتعلق به و حقل الطبيعة و حقل المصطلحات و حقل األحداث ،ثم خاتمة 

 .جامعة لنتائج الدراسة فملحق 

وصفيا تحليليا تجلت معالمه من خالل نظرية الحقول و قد فرضت الدراسة منهجا  

على  باالعتمادبالشرح و التعليق الداللية التي سنعمد من خاللها إلى تناول ألفاظ القصيدة 

 .نظام الجداول و اإلحصاء

 :و قد استعنا في إنجاز البحث بجملة من المصادر و المراجع اهمها

 .الدراسةها تتمحور حولهي المدونة التي حافظ و عمرية  -

 .كاللسان و الصحاح و المقاييس: المعاجم  -

التحليل الداللي لزكي حسام الدين ،و علم الداللة ألحمد مختار عمر، و دور : كتب علم الداللة  -

 .الكلمة لستيف أولمان

 :و قد اعترض البحث عدة صعوبات و عوائق أهمها

 .سعة المادة اللغوية محل الدراسة -

 .بها أو حتى دراسات حولهاندرة الشروحات الخاصة  -

 .أغلب كتب الداللة قد أخذت من احمد مختار عمر -

عامل الوقت الذي كان لضيقه األثر البالغ في نفوسنا حيث أننا لم نشرع في الموضوع إال في  -

 .شهر فيفري من العام الجاري



 

 ه
 

ة بسيطة في مجال استوفينا كل جوانب الدراسة و إنما حسبنا أن يكون هذا العمل لبن نزعم أنناو ال  

 .االجتهادالبحث الداللي فإن وفقنا فمن اهلل و إال فحسبنا 

على حسن توجيهنا بخبراتها و " جمعة مسعودي: "و في األخير ال نغفل  شكر األستاذة المشرفة 

 .ي فيها رحابة صدرها و سعة قلبها ينصائحها و تصحيحاتها ، و نح

 



 

 

 

 

 –شكر وعرفان                        - 

 

 

 

 

أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوفير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا   

البحث المتواضع وفي مقدمتهم أساتذة الكلية وبالخصوص أستاذنا 

، وإلى كل  الكريم الشافعي بديار، و األستاذة المشرفة جمعة مسعودي

.من أعاننا قوال وعمال أساتذة وإدارة وزمالء   
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 نظرية الحقول الداللية: إلى مدخل 
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فامتالكه اللغة جعله  التواصل،لقد كرم اهلل تعالى اإلنسان بمنحه القدرة على الكالم و  

 .يتميز عن المخلوقات جميعها

كما أن اللغة ال تتوقف عند حد التعبير عن األغراض اليومية المختلفة بل تتجاوز ذلك بكثير 

 .اإلنسان و تجاربه ، و تأويالته لألشياء و الظواهر و الحضارة  اإلنسانية ككللترتبط بفكر 

باللغة  أمر البد منه ، و قد تجلى ذلك في جهود العلماء عبر التاريخ و  االهتمامإن  

علم "المنصبة على فهم طبيعة المعاني التي تحملها اللغة، و أشهر علم تصدى لذلك هو 

 .الذي يعد فرعا أساسيا من فروع اللسانيات" الداللة

 :تعريف علم الداللة-1

  :الداللة لغة - أ

فقد جاء في  أوال،" داللة" فالبد أن نتوقف عند لفظة  الداللة،نعرف علم  أنإذا أردنا 

بهذا  دللت و الدليل من الداللة بالكسر و الفتح، و ...دل ، يدل ، إذا هدى: " التهذيب 

الدليلي الذي يدلك ،و الدليلي علمه بالداللة و " كما أن  1" الطريق داللة أي عرفته

 .2" رسوخه فيها

 .ال يخرج عن معنى الهداية و اإلرشاد" دل" أن لفظ  فقفجميع المعاجم اللغوية تت إذن

                                                           

 .دلل:مادة، بيروت،التراث إحياءدار : تهذيب اللغة : األزهري -1
 .دلل : ،مادة  0202 ،بيروت، 3ط،دار صادر ، لسان العرب: منظور  ابن -2



 

3 
 

 : اصطالحاالداللة :ب 

أخر و الشيء  العلم بشيءكون الشيء بحالة يلزم من العلم به "  :هياألصوليين عند 

 للداللة من توفر عالقة قائمة بينإذن فالبد  ،1" المدلولاألول هو الدال و الثاني هو 

 .الدال و المدلول

 :مفهوم علم الداللة_

انتشر مصطلح الداللة في مصنفات عربية قديمة تتصل بمجاالت تتقارب مع هذا العلم في 

: قدمته علم أصول الفقه و ما يلزم دارسيه فيقول م خلدون يذكر في فابنصورته المعاصرة ، 

على اإلطالق يتوقف على معرفة  ييتعين النظر في داللة األلفاظ ذلك أن استفادة المعان" 

2"و مركبةة مفردة  الدالالت الوضعي
، 

 .فتراكيب الكالم عنده ال تفهم إال من خالل تحقق المعنى

، من خالل متعلقاتهاما اإلمام الغزالي فقد استقر لديه المفهوم العام لعلم الداللة و فروعه و 

و مصنفاته العديدة تمثل وعيا .3الجزئيدراسته للمعنى و تقسيمه لأللفاظ باعتبار الكلي و 

و أما في العصر الحديث فقد حدد مفهوم علم    .هذا العالمبه عميقا في مجال الداللة يتميز 

                                                           

002:ص  0331القاهرة ،    0التعريفات ،دار مصطفى الحلبي ، ط:الشريف الجرجاني - 1     
903ص0322،القاهرة،0ط،دار الشعب ،المقدمة:ابن خلدون  . -2 

اتحاد الكتاب ، الداللة أصوله و مباحثه في التراث العربيعلم :منقور عبد الجليل:ينظر -3
.30ص،0220،دمشق،العرب  
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، أي البحث في كل عنصر داللي في التركيب و 1"دراسة معنى الكلمات : " الداللة بأنه 

 .عالقته بعيره لتحقيق الفهم الصحيح

دراسة العالقة بين الرمز اللغوي و معناه و تنوع المعاني " يضا في صر مفهوم علم الداللة أ

فدراسة الكلمة ال تقتصر فقط على فهم . 2"و المجاز اللغوي ، و العالقات بين كلمات اللغة

 .معناها و إنما ترتبط أيضا بتعدد المعاني و السياقات التي وردت فيها

لة يهتم باأللفاظ و بنياتها و عالقة من خالل التعريفات المختلفة نجد أن علم الدال  

اللفظة بما قبلها و ما بعدها ، و تحليل العالقات بإيجاد المكونات الداللية الخاصة بها و 

 .تصنيفها

 :نظرية الحقول الداللية-2

إن البحث في مسألة المعنى كان و ال يزال دأب الدارسين الذين قدموا نظريات و قواعد 

النظرية اإلشارية ، النظرية التصورية ، النظرية السلوكية ، النظرية : تخدم الداللة أهمها

 .السياقية ، النظرية التوليدية و نظرية الحقول الداللية

فقد عنيت بوضع  3هذه األخيرة تعد من أخصب أبواب علم الداللة في الدراسات الحديثة 

 .لدراسة المعنى  منهج معين

                                                           

 .01، ص0331،  0مصرية ،ط  داللة األلفاظ ، مكتبة األنجلو:  إبراهيم أنيس -1
.09ص،0222ط القاهرة  د،مكتبة اآلداب ،علم الداللة دراسة نظرية و تطبقيه : فريد عوض حيدر- 2  
في علم الداللة دراسة طبقية في شرح األنباري للمفضليات دار المعرفة :ينظر عبد الكريم محمد حسن - 3 

.00ص 0331االسكندرية ، 0ط   



 

5 
 

 :مفهوم نظرية لحقول الداللية-2

لم تتبلور و تأخذ مسارها الطبيعي ضمن :" نظرية الحقول الداللية نظرية معاصرة  تعد

، و المتمعن في  1"الدراسات الداللية إال في األعوام العشرين و الثالثين من القرن العشرين

ات النظرية واضحة من خالل معرفة العرب لمعاجم المعاني صالتراث العربي القديم يجد إرها

 .سيدة البنمخصص معجم ال: مثل 

مجموعات من الكلمات " تنطلق هذه النظرية من تصور عام للغة هو أنها تتكون من  

تغطي كل مجموعة مجاال محددا من المفاهيم أو الخبرات حيث تتكامل لتشكل الحقل 

 .2" الداللي

مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها ، و توضع عادة " و الحقل الداللي أو المعجمي  

 .3"فظ عام يجمعها تحت ل

بمعنى أنه يضم مجموعة كلمات تشترك في معنى عام و تكون بينها عالقات محددة ، و 

 ....من أمثلة الحقول الداللية حقل األلوان ، حقل العائلة ، حقل الرتب

 :مبادئ نظرية الحقول الداللية-2

 :اتفق الباحثون في هذه النظرية على أن تكون مبادئها ما يلي
                                                           

.060، صؤ0339مباحث في اللسانيات ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،: احمد حساني  - 1 

 .010، ص0220عمان ، األردن ، محمد علي الخولي ، علم الداللة ، دار الفالح ،  -2
 .13، ص 0226أحمد مختار عمر ، علم الداللة ، عالم الكتب ، القاهرة ،  -3
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 .أن تنتمي كل وحدة معجمية إلى حقل داللي البد -

 .وحدة معجمية واحدة إلى أكثر من حقل داللي واحد انتماءال يصح  -

 .ال يمكن إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة -

 .1ال يمكن دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي -

 :و يمكن إضافة مبادئ أخرى تتمثل في 

ن خالل دراستها بين مجموعة من الكلمات ترتبط بها القيمة الداللية للكلمة تحدد م -

 .عن طريق عالقات داللية

 .الكلمة : الوحدة الداللية في نظرية الحقول الداللية هي  -

الذي تنتمي إليه الكلمة و بيان العالقة  2يمكن استخدام التحليل الداللي لمعرفة الحقل -

 .الحقلالداللية بين كلمات 

فنظرية الحقول الداللية قائمة على استخراج الكلمات و تصنيفها ضمن حقول خاصة مع  إذن

 .ذكر نوع العالقات التي تجمعها

 :كما أن النظرية أما خصائص منها

                                                           

 .13، ص  0310، انقرة ، 0في علم الداللة ، دار العروبة ، ط :  ينظر محمد سعد -1
.036ص 0226مصر  0دار الوفاء ط،أبحاث داللية معجمية :نادية رمضان النجار:ينظر- 2  
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و يعني أن ثمة مفردات يمكن ان تحل كل مفردة مكان أختها في :  االستبدال -0

ظية متهيب من نقد تعد من االستعمال أو في الداللة كلفظة رجل و لفظة خائف و لف

 .1المترادفات و لكنها كلها تحت مفهوم الخشية و الخوف

 : التالؤم  -2

يعني ان عالقة المفردات بعضها مع بعض في كونها من باب واحد كما هو الحال في باب 

 .2األلوان

 :التسلسل و التركيب -3

أيام األسبوع :  و يعني أن الترتيب يكون بحسب القدم و األهمية و األولوية و ذلك نحو

 . 3أو المقاييس أو األوزان أو الترتيب األلفبائي

 :االقتران-4

 باقترانأي تقترن بعض مفردات الحقول الداللية بما يقرب دالالتها من الفهم أو يشرح فعلها 

أسنان ( ) أسنان المنشار( ) أسنان المشط) من لفظ ( أسنان) األسنان و يميز لفظ ( عضب) 

إن نظرية الحقول الداللية فرع  .4لذلك ال تعرف الكلمة إال عن طريق ما يصاحبها( المسامير

                                                           

.11ص0332، اإلسكندرية، منشأة المعارف،صبر السيد:تر: جديد إطارعلم الداللة : بالمر : ينظر - 1  
 .12ينظر المرجع نفسه ، ص -2
، بغداد  0مباحث في علم اللغة و اللسانيات ، دار الشؤون الثقافية العامة ،ط : رشيد العبيدي : ينظر -3

 .030، ص
 .030ينظر المرجع نفسه ، ص -4
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من علم الداللة الذي يختص بدراسة المعنى ، و تقوم فكرتها على دراسة مفردات العفة من 

يتكون المجال الداللي من مجموعة من في حقول او مجاالت داللية محددة  خالل تجميعها

 .الكلمات المتقاربة التي تتميز بوجود مالمح مشتركة بينها

 حقول متصلة ، حقول منفصلة ، حقول تجريدية : و هي أنواع 

 :ت داخل هذه الحقول فال تخرج عن اأما أنواع العالق

 . و عالقة التنافر ل ، الجزء بالكلعالقة الترادف ، التضاد ، االشتما

يغالها في القدم إعلم الداللة على الرغم من  أعمدةتتمتع النظرية بأهميتها بالغة فهي إحدى 

 (.سيدة مثال بنالكالمخصص ) بمباحث علوم العربية السيما الدراسات المعجمية 

 :انواع الحقول الداللية-4

و كان من مظاهر ذلك تصنيفهم  الداللية،فكرة الحقول  لىإلقد تنبه لغويو العرب القدامى 

 .فأبحاثهم القيمة شكلت اللبنة األولى في النظرية ،1للرسائل اللغوية و معاجم الموضوعات 

 ،2" هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة" إن الحقل الداللي 

بمعنى أنه يشمل حيز داللي معين مرتبط بفكرة أو موضوع ما و هناك أنواع متعددة من 

 :الحقول الداللية هي

                                                           

، اإلسكندرية 0محمود سليمان ياقوت ، فقه اللغة و علم اللغة ، دار المعرفة الجامعية ، ط :  ينظر -1
 .096، ص 0330

،  0331، مصر ، 0كمال بشر ، دار غريب ، ط : دور الكلمة في اللغة ، تر :  ستيف أولمان -2
 .19ص
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متصال يمكن  امتداداو يمثلها نظام األلوان الذي يعد : الحقول المحسوسة المتصلة - أ

 .تقسيمه بطرق مختلفة

 .قات األسريةو يندرج تحته نظام العال: الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة -ب

تضم ألفاظ الخصائص الفكرية و الحرارة و المقدار و السرعة و : الحقول التجريدية  -ج

 .1غيرها من األشياء المجردة

من هنا نخلص إلى أن تقسيم الحقول يساعد على تحديد كل مفردة و تصنيفها و إيجاد 

 .العالقات الداللية بينها داخل الحقل الواحد

 2:ل الحقول الدالليةأنواع العالقات داخ-5

التي تربط بين األلفاظ داخل الحقل الواحد ، و  تالعالقاتقوم نظرية الحقول على مبدأ 

 :تتمثل هذه العالقات فيما يلي

 :الترادف  - أ

اللغويين قديما و حديثا و في جميع اللغات فمنهم مثبت  الترادفلطالما شغلت قضية 

 .مقر لها و منهم منكر

 (.ج)يتضمن ( ب)و ( ب)يتضمن ( أ)الحقل الداللي إذا كان  و يتحقق الترادف داخل
                                                           

 .029، صالسابق المرجع : ينظر -1
 .000علم الداللة ، ص :احمد مختار عمر :  ينظر -2
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 :االشتمال -ب

مشتمال على ( أ) عن الترادف في أنه تضمن من طرف واحد ،  فيكون  االشتماليختلف 

: فرس ينتمي إلى فصيلة أعلى هي : أعلى في التصنيف مثل ( ب)حين يكون ( ب)

 .الحيوان إذن فمعنى فرس يتضمن حيوان 

 :بالكلعالقة الجزء  -ج

أما عالقة الجزء بالكل فهي عالقة اليد بالجسم ، و العجلة بالسيارة و الفرق بينها و  

يمكن توضيحه في أن اليد ليست نوعا من الجسم و لكنها جزء منه بخالف  االشتمالبين 

 .اإلنسان الذي هونوع من الحيوان

 :هناك أنواع متعددة من التضاد و هي :التضاد -د

 .مثل ميت ، حي ، قصير ، طويل: التضاد غير المتدرج  -

 .و هو تضاد نسبي: التضاد المتدرج  -

 .اشترى –باع : العكس  -

 .أعلى ، أسفل ، يأتي ، يذهب: مثل : التضاد اإلتجاهي  -

جميعها داخل الحقل الداللي مجموعة على  األلفاظتكون  أنوهي : عالقة التنافر_ ه

 .        من العالقات السابقة  أيالداللة العامة للسياق فقط فال توجد بينها  أساس
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كان لها دور و  بالغة ،  أهميةاكتسبت نظرية الحقول :  نظرية الحقول الداللية أهمية_6

 :ومن تلك األهمية نذكر  خدمة علم الداللةفي كبير 

 .هذه النظرية منهجا مالئما للمقارنة بين مجموعات األلفاظ في اللغات المختلفة تمثل -

 .1أن المنهج التحليلي يوضح العالقات بين المعاني المختلفة داخل الحقل الواحد -

يساعد الحقل الداللي على تنمية الثروة المكتسبة عن طريق ممارسة قراءة اللغة  -

 .2ى فهم ما في التراث من نتاج فكري المكتوبة بصورة خاصة فتعين الفرد عل

 .إن نظرية الحقول من أكثر النظريات اللسانية خدمة للغة في مستواها الداللي -

 

 

 

                                                           

 .03في علم الداللة ، ص : عبد الكريم محمد حسن جبل :  ينظر -1
علم الداللة ، النظرية و التطبيق ، دار : فوزي عيسى و رانيا فوزي عيسى : ينظر -2

 .061، ص 0221، االسكندرية ، 0المعرفة الجامعية ، ط 
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 خالصة:

نظرية الحقول الداللية فرع من علم الداللة الذي يختص بدراسة المعنى ،و تقوم فكرتها  إن
مجاالت داللية محددة ، يتكون  أوعلى دراسة مفردات اللغة من خالل تجميعها في حقول 

.المجال الداللي من مجموعة من الكلمات المتقاربة التي تتميز بوجود مالمح مشتركة بينها   

: أنواعوهي   

.حقول متصلة ،حقول منفصلة،حقول تجريدية   

:العالقات داخل هذه الحقول فال تخرج عن أنواع أما  

. عالقة الترادف والتضاد واالشتمال والجزء بالكل و التنافر  

في القدم  إيغالهاعلم الداللة ،على الرغم من  أعمدة إحدىبالغة فهي  بأهميةتتمتع النظرية 
.بعلوم العربية السيما الدراسات المعجمية  بمباحث و تعلقها  
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 دراسة تطبيقية
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نعرف أوال بالقصيدة , قبل الحديث عن الحقول الداللية في القصيدة العمرية و تحليلها      

 : و هي 

و  -حافظ ابراهيم: من تأليف شاعر النيل  ,من أشهر قصائد المدح في العصر الحديث 

وقد كان حبه للفاروق عمر بن الخطاب هو الدافع وراء  –الذي سيرد التعريف به في الملحق 

 .1كذلك ليعرف بمناقبه بالوقوف على جل محطات حياته ,نظمه للقصيدة

وهي ذات  ,وتصنف ضمن البحر البسيط,( 781)تبلغ القصيدة مئة وسبعة وثمانين  بيتا    

بملحمة تاريخية ترصد حياة  تكون  مطولة أشبه ما ها و أبيات,قافية موحدة و غرض واحد

 .تقرب شخصيته للقارئو عمر 

استهل الشاعر قصيدته بمقدمة يبين فيها غرضه من نظم القصيدة و شغفه بالفاروق    

 .كما ينبغيسيرته وبأخالقه وصفاته ويدعو اهلل تعالى أن يلهمه البيان الالزم لوصف 

افتتحها بحدث مقتله وهو ما , تحدث حافظ ابراهيم عن حياة عمر في شكل أحداث متسلسلة 

عليه النقاد لكنه برر ذلك بأن مقتله تصدر القصيدة ألنه مثل الفاجعة الكبرى لألمة عابه 

 .فقدانه زلزل كيانهاف اإلسالمية

 ,ه لسورة طه زلزل عقيدته الوثنيةفسماع,و يأتي اسالم عمر الحدث الثاني في القصيدة

ثم يورد الشاعر حدث بيعة عمر ,بل ويقوي شكوته اإلسالموجعلته اآليات الكريمة يعتنق 

                                                           

 50ص,7178,القاهرة, (دط) ,مطبعة الصباح : عمر مناقبة وأخالقه: حافظ ابراهيم : ينظر -1
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, للصديق بعد وفاة الرسول صل اهلل عليه وسلم و اختالف اآلراء حول من يتولى الخالفة

مة عمر لتحفيز كما ذكر الشاعر صرا, فوجههم الفاروق لمبايعة أبي بكر كونه األجدر بها

في المبايعة كما فصل في محاسبة الفاروق  لإلسراع -كرم اهلل وجهه-علي بن أبي طالب

 .حتى مكانته أمام عدله وال ه ألبي سفيان الذي لم تشفع له سن

في القصيدة لخالد بن الوليد وحدث عزله من قبل أبي حفص  ة مكان إبراهيمويخصص حافظ 

يشرح موقف الفاروق مع عمرو بن العاص داهية وفي تلك القصة عبر شتى ويمضي ل

عمر حتى مع خاصة األمة وقادتها بل وحتى مع أقرب عدل العرب ليستمر في تأكيده على 

 .الناس اليه وهو ابنه عبد اهلل الذي ذكر قصته أيضا

مع نصر بن فمن ذكره موقف عمر ,وتتسارع األحداث و تتكاثر األعالم في القصيدة     

سرد مناقبه بطرح أمثلة من حياته كان الغرض منها  إلىكسرى ليصل رسول  إلى, حجاج 

 .1"هداهم اقتدهبف هدى اهلل أولئك الذين:"بالرجل مصداقا لقوله تعالى االقتداء

من خالل التذكير  يرجو,وكانت خاتمة القصيدة على شكل حوصلة ألخالق عمر ومناقبه 

أما أن نسلك ,الفاروق لتحقيق العدل و النصرةبها استخالص المواعظ و السير على درب 

ونستورد ,ونعمل بغير عملهم ,ونهتدي بغير هديهم ,غير طريق الرسول الكريم و الصحابة

2فهدا ال يكون ابدا المبادئ من الشرق و الغرب مبهورين متخاذلين ثم نرجو النصر و العزة
 

                                                           

 .15االية ,سورة األنعام  -1
.11،ص 1691،بغداد، 1الفاروق القائد ،مطبعة العاني،ط: محمود خطاب :ينظر  - 2  
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على تقوى من اهلل ورضوان خير أم من أسس بنيانه على  هنبنياأفمن أسس " : تعالىأبدا 

 1".و اهلل ال يهدي القوم الظالمين,  مبه في نار جهن فانهار شفا جرف هار

داعيا  ,العدل  إلىلواقع الذي يفتقر ل نقدا  فقد ألفها الشاعر ,وهو جوهر ما جاء في القصيدة

بعد  اإلنسانيالمسلمين حكاما ومحكومين بشكل غير مباشر الى االقتداء بأكبر رمز للعدل 

إلعادة تأسيس بنيان األمة الخرب من  -رضي اهلل عنه-وهو عمر بن الخطاب األنبياء طبعا

 .جديد

ها لنظرية الحقول الداللية و أنواعها و أصول  لمفهوميا اإلطارتعرفنا في المدخل على      

و أهميتها و فيما يلي  سنحاول أن نطبق هذه النظرية على قصيدة حافظ ابراهيم و 

 .العمرية: الموسومة ب

أربعة حقول تحتوي في  إلىأمكن تقسيمها ,بعد قراءة القصيدة و البحث في مفرداتها    

طياتها ألفاظا ذات سمات معينة تربطها عالقات محددة وفقا لمبادئ النظرية تتمثل هذه 

 :الحقول في 

 .به وما يتعلق اإلنسانحقل - 

 .حقل الطبيعة-

 .حقل المصطلحات-

                                                           

 .777اآلية ,التوبةسورة -1
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         . االحداث حقل-

وقد سمي كذلك  ,وما يتعلق به اإلنسانحقل : أما أول حقل نبتدأ به الدراسة فهو       

وجوارحه ومنها ما  اإلنسانما يخص صفات  فمنها دالالتها  على ألفاظ جمة تتعدد الحتوائه

أما عن ,المهن وغير ذلك  و  الحرب واللباس و يشمل حياته عموما فنجد ألفاظا لألكل 

.                           سعة مفردات هذا الحقلقائمة الحقول فهدا راجع لاإلنسان تصدر 

نظام الجداول لتسهيل تصنيف الحقول واستخراج العالقات بين  إتباعلقد فرضت الدراسة 

وقد قل جانب التهميش في الدراسة , نظرية الحقول ئوفقا لمباد ليليه التحليم ث ,المفردات

مستخرجة من أبيات متفرقة في القصيدة و نظرا الن جميع المفردات الواردة في الجداول 

.  وفيه وردت القصيدة على شكل ملحمة" عمرية حافظ :" مصدرها الواحد هو كتاب 

 :حقل اإلنسان وما يتعلق به_أ

 :وأول الجداول كالتا لي

 

 األلفاظ

 الذراري/أوالد/ابن/فتى-7

 جبين/هامة/ذؤابة-2

 نوع العالقة بينها  

 

 عالقة

 عالقة تقارب داللي 
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 فارس/أعاظم/بطل/حامي/منجي/منجد-3

 الحقد/الشحناء/ -4

 الكبر/مختال-0

 بطش/الظلم/مستبد-6

 واهي/ضعف-1

 األغاني/أغنية/أنشودة-8

 غزوة/موقعة/النزال/الحرب-1

 أمير المؤمنين/خليفة/راعي/والي-75

 بيت/دار-77

72-

 المختار/المصطفى/الرسول/النبي/محمد/طه

 الصديق/أبوبكر-73

 عمر /الخطاب /أبو حفص/الفاروق-74

 

 

 :ألفاظ تدل على ذرية االنسان وهي-1 

 . وردت مرة واحدة في البيت الخمسين من القصيدة: فتى-

 

 

 

 

 

 عالقة

 ترادف

 عالقة تقارب داللي 
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 .السابع والثمانين و البيت السادس و التسعين : في البيت وردت مرتين :ابن-

 .التاسع والخمسين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت :الذراري-

.               الثامن والسبعين و البيت الثامن والتسعين :وردت مرتين في البيت :أوالد_

فكرة االنسجام الداللي داخل ألفاظ الحقل الواحد قائمة على أساس أن المكونات الداللية  إن*

فاأللفاظ .1ذات الصلة البد أن ال تكون متناقضة وأن تكون المتناسبات بينهما منطقية واضحة

رك جميعها في سمات داللية واحدة تتمثل في كون كل تتش( الذراري,أوال د ,ابن ,تى ف)

 : منهما

 .يصنف من بني االنسان:  بشري-

 .باإلدراكيتصف  :عاقل-

 .األلفاظ تحمل معنى الشباب والفتاءفجميع  :شاب  -

 ارئ فالذ" أكثر عن هذا المعنى" الذراري"أي من نسل االنسان وقد عبرت لفظة  :من الذرية -

والشتراك األلفاظ في نفس السمات فقد جمعت على 2"النسل: والذرية ,من صفات اهلل تعالى

 .قارب الداللي عالقة الت: أساس

 : وهيألفاظ دالة على مقدمة رأس االنسان-2

                                                           

 1891مجيد عبد الحليم الماشطة ،مطبعة جامعة البصرة ،دط،بغداد، :علم الداللة تر:ينظر جون الينز_1

.                                                                                                    118،ص،  

.ذرأ:لسان العرب ،مادة : ابن منظور _ 2  
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                     .وردت مرة واحدة في البيت الثاني و السبعين بعد المائة :ذؤابة-

وهي موضع في أعلى  ,ناصية و الجمع ذوائب الأومنبت , نوسانها ل صيةالنا" والذؤابة

                                                  .,وهي هنا بمعنى مجازي 1" العز و الشرفذؤابة  ويقال...الرأس

                                               .                   وردت مرة واحدة في البيت السابع بعد المائة   :جبين_

ال تخرج عن معنى مقدمة الرأس و وردت مرة واحدة في  البيت الخامس و الثالثين :هامة _

 : التاليةسمات ال األلفاظ وتجمع بين

 كل منها تدل على أجزاء الرأس-

 .تقارب داللي  عالقة إذنمكان تموضعها واحد وهو مقدمة الرأس فكانت العالقة -

 :وهي ألفاظ دالة على صفات االنسان الحميدة-3

 .الثامن و العشرين: وردت مرة واحدة في البيت: منجد-

 .السابق نفسه: وردت مرة واحدة في البيت: منجي-

 .السادس واألربعين : وردت مرة واحدة في البيت : حامي-

 .الستين و الثامن و الخمسين بعد المائة  :في البيت مرتين وردت : بطل-

 .الثامن و األربعين: وردت مرة واحدة في البيت :أعاظم-

                                                           

.ذأب :ابن منظور لسان العرب ،مادة _ 1  
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 .السادس و األربعين و الواحد و السبعين: وردت مرتين في البيت: فارس-

في السمات الداللية ( فارس,أعاظم ,بطل ,حامي ,منجي , منجد): تشترك األلفاظ -  

 : التالية

 .فكل لفظة تخص االنسان:  بشر-

 .يمتاز باإلدراك و الفهم :  عاقل-

و  ,فالمنجد يخلص الغير من أزمة ما, فصفة البطولة موجودة في جميع األلفاظ  :بطولة -

المنجى و الحامي كذلك فهو يرقى لمرتبة العظيم اذا ما توفرت فيه البطولة وخصال الرجل 

 .عمر بن الخطاب: وفي يقصد الشاعر , الليالذلك كانت األلفاظ جد متقاربة د,الفارس

 :  ألفاظ دالة على صفات االنسان غير الحميدة-4

 .الثاني و األربعين : وردت مرة واحدة في البيت: الشحناء-أ

 .وردت مرة واحدة في البيت التسعين: الحقد-

ود كل لفظة تجمع بينما سمات خاصة هي أنها تخص االنسان العاقل الذي يتميز بقلب حق

 .ناقم على الناس فهناك تقارب داللي

 .التسعين: وردت مرة واحدة في البيت: الكبر*ب

 .الحادي و الثالثين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت: مختال-
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 : تشترك في صفة مذمومة هي(  مختال, الكبر: )كذلك لفظتي 

ألحد أفضل منه فيختال  احتقار الغير وهي حالة تخص االنسان المعجب بنفسه فيعتقد أن ال

 .في مشيته ويتلون فهناك اذن تقارب داللي كبير بين اللفظتين

 .التسعين: وردت مرة واحدة في البيت : الظلم-ج

 .رين بعد المائةشالسادس و الع: وردت مرتين في البيت : مستبد-

 .بعد المائة لستين السابع و ا: وردت مرة واحدة في البيت : بطش-

وأخذ  ,كلها تدل على تجاوز الحد( بطش,مستبد ,الظلم : )أن األلفاظ مما سبق يتضح 

 .عالقة تقارب داللي إذنالحقوق طغيانا و جورا فالعالقة بينهما 

 .الرابع من القصيدة: وردت مرة واحدة في البيت : واهي-

     الثامن عشر و التاسع و األربعون و  الرابع : وردت ثالث مرات في األبيات: ضعف-

فهناك ,السلبي أيضا  اإلنسانكما تطلق على  ,ضعيف القوى و الحيلةلإلنسان صفات  وهي

 .عالقة ترادف

 :وهي الغناءألفاظ دالة على -5

 .الستين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت: أنشودة-

 .والرابع و التسعين بعد المائة: الحادي و التسعين : وردت مرتين في البيت : أغنية -
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و تشترك في كون كل واحدة منهما عبارة عن  ,تدل على الترفيه ( أغنية, أنشودة)تي ان لفظ

كلمات موزونة معبرة عن موضوع ما وتخضع للحن معين يتغنى بها صاحب الصوت العذب 

 .بينهما تقارب داللي إذنفهناك 

 :وهي  ألفاظ دالة على الحرب-6

 .السبعينوردت مرة واحدة في البيت الحادي و : النزال-

 .موقعة و غزوة _

في أنها تدل على وقوع حرب بين فئتين ( غزوة, موقعة, النزال, الحرب )  األلفاظتشترك 

 إذاو  ,هذه الحرب لها حدود مكانية و زمانية و تنتهي بوجود منتصر و خاسر  ,متناحرتين 

 .أردنا الحديث عن الحرب فيمكن أن تعوضه أي لفظة منها لوجود عالقة ترادف بينهما

 :وهي  ألفاظ دالة على الحاكم -7

 .الحادي و التسعين: وردت مرة واحدة في البيت : والي-

فأكثر ما " الثاني و الخمسين و الثالث عشر بعد المائة : وردت مرتين في البيت  :راعي -

كلكم " :قال صلى اهلل عليه وسلم  ,شيته كذلك الحاكم افكما يرعى الراعي م,7"ةيقال رعاة للوال

 .1" رعيته ن ع مسؤولكلكم راع و 

                                                           

.رعا:لسان العرب,مادة:ابن منظور- 1  
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 .الخامس و السبعين و الرابع بعد المائة : وردت في البيتين  :خليفة-

من لقب بأمير المؤمنين هو  وأول. السابع و الثالثين بعد المائة: أمير المؤمنين في البيت -

 .عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه

على أعلى سلطة في الدولة وهو الحاكم ( أمير المؤمنين ,خليفة ,راعي ,والي: ) تدل األلفاظ

 . أو الرئيس فهناك تقارب داللي بينهما ال مكانية تعويض لفظة مكان األخرى

 :وهي ألفاظ دالة على المنزل -8

 .بيت السابع و السبعين بعد المائةالخامس و األربعين و ال: في البيت وردت مرتين : دار -

و  األربعينالرابع و المائة و السادس و السبعين و : وردت أربع مرات في األبيات : بيت -

 .األربعين و السابع و السبعين بعد المائة

خاص وموقع  تشترك اللفظتان في أن كالهما محل للسكن من طرف االنسان تتميز ببناء 

 .عالقة ترادف: معين فهذه اذن 

 : وهي  ألفاظ دالة على أسماء األعالم-9

 .السادس و الثالثين و الثامن و الثالثين  :وردت مرتين في البيت : طه-

 .الثاني و العشرين : وردت مرة واحدة في البيت  ( :صلى اهلل عليه وسلم) محمد -

 .الثالث والثالثون: وردت مرة واحدة في البيت : النبي  -
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 .وردت مرة واحدة في البيت التاسع و العشرين :الرسول -

 .الخامس و األربعين : وردت مرة واحدة في البيت : المصطفى 

 .الثامن و العشرين: وردت مرة واحدة في البيت  :المختار 

تدل جميعها على   (المختار, المصطفى , الرسول , النبي , محمد , طه ) : ان األلفاظ  

فكلما ذكرت  أي صفة منها فإنها تخص دوما , صفات  ألسماء النبي صلى اهلل عليه وسلم

 .ك تقارب داللي كبير بين األلفاظرسول اهلل وحده بال منازع اذن فهنا

 .الثالث و األربعين : وردت مرة واحدة في البيت :أبو بكر -ب

أبو بكر ) امن و العشرين تلتقي اللفظتان الث: وردت مرة واحدة في البيت : الصديق -

م و خليفته من بعده يفي كونهما اسما أحد كرام الصحابة ورفيق الرسول الكر ( الصديق

 .فالصديق لفظة ترادف أبا بكر 

 البيت الحادي و الخمسون و  البيت الثاني: وردت أربع مرات في األبيات التالية : الفاروق -ج

 .الثامن و الثمانون و  الثمانون  و

 : وردت أربع مرات في األبيات التالية : عمر-

الرابع و الخمسون و البيت الثالث و  و السادس و األربعون ,البيت الرابع و األربعون 

 .الثالثون بعد المائة
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 .التاسع و الستين: وردت مرة واحدة في البيت : أبو حفص -

 .تاسع و الخمسينال: وردت مرة واحدة في البيت : الخطاب -

تشترك في أنها اسماء وصفات ( الخطاب,أبو حفص  ,عمر ,الفاروق: ) جميع األلفاظ 

فهناك تقارب داللي -لقصيدةوهو محل المدح في ا–خاصة للصحابي عمر بن الخطاب 

يخص األلفاظ ذات عالقة التضاد في حقل  ماأ,فكل لفظة تحمل معنى األخرى بينهما

 : فيمثلها الجدول أدناه اإلنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 األلفاظ

 .بنت/ابن-7

 .مطامع/قناعة-2

 .داني/قاضي-3

                                 .قوة/ضعف-4

 .غد/يوم-0

 .أمس/يوم-6

 .ماضي/حاضر-1

 حقل اإلنسان

 نوع العالقة بينهما

 

 

 

.عالقة تضاد  
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 حي وميت: مثل ختلفين تشمل األلفاظ الدالة على معنيين م قابلفكرة التضاد أو الت إن* 

,فالتضاد يعد صورة من صور إيضاح 1حار وبارد وهي من أكثر العالقات الداللية أهمية

 .المعنى

 :األلفاظ الدالة على ذرية االنسان -1

 .السابع و الثمانين و السادس و التسعين : وردت مرتين في البيت : ابن

وردت مرة واحدة في البيت الخامس و األربعين فمن خصائص اللفظتين أن نفي  :بنت -

بنت والعكس  نعني  فبالضرورةذكرا ليس ابنا  هو  قلنا فإذا األخرأحدهما يتضمن تأكيد 

 .التضاد: صحيح وهذا على سبيل عالقة

 : وهي األلفاظ الدالة على صفات االنسان -2

 .ن بعد المائةيالثامن و األربع: وردت واحدة في البيت  :قناعة -

                      الثامن عشر و الثالث و األربعين: وردت في البيت : مطامع-

صفتان لإلنسان فهناك القنوع الذي يرضى بأقل األشياء و هناك ( مطامع ,قناعة) اللفظتان 

 .عالقة تضاد:  الطماع الذي ال يكتفي بأفضل األمور اذن فبينهما

 : وهيألفاظ دالة على موقع االنسان-3

                                                           

.19علم الداللة ،ص :احمد مختار عمر:ينظر _1  
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وردت اللفظتان مرة واحدة في البيت الحادي و الثالثين وقد ذكرهما الشاعر : داني/قاصي-

 .القريب و البعيد فهي اذن عالقة تضاد ,للداللة على أن الجميع قد بايع الخليفة أبا بكر

 

 :  ألفاظ دالة على مميزات االنسان-4

 .الحادي و الخمسين: وردت واحدة في البيت : قوي-

الرابع و البيت الثامن عشر و التاسع و األربعين : وردت ثالث مرات في البيت : ضعف-

 .عالقة التضاد: فهناك من يمتاز بالقوة و هناك من يفتقر لذلك فيكون ضعيفا وهنا تمكن 

 :وهيألفاظ دالة على الزمن -5

 : األبيات التالية  وردت خمس مرات في: يوم-أ

البيت الرابع و الثالثون بعد , التاسع و السبعون , الحادي و السبعون , البيت السادس عشر 

 .المائة و السادس و األربعون بعد المائة

 .وردت مرة واحدة في البيت الثاني عشر: أمس -

 .المائةالثامن و الثالثين بعد : وردت لفظة الغد مرة واحدة في البيت : غد/ يوم -

فاليوم عادة يطلق على الزمن الحاضر الذي يعيشه االنسان في حين أن األمس ما مضى و 

 .تضاد: الغد ما يرتقب فهي عالقة
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 .وردت مرة واحدة في البيت الخامس و الثمانين بعد المائة: حاضر-ب

 .وردت مرة واحدة في البيت السابق نفسه:ماضي -

و الثاني  اإلنسانجاوزه تفاألول قد  ,و الحاضر هناك تقابل واضح بين الزمن الماضي 

 .يعيشه

 : أدناه فنجملها في الجدول اإلنسانأما ما يخص األلفاظ ذات عالقة االشتمال في حقل 

 اإلنسانحقل 

 .              األلفاظ                                                  نوع العالقة                 

 .نساء/الجماعة/القبائل/العرب/مولى/الفرد/الناس/القوم/الرعية/خلق/بشر-7

 .حلم/حكمة/استئذان/الزهد/ آخى/التقوى/العدل/الوفاء-2

 .تجسس/الخوف/الحرص/غافل/يغوي/يقتل/جامح-3

 .الخبز/الحلوى-4

 اشتمال عالقة                                      .               ثوب/بردة/عمامة-0

 .عامل/ساقي/حارس/عميد/باني/قاضي-6

 .مصر/الهند/الشام-1

 قصور/السقيفة/حظيرة /حصن-8
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 :وهي: األلفاظ الدالة على أسماء االنسان-1

 .وردت مرة واحدة في البيت السادس و الثالثين : بشر-

 .وردت مرة واحدة في البيت التاسع و الثمانين: خلق-

 .الثالث عشر بعد المائةوردت واحدة في البيت : الرعية-

 .وردت مرتين في البيت الثاني و الثالثون بعد المائة و التاسع و الثالثون بعد المئة: القوم-

 .الرابع و الثالثين و السابع و السبعين: وردت مرتين في البيت: الناس-

 .السابع و العشرين بعد المائة : وردت مرة واحدة في البيت: الفرد-

 .واحدة في البيت الخامس وردت مرة: مولى-

 .وردت مرة واحدة في البيت السادس عشر: العرب-

 .نيوردت مرة واحدة في البيت الثاني و الثالث: القبائل-

 .وردت مرة واحدة في البيت الثاني و العشرين بعد المائة: الجماعة-

 .وردت مرة واحدة في البيت التاسع و السبعين: نساء -
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على يشتمل ( ب)عالقة االشتمال لها دور كبير في تحديد المالمح الداللية للمعنى فيكون*

وكل , اإلنسانأسماء على أعلى في التقسيم و األلفاظ السابقة كلها تشتمل ( أ)كان ذاإ( أ)

 .نساء نوع من البشر: مفردة على حدى تمثل نوعا من االنسان مثل 

 

 :وهيلإلنسان األلفاظ الدالة على صفات حميدة-2

 .وردت مرة واحدة في البيت الثالث: الوفاء-

 .وردت مرة واحدة في البيت التاسع: العدل-

 .التاسع و الرابع عشر : وردت مرتين في البيت: التقوى-

 .وردت مرة واحدة في البيت الثالث و األربعين: اخر-

 .ن بعد المائةيالسبعن و السابع و يالثالث و الست: وردت مرتين في البيت: استئذان-

 .التاسع و العشرين: وردت مرة واحدة في البيت: حكمة -

 .السابع و الستين بعد المائة: وردت واحدة في البيت: حلم-

 .األربعين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت: الزهد-

 نالحظ أن جميع األلفاظ السابقة تحمل نفس المكونات الداللية وهي أن كال منها صفة

 .كما أنها صفات ايجابية محمودة ,لإلنسان
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فكل لفظة على حدى تعد  -أغلبها-وقد ذكرها الشاعر مرتبطة بالفاروق عمر رضي اهلل عنه

وجميع هذه الصفات تشتمل على األخرى و ...... العادل ,الوفي: نوعا من صفاته فهو

 . تتضمنها

 :وهي ألفاظ دالة على صفات غير حميدة لإلنسان-3

 .الثالث و األربعين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت  :جامح -

 .الثاني و الثالثين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت: يقتل-

 .التسعين: وردت مرة واحدة في البيت : يغوي-

 .الخمسين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت: غافل-

 .التسعين: وردت واحدة في البيت : الحرص-

السابع و الخمسين و التاسع و الخمسين و : وردت أربع مرات في األبيات : وف الخ-

 .الثامن و الثالثين و الخامس و الستين بعد المائة

 .الثامن و السبعين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت: تجسس-

 :تشترك األلفاظ السابقة في سمات داللية هي 

 .جميع األلفاظ تخص االنسان العاقل -
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ذلك أنها نوع من صفات االنسان  ,األخرىفكل لفظة تشتمل على  ,جميعها هي صفات له-

 .غير الحميدة فهي اذن اشتمال

 :وهيألفاظ دالة على المأكوالت-4

 .الثاني و األربعين و الثالث و األربعين بعد المائة: وردت مرتين في البيت :الحلوى-

فالحلوى نوع من األكل . الثالث و األربعين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت  :الخبز -

 .وكذلك الخبز فهي تتضمن معنى ما يتغذى عليه االنسان فهي عالقة اشتمال

 : وهيألفاظ دالة على الملبوسات  -5

حدة وردت مرة وا:بردة :,ولفظة  الثاني و السبعين: وردت مرة واحدة في البيت : عمامة -

وردت مرة واحدة في البيت السادس : في البيت السادس عشر بعد المائة ,و لفظة ثوب 

كساء :فالعمامة من اصناف اللباس يرتديها الرجل , اما البردة فهي .والستين بعد المائة 

فمصطلح اللباس يشتمل . 1وجمعها برد  وهي الشملة المخططة تلبسها االعراب...يلتحف به 

 .فكل واحدة تعد نوعا منه و هنا عالقة اشتمال ردة و العمامة على الثوب والب

 :و هي:ألفاظ دالة على المهن  -_ 6

 .الثاني و البيت الحادي و الخمسين: وردت مرتين في البيت : قاضي  -

 .وردت مرة واحدة في البيت السابع و الثالثين: ساقي  -

                                                           

.برد :لسان العرب ، مادة :ابن منظور _ 1  
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 .الخامس و التسعين: وردت مرة واحدة في البيت : عامل  -

 .الرابع عشر بعد المائة: وردت مرتين في البيت : حارس -

 .السادس و الثمانين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت : عميد  -

 .السادس و الثمانين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت : باني  -

 هناك مكونات داللية تجمع بين األلفاظ السابقة و هي أنها تخص اإلنسان وحده , و أنها

أسماء لمهن يشتغلها متعددة المجاالت , فالقاضي هو الرجل من يتكفل بالسهر على 

, و هي 1"قوام قومه فيقال أنت عمدتنا أي الذي نعمده لحوائجها" ممتلكات ما , و العميد 

: مهنة عسكرية و رتبة مرموقة , فلفظة المهن تشتمل على جميع األلفاظ السابقة فهناك إذن

 .عالقة تضمين

 :و هي:  لفاظ دالة على األمكنة التي يعيش فيها اإلنسانأ -7

 .السابع و الخمسين و التاسع و العشرين بعد المائة: وردت مرتين في البيت : الشام  - أ

 .الثالث و الثمانين: وردت مرة واحدة في البيت : الهند  -

 .الحادي و التسعين: وردت مرة واحدة في البيت : مصر  -

, فهي بالد الحضارات و لها إسهامات عديدة في  2" إذا أتى الشام أشأم وشاءم: " يقال 

تاريخ اإلنساني  أما الهند فهي بالد تقع جنوب قارة أسيا , ثم تأتني مصر و هي األرض 

                                                           
 . عمد: مادة  , 7118 7دار الكتب العلمية ,ط أساس البالغة ,:  الزمخشري -1
 شأم:لسان العرب , مادة : ابن منظور  -2
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الشام , الهند , ) المباركة التي عاش فيها األنبياء و بها نهر النيل , فالعالقة بين األلفاظ 

 .ل لفظة هي نوع من البلدانهي عالقة اشتمال ألن ك( مصر

 .الحادي و العشرين: وردت مرة واحدة في البيت : حصن -ب

 .الثالث و الثالثين: وردت مرة واحدة في البيت : حظيرة -

 .األربعين: وردت مرة واحدة في البيت : السقيفة  -

 .السابع و التسعين: وردت مرة واحدة في البيت : القصور  -

اظ وهي أنها أمكنة يستطيع اإلنسان أن يتواجد فيها و يمكث هناك مكونات رابطة بين األلف

 .بها فكل لفضة هي نوع من هذه األمكنة فهناك إذن عالقة اشتمال

أما  ما يخص األلفاظ ذات عالقة الجزء بالكل داخل حقل اإلنسان فنجملها في الجدول 

 :أسفله

 حقل اإلنسان
 نوع العالقة بينها األلفاظ

/ فوه/أعين / جبين/ هامة/ ذؤابة  -7
 لحية

 عالقة الجزء بالكل

جنب / كاهل/كف / بنان/ األيدي  -2
/ قدم/ الصدر/ األحشاء/ القلوب/

 خاصرة
 :و هي: ألفاظ دالة على ما حوى الرأس -7
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 .وردت مرة واحدة في البيت الثاني و السبعين بعد المائة: ذؤابة  -
 .الثالثينالخامس و : وردت مرة واحدة في البيت : هامة  -
 .السابع بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت :  جنين -
 :دت خمس مرات في األبيات التاليةر و  :أعين -

البيت الثالث عشر , العشرون , السابع عشر و التاسع عشر و الثامن و الثالثين بعد 
 .المائة

 .السادس و الثالثين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت : فوه -
 .في البيت السابقوردت مرة واحدة : لحية  -

تشترك األلفاظ السابقة في كونها جوارح خاصة باإلنسان و تحديدا تتموضع في الرأس , و 
 .كل لفظة تعد جزء من الرأس

 :و هي: ألفاظ دالة على ما سوى الرأس -2
 .الثاني عشر و الحادي و األربعين: وردت مرتين في البيت : األيدي  -
 .بع و الستينوردت مرة واحدة في البيت السا: بنان  -
 .الحادي و األربعين و البيت السادس بعد المائة: وردت مرتين في البيت : كف  -
 .وردت مرة واحدة في البيت السادس و العشرين: كاهل  -
 .السادس و الخمسين بعد المائة: ودرت مرة واحدة في البيت: جنب  -
 .الرابع و الثمانين: وردت مرة واحدة في البيت : الصدر  -
 .السابع و العشرين: وردت مرة واحدة : القلوب -
 .الخامس عشر: وردت مرة واحدة في البيت : االحشاء  -
 .السابع:  وردت مرة واحدة في البيت : خاصرة  -
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ن و كف و أيدي هي جزء من الذراع , و القلب و األحشاء , و ابن: نالحظ أن األلفاظ 
هي " كلها , و الخاصرة التي  الرجل الالصدر جزء من جوف اإلنسان , أما القدم فجزء من 

ية جزء من األطراف السفلفهي إذن  2" و تقع ما بين الحرقفة و القصيري"  1" معقد األزار
   .عالقة جزء بالكل: فهناك إذن 

 :أما ما يشمل عالقة التنافر في حقل اإلنسان فموضح في هذا الجدول

 حقل اإلنسان
  األلفاظ

السوط / القوس/ منية/ راية/جراح / جند 
 حيلة/

 عالقة تنافر

أبو / بنت المصطفى/ علي/بالل /موسى 
/ العاص بنعمرو /خالد / معاوية/ سفيان
/ غسان/ عدنان/ نصر بن حجاج/ المغيرة

/ مخزوم/ المقداد/ كسرى/ جبلة بن األيهم
 أبو بكر/ الفاروق

 :و هي:  األلفاظ الدالة على الحرب -7
 .الرابع و السبعين: وردت مرة واحدة في البيت  :جند  -
 .الثالث, الثالث و الخامس و السبعون: وردت ثالث مرات في البيت : جراح  -
 .الرابع و السبعين: وردت مرة واحدة في البيت : راية  -
 .السابع و الثالثين و الرابع و العشرين بعد المائة: وردت مرتين في البيت : المنية  -
 .الثمانين: وردت مرة واحدة في البيت : القوس -
 .السابع و الثمانين: وردت مرة واحدة في البيت : السوط  -

                                                           
 .764, ص  7التحليل الداللي , ج :  كريم زكي حسام الدين -1
 مادة , خمر: لسان العرب : ابن منظور  -2
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 .الثاني: حيلة وردت مرة واحدة في البيت  -

تشترك األلفاظ السابقة في محدد داللي هو أنها تدخل ضمن ميدان الحرب , فالسوط و 
ر , و الحيلة لخداع الخصم و الجند القوس من األسلحة , و الراية للداللة على الشعا

: المحاربون و الجراح و المنية من نتائج الحرب إذن فال رابط بين األلفاظ بشكل خاص فهي
 .عالقة تنافر

 :و هي :ألفاظ دالة على أسماء األعالم -2
 .الثاني و العشرين: وردت مرة واحدة في البيت ( : ص)محمد  -
 .الثامن و الخمسون بعد المائة :وردت مرة واحدة في البيت( : ع س)موسى  -
 .الثامن و العشرين و الثالث و الربعين: وردت مرتين في البيت : أبو بكر  -
 .السابع و العشرين: وردت في مرة واحد في البيت : بالل  -
 .الرابع و األربعين: وردت مرة واحدة في البيت : علي  -
الخامس و : ت وردت مرة واحدة في البي(: فاطمة الزهراء: )بنت المصطفي  -

 .األربعين
 .الرابع و الخمسين و الخامس و الخمسين: وردت مرتين في البيت : أبو سفيان  -
 .الثامن و الستين و السادس و السبعين: وردت مرة واحدة في البيت: معاوية  -
 .الثامن و الستين و السادس و السبعين: وردت مرتين في البيت :خالد  -
 .دة في البيت الثالث و التسعينوردت مرة واح: عمرو بن العاص  -
 .الخامس: وردت مرة واحدة في البيت : غيرة الم -
 .الرابع بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت : نصر  -
 .السادس و األربعين: وردت مرة واحدة في البيت : عدنان  -
 .الخمسين: وردت مرة واحدة في البيت : غسان -
 :لتاليةوردت اربع مرات في األبيات ا: الفاروق  -
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 .البيت الثاني , الحادي و الخمسون , الثمانون و الثامن و الثمانون

 .الثالث عشر بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت : كسرى  -
 .الثامن و العشرين بعد المائة : وردت مرة واحدة في البيت : المقداد  -
 .وردت مرتين في البيت: المخزوم -

عدة أسماء لشخصيات بارزة في التاريخ اإلنساني أولها رسول " العمرية" أورد الشاعر في 
متواضعة أن الوسائل الالذي استطاع من خالل " محمد صلى اهلل عليه و سلم" البشرية 

يؤسس و ينشر واحدة من أعظم ديانات العالم لذا فقد تصدر قائمة أعظم الشخصيات تأثيرا 
, ألن الرسول الكريم كان الرجل الوحيد في " ميشيل هارت" ضعها العالم في العالم و التي و 

 .1" التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني    و الدنيوي

  و هو موسى بن عمران أرسله اهلل تعالى إلى بني إسرائيل ( : عليه السالم) موسى
و لقد : " عون قال تعالى يدعوهم لعبادة اهلل وحده و قصته ذكرت في القران مع فر 

 .2" أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور و ذكرهم بأيام اهلل
 هو خير الناس بعد االنبياء و الرسل و ذلك مصداقا لقوله صلى اهلل عليه و : أبو بكر

, 3" لو  كنت متخذا من أمتي خليال التخذت أبا بكر و لكن أخي و صاحبي: " سلم 
 .خليفة الرسول و أول من أسلم من الرجالفهو 

أبو السبطين و حامل لواء رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم , : أما علي بن أبي طالب فهو 
 .1بويع له بالخالفة بعد عثمان رضي اهلل عنه 

                                                           
رمضان الصفناوي البدري , مكتبة ديدات , د ط , القاهرة : لماذا محمد هو األعظم؟ تر: أحمد ديدات  -1

 .73, مصر , د ت , ص 
 50سورة إبراهيم , اآلية  -2
 .3606:رقم الصحيح , :  البخاري -3
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 .نهج البالغة: استشهد أثناء صالة الفجر و من أثاره 

صه من تعذيب أمية بن خلف , و مولى أبي بكر الصديق بعد أن خل: بالل بن رباح -
يا بالل , حدثني بأرجى : " هو ذو فضائل عديدة جعلت الرسول الكريم يسأله قائال

إني : عمل عملته في اإلسالم فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة , فقال 
أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إال صليت بذلك الطهور ما كتب اهلل لي أن 

 .2" أصلي
يوصف بالعبقرية إذا نظرنا إلى أعماله , و يوصف بها إذا نظرنا : " لفاروق عمرا -

, فهو الخليفة الذي وضع بصمته جلية 3" إلى تكوينه الذي جعله مستعد لتلك األعمال
 .في شتى مجاالت الحياة فمميزاته و مواهبه المختلفة جعلته من عظماء التاريخ

رب , كان من أشد الناس عداوة للمسلمين اشتهر بلقب داهية الع: عمرو بن العاص -
نته و جهاده فهو فاتح مصر و قاهر طو بعد أن من اهلل عليه باإلسالم قوى شوكته بف

 .الروم
قائد إسالمي مغوار لقبه رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بسيف اهلل : خالد بن الوليد -

إال انتصر فيها فعزله المسلول  ساهم في الفتوحات اإلسالمية حتى أنه ال يغزو غزوة 
 .عمر بن الخطاب مخافة إفتتان المسلمين به

و كتاب ( ص)هو أبو عبد الرحمان من أصحاب الرسول : معاوية بن أبي سفيان  -
الوحي يلتقي نسبه بنسب الرسول في عبد مناف , و هو من الشخصيات التي أثارت 

علي , لكن توليه جدال فهناك من غال في حبه و هناك من يراه خارجا عن اإلمام 

                                                                                                                                                                                     
, ص 2575, بغداد ,  7سيرة اإلمام علي , مكتبة الشؤون الفكرية , ط : علي محمد دخيل  -1

72,73. 
 .7741 رقم الصحيح ,: البخاري  -2
 .322, ص 7117, بيروت , 7عبقرية عمر, دار الكتاب العربي , ط : عباس محمود العقاد  -3
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ال تذكروا معاوية إال بخير : " الخطاب له ترجح كفته , فقد  خال عمير بن سعد 
 .1" اللهم جعله هاديا مهديا واه دبه: فإني سمعت رسول اهلل يقول 

نفاه عمر .....هو بن عالط بن خالد ينتهي نسبه المرئ القيس: " نصر بن حجاج -
طلب لما فتنة بين الناس لشدة جماله ثم إنه بن الخطاب إلى البصرة حتى ال تشيع ال

فما , 2" أما و أنا حي فال: عمر و قال  ى ذنب له أبانه ال القدوم إلى وطنه و ذكر 
 .فعله الفاروق ليدل على فطنته و تفضيله المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي , من كبار الصحابة شهد بيعة : " المغيرة  -
 .3" الرضوان  كان رجال شجاعا مهيبا , ذهبت عينه يوم اليرموك

: و هو سيد أبي لؤلؤة المجوسي قاتل الفاروق وهو ما عبر عنه الشاعر في القصيدة ب
 .مولى المغيرة

راجع   وهذا  ي القصيدة تربط بينها عالقة تنافرالواردة فص إلى أن جميع أسماء األعالم نخل
أي عدم " أ"ال يشتمل على " ب"و " ب"ال يشتمل على " أ"إلى أن التنافر قائم على فكرة أن 

 .التضمين 

 تخصيص جانب مستقل لها  أما األفعال الواردة في القصيدة العمرية فكثيرة متشعية , تم
 :كالتالييمثله الجدول 

 الواردة في القصيدة األفعال
 نوع العالقة بينهما األفعال الماضية

  ناداه/ دعاه  -7

                                                           
 .245/0الصحيح رقم :  البخاري -1
 .362ص , 7ج  ,  7محمد رشاء , مكتبة الرشد , , ط : االستقامة , تح : أبن تيمية  -2
 , 3ج , 7180, ,  3شعيب األرناؤوط , مؤسسة الرسالة , ط: سير أعالم النبالء , تح : الذهبي  -3

 .27ص
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  عرفا/ درى/ علم / تبين   -2
 مضى/مش  -3 عالقة ترادف

 هتف/ صاح  -4
 اتى/ جاء  -0
 زال/ أندك  -6
  استعرت/ أطفئت  -7

 مات/ عاش -2 عالقة تضاد
 أعطى/ أخذ  -3

 عالقة تنافر جميع األفعال الماضية المتبقية
 :نالحظ أن األفعال الماضية في القصيدة تتميز ما يلي

  فعال ماضيا( 766) أورد حافظ إبراهيم مائة و ستة و ستين. 
  تختلف العالقات بين هذه األفعال , فأكثرها عالقة الترادف و أقلها عالقة التضاد في

 .حين ال نجد عالقة االشتمال و عالقة الجزء بالكل
 البة لعدم وجود رابط بين األفعال فهي متعددة المعاني و أما عالقة التنافر فهي الغ

 .السياقات
 أما ما يخص األفعال المضارعة فيوضحها الجدول التالي: 
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 :نالحظ أن األفعال المضارعة في القصيدة تتميز بما يلي 

 .فعال مضارعا ( 18)أورد الشاعر ثمانية و تسعين  -
الترادف موجودة أكثر من عالقة التضاد مع غياب عالقتي االشتمال و الجزء عالقة  -

 .بالكل
عالقة التنافر تطغى على جميع األفعال المضارعة المتبقية ألنه ال صلة تربط بين  -

 .كل فعل

 :هفلأما ما يخص أفعال األمر في القصيدة فيفصلها الجدول أس

 

 األفعال الواردة في القصيدة
 نوع العالقة بينهما األفعال المضارعة

  يحابي/ يجامل -7
 

 عالقة ترادف
 .يرع/يحمي  -2
 .يركب/ يمتطي  -3
 .تغني/ تشجي  -4
 .يعرف/ يدري  -0
 .يقبل/ يأتي  -6
  يجهل/ يعرف -7

 .يجوع/ يشبع  -2 عالقة تضاد
 .يعطي/ يأخذ  -3

 تظهر/ تخفي_   4
 عالقة تنافر جميع األفعال المضارعة المتبقية
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 األفعال الواردة في القصيدة
 نوع العالقة بينها أفعال األمر 

/ جرد/ تحول/ اعجب / سل/ ترحم/ أذكر
ردوا / استأذن/ أعلم/ قومي/ اعجب/ أضرب

 (وردت أربع مرات) 

 
 عالقة تنافر

 عالقة تضاد فأت /أذهبي 
 .فعل أمر منهم أربع أفعال مكررة ( 71) أورد الشاعر سبعة عشر  -
 .عالقة تضاد واحدة و ال نجد أي عالقة أخرى إال عالقة التنافر بين األفعال هناك -
( ماضية , مضارعة , أمر) نستنتج أن حافظ إبراهيم ذكر عدد هائال من األفعال  -

 .غير أن الغلبة لألسماء في القصيدة 
غياب ضمير األنا و طغيان ضمير الغائب ألن الشاعر في مقام المدح و الثناء و  -

اإلشادة بمناقب الفاروق فالبد أن يتحدث عنه أكثر كذلك عن الشخصيات التي 
 .عاصرته

طغيان األفعال الماضية على المضارعة , و ندرة أفعال األمر بالمقارنة مع عدد  -
 األفعال الكثير   و هذا راجع ألن الشاعر يورد سيرة الفاروق و يصف أحداث تاريخية

و هذا  األسماءعلى  األفعالر,كما نالحظ غلبة مضت فيلجأ لألفعال الماضية أكث
 إلىفيحتاج الشاعر  األحداثو  اإلنسانالقصيدة ترتكز على حقل  إن إلىراجع 

التي ال تخرج عن نطاق الثبات  األسماءمن  أكثرالتعبير عن هذه الحركية والتسارع 
  . و السكون 
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 :                   حقل الطبيعة _ ب  

 :و نجمله في الجدول أدناه"  حقل الطبيعة: " أما ثاني حقل في القصيدة العمرية فهو 

 حقل الطبيعة
 نوع العالقة بينها األلفاظ

 عالقة ترادف جبال/ طود 
 عالقة اشتمال الثرى/ الطين/األرض  -7
 أجمال/نياق  -3حائط , / سور -2

 عالقة تضاد األرض/ السماء
 بالكلعالقة جزء  .ريش/أجنحة  -7
 .الدخان/النار -2

 عالقة تنافر .نياق/ خيل / أفاعي 
/ عصى/ قدر/باب / مبنى/الهدية / معاول

 5آمر 
 .سيف/ ة 

ال تخرج الطبيعة عن مفهوم عالم المادة و كل ما هو متعلق بالحياة عموما سواء  -
 األشياء  و الموجودات أو الظواهر , و حقل الطبيعة في القصيدة العمرية مزيج بين
 .األلفاظ الدالة على الحيوان و ألفاظ دالة على األشياء و أخرى على البيئة الطبيعية

 :و هي : ألفاظ دالة على الحيوان  -7

 .المائة: وردت مرة واحدة في البيت : نياق - أ

 .وردت مرة واحدة في البيت الرابع و التسعين: أجمال  -
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و الناقة هي .1" أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت" :تعد اإلبل من عجيب خلق اهلل لقوله 

الجمال الفاروق مع ولده عبد اهلل الذي أمره برد أنثى الجمل و قد ذكرها الشاعر في قصة 

فهناك عالقة اشتمال بين ( الشاه) و ألن الناقة تعد نوعا من الجمل  ,إلى بيت المال

 .اللفظتين 

 .اني و الثالثين الث: وردت مرة واحدة في البيت : أفاعي  - ب

 .الثالث و الستين و البيت الثالثين بعد المائة : وردت مرتين في البيت: خيل -

بما أن  أي حيوان مذكور في . الرابع و التسعين : وردت مرة واحدة في البيت : جمال -

 عالقة تنافر : القصيدة ال يشتمل على األخر فهنا إذن 

 الثالث عشر وردت مرة واحدة في البيت : أجنحة  -ج

 وردت مرة واحدة في البيت الرابع عشر : ريش  -

: القة عأساسي من أعضاء الطائر إذن فهناك  عضو  الريش جزء من الجناح و الجناح

 .جزء بالكل بين األلفاظ 

 :و هي:  ألفاظ دالة على البيئة -2

 .التاسع: وردت مرة واحدة في البيت : طود  - أ

 .الحادي و الستين: وردت مرة واحدة في البيت  :جبل  -

                                                           

 .71سورة الغاشية , اآلية  -1
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فأوحينا إلى موسى أن اضرب :" , قال تعالى 1" الجبل العظيم , و الجمع أطواد " الطود هو 

 .2" بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 

 :من سطح األرض فالعالقة هنا ىو هو يساوي كلمة جبل و هو ما عل

 .عالق ترادف

وردت مرتين في البيت الرابع و الثالثين و البيت السادس و الستين بعد : األرض -ب

 .المائة

 .التاسع و الثمانين: وردت مرة واحدة في البيت : الطين  -

كل شيء يسفل و :" السادس عشر بعد المائة فاألرض : وردت مرة واحدة في البيت : الثرى 

, اما الطين فهو نوع من  3" يقابل السماء  و األرض التي نحن عليها و تجمع أرضين 

 .عالقة اشتمال: الصلصل كذلك الثرى نوع من التراب فهناك إذن : التراب يسمى  أيضا 

 .الخامس و الثالثون بعد المائة: حدة في البيت وردت مرة وا: النار -ج

السادس و الثالثين و البيت الثامن و الثالثين بعد : وردت مرتين في البيت : الدخان  -

 .المائة 

                                                           

 .63سورة الشعراء , اآلية  -1
 .لسان العرب , مادة طود :ابن منظور  -2
 أرض: المقاييس , مادة :  ابن فارس -3
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النار طاقة حرارية تستعمل في عدة مجاالت و الدخان جزء من هذه النار يخرج عند قمة 

 .عالقة جزء بالكل: االحتراق     فهناك 

 :و هي:  دالة على األشياء ألفاظ -3

 .العاشر: وردت مرة واحدة في البيت : معاول -

 .الثالث و الخمسين: وردت مرة واحدة في البيت : الهدية  -

 .الخامس و الثالثين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت : قدر  -

 .المائةالتاسع و العشرين و السادس و السبعين بعد : باب وردت مرتين في البيت  -

 .الثامن و الخمسين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت : عصى  -

 .الخامس و الثمانين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت :  مرأة -

نالحظ ان األلفاظ السابقة ال تشتمل على بعضها و ال تدل أي واحدة منها على األخرى 

عالقة تنافر                : ن تجمع بينها ت إذسوى أنها أشياء مادية متفرقة االستعماال

   :حقل المصطلحات _ ج

نظرا  اختيارهو قد تم " المصطلحات:" ما ثالث حقل داللي في القصيدة العمرية فهو حقل أ

: إلى  ورودها لوجود مفاهيم شتى شكلت مصطلحات عديدة في القصيدة و قد صنفت حسب

 .مصطلحات سياسية , مصطلحات اقتصادية ,مصطلحات دينية 
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و نجملها مع ذكر العالقات في هذا :  األلفاظ الدالة على المصطلحات الدينية -7

 :الجدول

 

 حقل المصطلحات

 نوع العالقة بينها مصطلحات دينية

  الدين/الحنيفة / اإلسالم -7

 كتاب اهلل/وحي اهلل /قرأن  -2 عالقة ترادف

 النصر/الفتح  -3

 تالي/مرتل  -4

 اإلسالم/ دنيا , الجاهلية/ الفردوس  -7

 باقي/فاني/عاصي/ التقوى -2

 عالقة تضاد

 عالقة جزء بالكل سورة طه/ أية / ن رآق -7

 عالقة اشتمال الخليفة/ الصحابة/ المسلمون -7

/ الخشوع/ مبايعة/ الرخصة/ الجباية  -7

 الحد/ الشورى/ النذر/ الطواف

 عالقة تنافر

 .وردت مرتين في البيت الثامن و البيت الخامس و الثمانين بعد المائة :اإلسالم  - أ
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 .وردت مرتين في البيت السابع و البيت الثاني و العشرين: الحنيفة  -

 .التاسع عشر و السادس و العشرين: وردت مرتين في البيت : الدين -

ن التوحيد فاإلسالم يرادف تعود كلها على دي( اإلسالم , الحنيفة , الدين:) نالحظ أن األلفاظ 

        .1" فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مسلما و ما كان من المشركين:" الحنيفية قال تعالى 

 .التاسع عشر: وردت مرة واحدة في البيت : ن آقر -ب

 .الثامن و الستين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت :وحي اهلل  -

 التاسع و السبعين بعد المائة: البيت وردت مرة واحدة في : كتاب اهلل -

فجميع األلفاظ تلتقي في أنها مسميات لكتاب اهلل العزيز المنزل على سيدنا محمد صلى اهلل 

 .عالقة ترادف: عليه و سلم فهي 

 .وردت مرتين في البيت السابع و الخمسين و السابع و الستين: الفتح -ج

 .لث و الستينالثا: وردت مرة واحدة في البيت : النصر  -

إنا فتحنا لك فتحا :" المسلمين في حروبهم قال تعالى  انتصارمصطلح يدل على : الفتح  -

و يومئذ يفرح :" قال تعالى  االنتصاربمعنى الفوز و " النهر" و كذلك لفظ   1" مبينا

 .2"المؤمنون بنصر اهلل 

                                                           

 .10سورة أل عمران , اآلية  -1
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 . إذن فهي عالقة ترادف

 .الرابع و العشرين: وردت مرة واحدة في البيت  :مرتل  -د

 .التاسع و الستين: وردت مرة واحدة في البيت : تالي  -

 .ترادف الترتيل و التالوة اءة ألن القر  القرآنعن معنى قارئ ( مرتل ,تالي) ال تخرج لفظتا 

 .التاسع و الثمانين و الثامن و السبعين: وردت مرتين في البيت : الفردوس  -

الفردوس ) تختلف اللفظتان الثالثين بعد المائة الثالث و :ت مرة واحدة في البيت ورد: دنيا  -

, أما في أن األولى دار النعيم و هي أعلى درجات الجنة و هنا الحديث عن االخرة ( , دنيا

 .عالقة تضاد: و هنا الثانية فدار الفناء  

وردتا مرة واحدة في البيت الرابع و الخمسين بعد المائة , فالجاهلية : اإلسالم  الجاهلية , -

هي تلك الفترة التي سبقت ظهور اإلسالم و لها عدة مميزات تخص األشخاص و البيئة 

عالقة : العامة أبرزها الوثنية , في حين أن اإلسالم هو دين الوحدانية الخالصة هلل فهنا 

 .تضاد

 .رة واحدة في البيت التاسع عشر وردت م: قرأن  -

 .الثالث و العشرين و الثامن و الثالثين: وردت مرتين في البيت : أية  -

                                                                                                                                                                                     

 .57سورة الفتح, اآلية  -1
 .50سورة الروم, اآلية  -2
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 .الرابع و العشرين: وردت مرة واحدة في البيت : سورة طه  -

هناك رابط بين األلفاظ هو أنها تمثل القرآن الكريم فالسورة جزء منه و اآلية جزء أصغر فهنا         

 .الجزء بالكل: عالقة 

 .الحادي و الثمانين: وردت مرة واحدة في البيت : المسلمون  -

 .الثالثين: وردت مرة واحدة في البيت : الصحابة  -

 .األربعين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت : الخليفة  -

كعمر  الخليفة ينتمي للمسلين و الصحابة كذلك , و قد يكون الخليفة ينتمي إلى الصحابة* 

: تتضمن الصحابة و الخليفة كانت العالقة " المسلمون" و علي و غيرهما , فإذا كانت لفظة 

 .عالقة اشتمال

 .السابع و الخمسين: وردت مرة واحدة في البيت : الجباية  -

 .التاسع و الخمسين: وردت مرة واحدة في البيت : الرخصة  -

البيت الحادي و الثالثون , الخامس و : ةوردت ثالث مرات في األبيات التالي:مبايعة  -

 .األربعون و الحادي و الثمانون بعد المائة

 .وردت مرة واحدة في البيت السابع و العشرين: الخشوع  -

 .الثاني و الثمانين بعد المائة: وردت مرتين في البيت : الطواف  -
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 .الستين بعد المائةالستين بعد المائة و الحادي و : وردت مرتين في البيت : النذر  -

 :وردت مرة واحدة في البيت :الحد_.السابع و الثمانين: وردت مرة واحدة في البيت : الشورى  -

كل األلفاظ السابقة ال تتضمن بعضها و ال ترادف أي لفظة األخرى فهي السابع والثمانين , 

 .عالقة تنافر بينها: مصطلحات دينية فقط فهناك إذن 

 :طلحات سياسيةألفاظ دالة على مص -2

 حقل المصطلحات

 نوع العالقة بينها مصطلحات سياسية

 تقارب داللي عالقة  حكومة/أمة / دولة -7

 عالقة تنافر الخالف/  االشتراكية -2

 عالقة اشتمال الرأي/الشورى  -3

 

البيت الثامن , الثاني عشر , الحادي و : وردت أربع مرات في االبيات التالية: دولة  -

 .المائة و الثالث و الثمانون بعد المائةالعشرون بعد 

 .الخامس و الثمانين بعد المائة: وردت مرة واحدة في البيت : أمة  -

دولة , )  األلفاظالسادس و العشرين بعد المائة تشترك : وردت مرتين في البيت : حكومة  -

 .بير في أنها تخص إقليم معين يمتاز بالسيادة فهناك تقارب داللي ك( أمة , حكومة
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 .وردت مرة واحدة في البيت الثاني بعد المائة: شتراكيةاال -

السابع و العشرين بعد المائة فكالهما مصطلح : وردت مرة واحدة في البيت : الخالف  -

 .عالقة تنافر: سياسي لكن ال رابط أو سمة جامعة بينهما فهنا إذن 

 .السابع و الثمانين: وردت مرة واحدة في البيت  :الشورى  -

البيت التاسع و الثمانون , السابع و : وردت عشر مرات في األبيات التالية: الرأي -

ع و التسعون , الخامس عشر بعد المائة, التاسع و العشرون , الخامس و الثالثون , الساب

اسع و السبعون و السابع و الثمانون , الت( مرتين) و الستون  الثالثون , الستون , التاسع 

 .بعد المائة

شار الدابة إذا راضها أو ركبها و يشور نفسه يظهر " : "شور يقال" الشورى من الفعل  -

راء الجماعة و الحديث عن الرأي متضمن في الشورى , آو هي مراجعة    ,  1"بذلك قوته

 .ال, فهنا عالقة اشتم2" و أمرهم شورى بينهم: " قال تعالى 

 اقتصاديةألفاظ دالة على مصطلحات -4

    

 حقل المصطلحات

                                                           

 شور: مادة : لسان العرب:  ابن منظور -1
 .38سورة الشورى , اآلية ,  -2
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 نوع العالقة بينها اقتصاديةمصطلحات 

 عالقة ترادف ثروة/ مال -

 عالقة تضاد شراء/بيع  -

 عالقة اشتمال ثمن/ دراهم/ مال -

عشرة /خمس /ثالث /  اثنان/ واحد  -

 عشرون/

 عالقة جزء بالكل

 عالقة تنافر بيت المال/مشاطرة / التجارة / الزيادة  -

 

 : ألفاظ دالة على األرقام-أ

 .الخامس و السبعين و الرابع و الثمانين بعد المائة: وردت مرتين في البيت  :واحد -

 .السابع و األربعين: وردت مرة واحدة في البيت:إثنان-

 .الثالث و العشرين و الخامس و السبعين بعد المائة :وردت مرتين في البيت  :ثالث_

 .وردت مرة واحدة في البيت التاسع و األربعين بعد المائة  :خمس-

 .وردت مرة واحدة في البيت السابع و الستين : عشرة-

 .وردت مرة واحدة في البيت السابق :عشرون-

ن ميدان االقتصاد عادة جمعت األلفاظ الدالة على األرقام في المصطلحات االقتصادية أل
و ألن كل عدد يمثل جزء من مجموع التعداد , و األرقام فهو يتضمنها  اإلحصاءقائم على 

 .عالقة الجزء بالكل: الكلي فكانت بين األلفاظ 
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الخامس و التسعين و البيت الخامس و األربعين بعد : وردت مرتين في البيت :مال-ب
 .المائة

كان الترادف هو  إذا.البيت الثاني و األربعين بعد المائة وردت مرة واحدة في :ثروة -
: و العكس فان لفظتي"  ب"بواسطة " أ"أي يمكن التعبير عن , " ب"و "أ"المساواة بين

 .يجمع بينهما تقارب داللي( ثروة,مال)

 .الثالث و الثالثين بعد المائة : وردت مرة واحدة في البيت  : بيع-

 .و السابع و األربعين بعد المائة, المائة : بيت وردت مرتين في ال : شراء-

أما الشراء  ,بدنياه أخرتهذكر الشاعر مصطلح البيع على لسان الفاروق الذي لم يرتضي بيع 
ن فذكره في قصة طلب زوجته شراء الحلوى الشتهائها فهناك عالقة تضاد عكسي بي

 .اللفظتين

 .المائة : وردت مرة واحدة في البيت  :الزيادة-

 .التاسع و التسعين: وردت مرة واحدة في البيت :  التجارة

 .الحادي و التسعين : وردت واحدة في البيت : مشاطرة

 .المائة و البيت الثاني و الخمسين بعد المائة: وردت مرتين في البيت : بين المال 

أو  في أنها من المصطلحات االقتصادية فالزيادة مضاعفة الربح السابقةتلتقي األلفاظ 
و المشاطرة تقاسم األعمال و األرباح بين  ,لتوفير هذه األموالوسيلة و التجارة  ,المداخيل 
في  وهو مصطلح ظهر-أما بيت المال فهو المبنى الذي تحفظ فيه األموال العامة الشريكين

 .عالقة تنافر: و نظرا لعدم وجود رابط محدد بين األلفاظ فقد جمعت بينهما  -اإلسالمصدر 
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:                                                       حقل االحداث _ د
" ويضم أحد عشر حدثا" حقل األحداث:"أما الحقل الرابع و األخير في القصيدة العمرية فهو 

في شكل مقاطع متفرقة  إبراهيممن حياة الفاروق عمر بن الخطاب استعرضها حافظ 
 :تفصيلها في الجدول أدناه

 

 نوع العالقة بينها األحداث حقل 
 .محاسبة الفاروق ألبي سفيان-
 .محاسبته لعمر بن العاص-
 .محاسبته لولده عبد اهلل-
 .محاسبته انصر بن حجاج-
 .يهم ألمحاسبة لجبلة بن ا-

 
 عالقة
 .اشتمال

 .بيعة الفاروق للصديق-
 .بيعة علي للصديق-

 عالقة
 .اشتمال

 .عمر إسالم-
 .الوليدعزل خالد بن -
 .مقتل عمر-

 عالقة
 .تنافر

ورد الحدث في المقطع السابع من القصيدة  :حدث محاسبة الفاروق لعمرو بن العاص-2
تولى أمر لما فهذا عمرو بن العاص ,و متابعته للوالة و الرعية  و هو مثال عن عدل عمر

مصر صار له من الماشية و األراضي الخير الكثير فبعث له الفاروق يسأله عن مصدرها 
,وقد ذكر الشاعر هذا الحدث لغاية تنبيه حكام مصر 1قبل الوالية ذلكألنه لم يكن يملك 

ومبدأ المساواة بين جميع  اإلنسانيةليسيروا على درب عمر من اجل تحقيق العدالة  آنذاك
 .الجتماعية الطبقات ا

                                                           

849: عبقرية عمر ،ص:العقاد :ينظر_ 1
 



58 
 

ورد في المقطع الثامن فقد روي أن ولده عبد اهلل  :حدث محاسبة الفاروق لولده عبد اهلل-3
عمر ردها فجعلها ترعى في حمى ابل الصدقة فنمت و ازداد ثمنها فلما علم  إبالاشترى 

 .بيته أهلعدل عمر شمل الجميع حتى  أنليبين  إبراهيمقد استشهد به حفظ و  لبيت المال ,

ذكر لمقطع التاسع من القصيدة وقد ورد في ا: حدث محاسبة الفاروق لنصر بن حجاج-4
عمر أن امرأة قد تشببت به فجز  ع قصة نصر بن حجاج الذي تميز بالحسن و الجمال فسم

حيا  رالبصرة وأمره أن اليعود مادام عم إلىعل الفتنة تزول لكنه ازداد جماال فأرسله  1شعره
 .المسلمين ةوهذا من باب مباعدة الفتنة  حفظا لحدود اهلل و مراعاة لمصلح

ورد في المقطع السادس وهي قصة جبلة مللك  :حدث محاسبة الفاروق لجلبة بن األيهم-5
رجل  إزارهفلما شهد الحج مع وطء , كلنصارى العرب شهد اليرموك مع الروم ثم أسلم بعد ذ

عمر واعترف جبلة وأراد القصاص منه  إلىالرجل  ه ,فشكىنفمن بني فزارة فهشم جبلة أ
فلست تفضله  إياهجمعك و  اإلسالم إن: فقال الفاروق  ,أنا ملك وهو سوقة: فرفض وقال 

 .2ذلكبالتقوى فطلب جلبة االنصراف لليلة واحدة لكنه فر في تلك الليلة و تنصر بعد  إال

نالحظ أن جميع األحداث السابقة يربط بينها عنصر مشترك وهو وجود قيمة العدل و _
فاألحداث تتضمن بعضها بعض و تؤكد , المساواة و حاسبة األفراد مهما تفاوتت طبقاتهم 

 .عالقة اشتمال: فالعالقة هنا هي  إذنعظمة الفاروق 

 :محاسبة الفاروق ألبيا سفيان وولده: حدث-1

في المقطع السابع من القصيدة العمرية حيث ذكر أن الفاروق أقال أبا  يقع هذا الحدث
 .ولم تشفع لهم مكانتهما أمام عدل عمر,  معاوية بسبب هفوة وولدهسفيان وحاسبه 

ولم يذكرها سوى ابن عساكر في "لكن بعد البحث في السير الثقات لم تتبين صحة القصة 
لما ولى عمر بن الخطاب معاوية الشام خرج معه بأبي سفيان بن حرب ": تاريخ دمشق قال

عمر الكتاب و الكبل وحبس  إلىفدفع  ,ال وكبل عمر بكتاب وم إلىفوجه معاوية مع أبيه 

                                                           

44:،ص1881خلدون نحلمي محمد إسماعيل ،دارا ب:مناقب عمر ،تح:ي ابن الجوز:ينظر _ 1
  

.849:،ص  9، ج   1881البداية و النهاية ،مكتبة المعارف ،بيروت ،:ابن كثير :ينظر_ 2
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 إلىفجاء بالمال فدفعه : ما أرى بصنع هذا الكبل في رجل أحد قبلك قال : المال قال عمر
وكان حريا بالشاعر أن ال م ,العكتب سير األ فسندها ضعيف ولم نجدها في إذن ,1"عمر

يذكرها تجنبا للخوض في الصحابة الكرام فأبو سفيان قد خصه صلى اهلل عليه وسلم بمكانه 
ما افكان لز  ,و ابنه معاوية كان من كتاب الوحي ,عظيمة يوم الفتح فمن دخل داره فهو امن 

 :ى بأصحابه فقالصعليه قد أو ة ألن النبي صلى اهلل سند القص يتحرىعلى الشاعر أن 
 حدهمكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أدأن أح سبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لوتال "

 .2"هيو النصف

عر وردة في المقطع الرابع من القصيدة حيث يصف الشا: بيعة الفاروق للصديق-ب
بين  خالف لحظة وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ويتحدث عن أول لعامةاألجواء ا

اآلراء  واختلفترت المشاورات احيث اجتمعوا في السقيفة ود,المسلمين حول من يتولى الحكم
ن يظن مخافة أ ته من بعدهعدم ترك رسول اهلل ألي وصية حول خليف إلىوهذا راجع 

وكان لعمر بن  ,ق أن استقر الرأي على أبي بكر الصدي , إلىالمسلمون أنه وحي من اهلل 
 . الفتنة إخمادفي  هامالخطاب دور 

وردة في المقطع الخامس ويشرح فيها الشاعر ما حدث بين علي  :بيعة على للصديق-
في البيعة حتى ال تكون الفتنة وهذا التأخر  اإلسراعوعمر أثناء البيعة فقد حثه الفاروق على 

 كان بسبب حاجة في نفسه وهذا مصداقا لما روته عائشة رضي اهلل عنها في قصة بيعة
بكر و لكنه يرى ألبي   اإنكار حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع " علي أنه

  3"نصيبا في األمر فوجد في نفسه

نالحظ أن حدث البيعة األولى و الثانية مترابط فالبيعة األولى صدرت من الفاروق و الثانية 
 .عالقة اشتمال:  إذنمن على فهما متضمنتان لبعضهما فهناك 

                                                           

8: 81:على الساعة 14/8114/،ت19، 184414:مركز الفتوى ،رقم: إسالم ويب ،قسم : موقع _ 1
  

. 8441: الصحيح ،رقم:البخاري _ 2
  

.  8889:المصدر نفسه ،رقم_ 3
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بأنه  إسالمهحيث يصف الشاعر ,ورد في المقطع الثاني من القصيدة :عمر إسالمحدث -
أخته  إسالمفقد كان أعدى أعداء المسلمين فلما بلغة أمر , كان فتحا عظيما وحصنا مهيبا

غاضبا فلما دخل ضربها فأدماها ثم أخذ الصحيفة فقرأ آيات من سورة طه فخشع  إليهاذهب 
 .لإلسالم قلبه 

وهكذا تحققت دعوة النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي طلب ان يعز اهلل االسالم باحد العمرين                                   
 .1اما عمرو بن هشام واما عمر بن الخطاب 

ورد في المقطع الثامن ويصف فيه الشاعر تضحية خالد  :حدث عزل عمر لخالد بن الوليد-
 .ليفةوألمه وطاعته ألمر الخ

وقد ذكره الشاعر في أول مقطع نظرا الوقع هذا الحدث الجلل على : حدث مقتل عمر -
 .ما في تاريخهااو الذي شكل منعرجا ه اإلسالميةاألمة 

تمثل وقائع مختلفة في حياة الفاروق و ( مقتله,عزله لخالد,عمر  إسالم)نالحظ أن األحداث 
 .عالقة تنافر: أن بينهما و من هنا نستنتج  اآلخرأن كل حدث ال يتضمن 

 

                                                           

. 811،ص ، 8118،لبنان ، 1اسد الغابة في معرفة الصحابة ،دار ابن حزم ،ط:ابن االثير _ 1
  



 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

بعد السعي بين ثنايا القصيدة العمرية و منهجية التحليل وفق نظرية الحقول الدالية    
:توصلنا الى جملة  من النتائج أهممها  

خالل تصنيفها تهم للرسائل و جذور نظرية الحقول تعود لعلماء العرب القدامى من -
.المعاجم اللغوية المختلفة  

 لمة من خالل تصنيفا ضمن مجال محددية توضح المعنى الدقيق للكلنظرية الحقول الدال-
.تشترك المفردات في مالمح موحدة كما ( عائلة)  

.وجود عدة عالقات داخل الحقل الواحد-  

.كل لفظة قد تنتمي ألكثر من حقل-  

.المحدد األول للمعنىالسياق هو -  

.الوجود لترادف تام بين المفردات و انما هناك تقارب داللي-  

.جزء بالكل و التنافر ،تضاد ،اشتمال ،تضاد ،ترادف: تنوع العالقات في حقول القصيدة-  

.طغيان عالقة االشتمال و التنافر داخل الحقول-  

يرة عمر بن نها ملحمة تجسد سالحقائق التاريخية و األحداث هي السائدة في القصيدة كو -
-رضي اهلل عنه-الخطاب  

طغيان الفاظ حقل االنسان على جميع الحقول االخرى الن الممدوح انسان               _   
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 .القرآن الكريم برواية ورش *

 (.صحيح البخاري)الحديث النبوي*

 :قائمة المصادر و المراجع 

 :المصادر -أ

 .5،91،3،مكتبة الرشد ،طمحمد رشاد سالم : االستقامة ، تح / ابن تيمية -1

 .9111،(دط)حلمي محمد اسماعيل دار ابن خلدون ،: مناقب عمر،تح : ابن الجوزي  -2

 .9111،القاهرة ،9المقدمة ،دالر الشعب ،ط: ابن خلدون -5

 .،بيروت (دط)البداية و النهاية ،مكتبة المعارف /ابن كثير -4

 .2192،لبنان 9اسد الغابة في معرفة الصحابة ،دار ابن حزم ،ط -3

 (.5،91،3ط)شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة :سير أعالم النبالء :الذهبي -3

 .،915،القاهرة ،9التعريفات ،دار مصطفى الحلبي ،ط:الشريف الجرجاني -1

 :المراجع -ب

 .9،9111داللة األلفاظ ،مكتبة األنجلومصرية ،ط: ابراهيم أنيس  -9

 .9114،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،مباحث في اللسانيات :أحمد حساني -2

مصر ،القاهرة ،(دط)رمضان الصفناوي البدري ،مكتبة ديدات :الرسول األعظم ،تر :أحمد ديدات - 5
 (.دت)
 2111، القاهرة ،  1علم الداللة ، عالم الكتب ، ط: عمرأحمد مختار  -4
 .91،1،بغداد،(دط)ة البصرة ،مجيد عبد الحليم الماشطة ،مطبعة جامع: علم الداللة ،تر: بالمر  -3
 91،1بغداد ( ط)علم الداللة تر مجيد عبد الحليم الماشطة مطبعة جامعة البصرة :  زالين جون -1
 ،919القاهرة ( ط)حافظ براهيم عمر مناقبه واخالقه مطبعة الصباح   -1
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 .2112،بغداد ،9مباحث في علم الداللة واللسانيات دار الشؤون الثقافية ،ط :رشيد العبيدي -،
 .9111،مصر ،92كمال بشر ،دار غريب ط:دور الكلمة في اللغة ،تر :ستيف أولمان  -1

 .9119،بيروت ،9عبقرية عمر ،دار الكتاب العربي ،ط:اد قعباس محمود الع-91
في علم الداللة دراسة تطبيقية في شرح األنباري للمفضليات ،دار المعرفة :عبد الكريم محمد حسن -99
 . 9111،االسكندرية ،9،ط
 .2191بغداد ، 9سيرة االمام علي ، مكتبة الشؤون الفكرية ،ط/خيل دعلي محمد  -92
،القاهرة (دط)علم الداللة دراسة نظرية و تطبيقية في شرح األنباري للمفضليات :فريد عوض حيدر -95

،2113. 
ة النظرية و التطبيق دار المعرفة الجامعي:علم الداللة :فوزي عيسى و رانيا فوزي عيسى -94
 .،211،االسكندرية 9،ط
التحليل الداللي إجراءاته إجراءاته و مناهجه اتحاد الجامعة المصرية :كريم زكي حسام الدين -93
 .،مصر 9،ط
 .91،2أنقرة ،9في علم الداللة ،دار العروبة ،ط:محمد سعد -91
 .2119األردن ،(دط)علم الداللة ،در الفالح ،:محمد علي الخولي -91
 .9113،بغداد 9الفاروق القائد ،مطبعة العاني ،ط:محمود خطاب -،9
 .9119،االسكندرية ،9فقه اللغة و علم اللغة ،دار المعرفة الجامعية ،ط:محمود سليمان ياقوت -91
ه و مباحثه في التراث العربي ،دار الكتاب العربي علم الداللة أصول:منقور عبد الجليل -21

 .2119،دمشق ،(دط)،
 .2111،مصر ،9أبحاث داللية و معجمية ،دار الوفاء ،ط:النجار نادية رمضان -29
 :المعاجم -ج
 أحمد بن فارس بن زكريا بن الحسين : ابن فارس -9

 .2111عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ،: تح 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين لسان العرب ،دار صادر :ابن منظور  -2

 .2191،بيروت 5،ط
 .بيروت  العربي ، دار  احياء التراث:أبو منصور ، تهذيب اللغة /األزهري  -5
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أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم :أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي تح :الجوهري -4
 .91،1،بيروت ،4،ط

 .،911محمود بن عمر جار اهلل أبو القاسم أساس البالغة ،دار الكتب العلمية ،ط:ي شر الزمخ -4

 :رنت االنت-د
 . 167191موقع اسالم ويب ،مركز الفتوى ،رقم -
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 : التعريف بالشاعر

 : حافظ ابراهيم               

عاصر أحمد , وهو شاعر مصري كبير له شهرة كبيرة  إبراهيممحمد حافظ بن : اسمه الكامل
ولد في مصر و تحديدا في محافظة , شوقي وقد أطلق عليه لقب شاعر النيل و شاعر الشعب 

م على متن سفينة كانت ترسو على شواطئ نهر النيل ولد من 42/24/27894: أسيوط في 
 .توفي والده وهو صغير فكفله خاله, أب مصري و أم تركية 

ليس فقط في جزالة شعره بل في قوة ذاكرته التي , عجائب زمانه  إحدىكان حافظ -      
 .فحوت مئات األبيات , سنة من عمره  02السنين ولم يصبها الوهن حتى  قاومت

 :ودفن في مقابر السيدة نفيسة ,2794توفي حافظ سنة 

 :من أثاره 

 .الديوان-

 .ترجمة فكتور هيغو, البوساء -

 .في النقد االجتماعي ليالي سطيح -

 .في التربية األولية-
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 القصيدة العمرية

 حافظ ابراهيم: ل
 أني إلى ساحة الفاروق أهديها    قيها                  حسب القوافي و حسبي حين أل-2
 على قضاء حقوق نام قاضـيها     تعين به                      الهم هب لي بيانا أس-4
 و ليس في طوق مثلي أن يوفيها              قد نازعتني نفسي أن أوفيها               -9
 فيها فإني ضعيف الحال واهيها              فمر سري المعاني أن يواتيني             -2

 

 مقتل عمر                                            
 من رحمة اهلل ما جادت غواديها         ة                 مولى المغيرة ال جادتك غادي-5
 في ذمة اهلل عاليها و ماضيها    مم                         مزقت منه أديما حشوه ه-0
 من الحنيفة في أعلى مجاليها   تقما                       طعنت خاصرة الفاروق من-9
 تشكو الوجيعة لما مات آسيها                حائرة            فأصبحت دولة اإلسالم-8
 و زان بالعدل و التقوى مغانيها  راسخة                       مضى و خلـّفها كالطود -7

 و الهادمون كثير في نواحيها     و هي قائمة                  تنبو المعاول عنها -22
 صاح الزوال بها فاندك عاليها      مها                      حتى إذا ما توالها مهد-22
 جوانب الشرق رغدا في أياديها    مس قد متأت                 واها على دولة باأل-24
 عن أعين الدهر قد كانت تواريها   ا بأجنحة                     كم ظللتها و حاطته-29
 ميم التقى ريشت خوافيهاو من ص                   قوادمها       من العناية قد ريشت-22
 و اجتـث دوحتها إال مواليـها                      و اهلل ما غالها قدما و كاد لها -25
 لما نعاها على األيام ناعيها       لو أنها في صميم العرب ما بقيت             -20
 ت منه تراقيـهاو الروح قد بلغ       ياليتهم سمعوا ما قاله عمـر                   -29
 مطامع َبَسَماُت الضعف تخفيها          ال تكثروا من مواليكم فإن لهم              -28
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  إسالم عمر                                        
 فأنـزل اهلل قرآنـا يزكيـها                          رأيت في الدين آراء موفقـة    -27
 عين الحنيفة و اجتازت أمانيها     بصحبته                    و كنت أول من قرت -42
  بنعمة اهلل حصنا من أعاديها     أعاديها فصرت لها                 قد كنت أعدى-42
  و للحنيـفة جبـار يواليـها        غي أذاها في محمدها                خرجت تب-44
  حتى انكفأت تناوي من يناويـها                   بالغة          اآلياتتسمع  فلم تكد-49
  فزلزلت نية قد كنت تنويـها        رة طه من مرتلها                   سمعت سو -42
 قول المحب الذي قد بات يطريها    ال يطاوله                         و قلت فيها مقاال-45
  عن كاهل الدين أثقاال يعانيها           ز الحق و ارتفعت           و يوم أسلمت ع-40
  لها القلوب ولبت أمر باريها     شعت                و صاح فيها بالل صيحة خ-49
  و أنت في زمن الصديق منجيها    منجدها                   فأنت في زمن المختار -48
 بحكمـة لـك عند الرأي يلفيـها                  مغتبطا        كم استراك رسـول اهلل-47

 

  عمر و بيعة أبي بكر                                
  و موقف لك بعد المصطفى افترقت                  فيه الصحابة لما غاب هاديها-92
  انـيهاعلى الخالفة قاصـيها و د  يعـه                         بايعت فيـه أبا بكر فبا-92
  بين القبائل و انسابت أفاعيـها  ك الستعرت                     و أطفئت فتنة لوال-94
  دامـيها األحشاءو أنت مستعـر      ي حظـيرته                  بات النبي مسجا ف-99
 من نبأة قد سرى في األرض ساريها    الناس في دهش                تهيم بين عجيج -92
  علوت هامته بالسيف أبريها     قال نفس المصطفى قبضت       من : صيح ت-95
  يجري عليه شـؤون الكون مجـريها     ه بشـر                      أنسـاك حبك طـه أن-90
  مـن المنـية ال يعفـيه ساقيـها        دهـا                    و أنـه وارد البـد مور -99
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  ناسـيها باآلياتو قد يذكـّـر          ية نزلت                ه آنسيت في حق ط-98
  وثاب رشدك فانجابت دياجيـها   ة عـمم                      ذهلت يوما فكانت فتن-97
  فيه الخالفة قد شيدت أواسيـها       احـبه                    فللسقيفـة يوم أنت ص-22
  تباريها األيديفمدت الخزرج          ه             كي تناول مدت لها األوس كفا-22
  أولى بها و أتى الشحناء آتيها         أن صاحبهم              و ظـن كل فريـق -24
 عنها وآخى أبو بكر أواخيها        رتد طامعهم              حتى انبريت لهم فا-29

 

   عليعمر و                                        
  أكرم بسامعها أعظم بملقيـها                        و قولـة لعلـي قالـهـا عـمر    -22
  إن لم تبايع و بنت المصطفى فيها        ي عليك بها             حرقُت دارك ال أبق-25
  أمام فارس عدنـان وحامـيها          حفص يفوه بها         ما كان غير أبى -20
  ال تـنثـني أو يكون الحق ثانيـها          الحق عزمته           هما في سبيل كال-29
 أعاظما ألِّهوا في الكون تأليـها         ما ذكروا               فاذكرهما وترحم كل-28

 

   عمر و جبله بن االيهم                                 
  و كم أخفت قويـا ينثنـي تيها           مضعوفا دعاك به      كم خفت في اهلل-27
  لكــل ذي نعـرة يأبى تناسيـها          ى غسان موعظة         و في حديث فت-52
 عند الخصومة و الفـاروق قاضـيها            م عزته             فما القوي قويا رغ-52
 و إن تخاصم واليها و راعيها                 ضعيفا بعد حجته  وما الضعيف -54

 

    عمر و أبو سفيان                                  
 عنك الهدية معتزا بمهديها          فيان حين طوى          و ما أقلت أبا س-59
 و ال معاوية بالشام يجبيها      د حاسبته حسب             عنه و ق يغنلم -52
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 في عزة ليس من عز يدانيها                            نه جليال شاب مفرقهقيدت م-55
 و زاده سيد الكونين تنويها    ته                          قد نوهوا باسمه في جاهلي-50
 قد أّمن اهلل بعد البيت غاشيها   رما                         في فتح مكة كانت داره ح-59
 في هفوة ألبي سفيان يأتيها  ى عمر                         يشفع لدو كل ذلك لم -58
 لما ترخص فيها أو يجازيها     ته                        تاهلل لو فعل الخطاب فعل-57
 و ال القرابة في بطل يحابيها      ملها                     فال الحسابة في حق يجا-02
 شم الجبال لما قرت رواسيها      ها                      د بو تلك قوة نفس لو أرا-02

 

  عمر و خالد بن الوليد                                     
 له الفتوح و هل أغنى تواليها       الرومان هل شفعت         سل قاهر الفرس و -04
  باليمن و النصر و البشرى نواصيها       هلل قد عقدت              غزى فأبلى و خيل ا-09
 و بالفـوارس قد سالت مذاكيـها         سـددة                 يرمي األعادي بآراء م-02
 و ال رمى الفرس إال طاش راميها         قارحها                ما واقع الروم إال فر -05
 اهلل أكبـر تـْدوي في نواحـيها             سمعت بـها          و لم يجز بلدة إال -00
 من بعد عشر بنان الفتح تحصيها              رت محجلة          عشرون موقعة م-09
 و خالـد في سبيل اهلل صـاليها             موقـدها            و خالد في سبيل اهلل-08
 قـبل آي اهلل تاليهــاكمــا ي              ه               أتاه أمر أبي حفـص فقبل-07
 و مجده مستريح النفس هاديها             ي إبان سطوته       و استقبل العزل ف-92
 يوم النزال إذا نادى مناديـها          وفارسها             فاعجب لسيد مخزوم -92
 وال تحـرك مخزوم عواليـها               امته             يقوده حبشي في عم-94
 و عزة النفس لم تجرح حواشيها                 راح ممتثال     ألقى القياد إلى الج-99
 و بالحياة إذا مالت يفديها                شي تحت رايته   و انضم للجند يم-92
 وال ارتضى إمرة الجراح تمويها                 في خليفته      و ما عرته شكوك-95
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 قد وجه النفس نحو اهلل توجيها                 احبه     أن ص فخالد كان يدري-90
 إال أراد به للنـاس ترفيـها                  يعالج من قول و ال عـمل    فما-99
 لما دعاه إلى الفردوس داعيـها                      له عمرا  لذاك أوصى بأوالد-98
 نساء مخزوم أن تبـكي بواكيـها                   ر في يوم مصرعو ما نهى عم-97
 فيه و قد كان أعطى القوس باريها              فاروق صاحبنا      و قيل فارقت يا-82
 و فتنة النفس أعيت من يداويها                المسلمين به   فقال خفت افتتان -82
 نها سقطة في عين ناعيهاو أ                  تأويل مقصده  هبوه أخطأ في -84
 حتى يعيب سيوف الهند نابيها                   ف الرأي زلته فلن تعيب حصي-89
  و ال شفى غلة في الصدر يطويها                 ابن الوليد هوتاهلل لم يتَّبع في -82
 يهاعزيمـة منه لـم تثـلم مواضـ                    أى رأيا فأتبعه     لكنه قد ر -85
 و ال رعى غيرها فيما ينافيها                    المولى خؤ لم يرع في طاعة-80
 لديه من رأفة في الحد يبديها                   و السوط ي و ما أصاب ابنه-89
 عن النقائص و األغراض تنزيها                وق نزهه       إن الذي برأ الفار -88
 اهلل أودع فيــها ما ينقيـها                    نتلفردوس طيفذاك خلق من ا-87
 ال الحقد يعرفها ال الحرص يغويها                      ال الظلم يالالكبر يسكنها -72

 

  عمر و عمرو بن العاص                              
 و لم تخفه بمصر و هو واليها                        تهلسواس ثرو شاطرت داهية ا-72
 و لست تجهل عمرا في بواديها                   را في حواضرهاو أنت تعرف عم-74
 يرمي الخطوب برأي ليس يخطيها               العاص داهية  لم تنبت األرض كابن-79
 مرو إلى األجمال يزجيـهاو قام ع               أمرت به          فلم يرغ حيلة فيما-72
 أمواله وفشا في األرض فاشيها   منها و قد كثرت               و لم تقل عامال -75
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    عمر و ولده عبد اهلل                                 
 لما اطلعت عليها في مراعيها                   هلل أينقه   و ما وقى ابنك عبد ا-70
 مثل القصور قد اهتزت أعاليها                   وهي سارحة     رأيتها في حماه-79
 لو لم يكن ولدي أو كان يرويها                     فقلت ما كان عبد اهلل يشبعها -78
 و بات باسم أبي حفص ينميها                   ي في تجارته  قد استعان بجاه-77

 حق الزيادة فيها قبل شاريها                     المال إن  ردوا النياق لبيت-222
  ردت حقوقا فأغنت مستميحيها                   واضعها      و هذه خطة هلل-222
 بين الورى غير مبنى من مبانيها                 نشود جانبها    إلشتراكية الما ما-224
 فإنـهم عرفوها قـبل أهليـها                         هليها و فإن نكن نحن أ-229

 

  عمر و نصر بن حجاج                                
 عن المدينة تبكيـه و يبكيـها                    ر به ى نصر فغـجنى الجمال عل-222
 او أتعبت قصبات السبق حاويه                 بهاقسمات الحسن صاحو كم رمت -225
 لما استطالت عليها كف جانيها                   قها ض لوال حسن رونو زهرة الرو -220
  علـى جبـين خليـق أن يحليـها                 نة عجب          كانت له لمة فينا229
 شوقا إليه و كاد الحسن يسبيها                مالت عقائلها    و كان أنى مشى -228
 و للحسان تمنٍّ في لياليها                    باسمه شغفا اللياليهتفن تحت -227
 ففاق عاطلها في الحسن حاليها               َت به           جززت لمته لما أتي-222
 فإنها فتنة أخشى تماديها                      تهمحت فيه تحول عن مدينفص-222
 كفتنة الحرب إن هبت سوافيها               بت نوافحها     و فتنة الحسن إن ه-224

 

 عمر و رسول كسرى                                      
 بين الرعية عطال و هو راعيها             ى أن رأى عمرا   و راع صاحب كسر -229
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 سورا من الجند و األحراس يحميها           س أن لها            و عهده بملوك الفر -222
 فيه الجاللة في أسمى معانيها               مه فرأى          رآه مستغرقا في نو -225
 ببردة كاد طول العهد يبليها                   ظل الدوح مشتم فوق الثرى تحت-220
 من األكاسر والدنيا بأيديها                   كان يكبره  فهان في عينه ما -229
 و أصبح الجيل بعد الجيل يرويها             مثال       أصبحت  و قال قولة حق-228
 فنمت نوم قرير العين هانيها                  أمنت لما أقمت العدل بينهم     -227

 

  عمر و الشورى                                    
 بيهاجزاك ربك خيرا عن مح                 رى و حارسها   يا رافعا راية الشو -242
 و للمنـيـة آالم تعـانيـها                     تأييد دولتهلم يلهك النزع عن -242
 إلى الجمـاعة إنذارا و تنبيـها                   قداد يحمله  لم أنس أمرك للم-244
  فجرد السيف و اضرب في هواديها            رأيهم شعبا          إن ظل بعد ثالث-249
 طعم المنية مرا عن مراميها                  فس ليس يصرفهلقوة ن فاعجب-242
 فعاش ما عاش يبنيها و يعليها                  ي الشورى بموضعدرى عميد بن-245
 إن الحكومـة تغري مسـتبديـها                   ي في حكومتو ما استبد برأ-240
 رغم الخالف و رأي الفرد يشقيها               هى البالد برأي الجماعة ال تشق-249

 

 مثال من زهده                                      
 فلم يغرك من دنياك مغريها                     وزينتها الدنيا  يا من صدفت عن-248
 أن يلبسوك من األثواب زاهيها                     وا ب الشام حين رأماذا رأيت ببا-247
 خيل مطهمة تحـلو مرائيـها              ن تقدمه       ركبوك على البرذو و ي-292
 و في البراذين ما تزها بعاليـها                 براكبه     مشى فهملج مختاال -292
 و داخلتني حال لست أدريها                   قتلني حت يا قوم كاد الزهو يفص-294



76 
 

 و يرتضي بيـع باقيه بفانـيها                      مر إلى دنياكم عو كاد يصبو -299
 ردوا ثيابي فحسبي اليوم باليها                  غي به بدال     ردوا ركابي فال أب-292

 

 مثال من رحمته                                   
 و النار تأخذ منه و هو يذكيها                در منبطحا   و من رآه أمام الق-295
 منها الدخان و فوه غاب في فيها               ناء لحيته      و قد تخلل في أث-290
 حال تروع لعمر اهلل رائيها                       ر المؤمنينرأى هناك أمي-299
 من خشية سالت مآقيهاو العين                 هخوف النار في غديستقبل النار -298

 

  مثال من تقشفه و ورعه                                 
 في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها            ٌم شركتهم           إن جاع في شدة قو -297
 في الزهد منزلة سبحان موليها                    دنيا بقبضته    جوع الخليفة و ال-222
 أو من يحاول للفاروق تشبيها                   حفص و سيرته    أبافمن يباري -222
 من أين لي ثمن الحلوى فأشريها                 الحلوى فقال لها يوم اشتهت زوجه-224
 فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها                     هوات النفس جامحال تمتطي ش-229
 توحي إليك إذا طاوعت موحيها                    ين  ال المسلميو هل يفي بيت م-222
 ماال لحاجة نفـس كنـت أبغـيها                       اهلل إني لست أرزؤه قالت لك -225
 في كل يوم على حـال أسويـها                           امن وظيفتن لكن أجنب شيأ-220
 شـريتـها ثـم إنـي ال أثنـيها                             ما يكافئـها حتى إذا ما ملكنا-229
 أن القناعة تغني نفس كاسيها                                اعلمي  قال اذهبي و-228
 دريهمات لتقضي من تشهيها          ي حاملة              و أقبلت بعد خمس و ه-227
 هذي الدراهم إذ ال حق لي فيها           فدعي                 فقال نبهت مني غافال-252
 على الكفاف و ينهى مستزيدها           بموفية              ويلي على عمر يرضى-252
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 أولى فقومي لبيت المال رديها            لمين به            ما زاد عن قوتنا فالمس-254
 ـوة أخالق تحـاكيهابعـد النب              و ما عهدت         كذاك أخالقه كانت-259

 

   مثال من هيبته                                     
 تثني الخطوب فال تعدو عواديها          م هيبته              في الجاهلية و اإلسال-252
 تثني الخطوب فال تعدو عواديها           مرحمة               في طي شدته أسرار-255
 فـؤاد والـدة تـرعى ذراريـها             فى صرامته         أو و بين جنبيه في -250
 فكم أخافت غوي النفس عاتيها              المصقول درته    أغنت عن الصارم-259
 ال ينزل البطل مجتازا بواديها              موسى لصاحبها    كانت له كعصى-258
 و راع حتى الغواني في مالهيها              ي في مالعبها      أخاف حتى الذرار -257
 انشــودة لرسـول اهلل تهديـها             نذرت            اريت تلك التي هلل قد-202
 من غزوة العلى دفي أغنيــها                      النبي لنا قالت نذرت لئن عاد -202
 ه أرجاء ناديهاأنور طلعت                  ادي و قد متأو يممت حضرة اله-204
 تشجي بألحانها ما شاء مشجيها             ت شت بالدف و اندفعو استأذنت و م-209
 ال ينكران عليها من أغانيـها               و المصطفى و أبو بكر بجانبه    -202
 خارت قواها و كاد الخوف يرديها               ن بعد لها عمر    حتى إذا الح م-205
 منه وودت لو ان األرض تطويها             وبها فرقا         ت دفها في ثو خبأ-200
 فجاء بطش أبي حفص يخشيها             هلل يؤنسها      قد كان حلم رسول ا-209
 و في ابتسامته معنى يواسيها               اهلل مبتسما      فقال مهبط وحي -208
 إن الشياطين تخشى بأس مخزيها               ا رأى عمر      قد فر شيطانها لم-207

 

  مثال من رجوعه إلى الحق                                
 لهم مكانا و جدوا في تعاطيها   نتبذوا                      و فتية ولعوا بالراح فا-292
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 ساجيهاو الليل معتكر األرجاء            ا علمت بهم        ظهرت حائطهم لم-292
 تعلو ذؤابة ساقيها و حاسيها                  حتى تبينتهم و الخمر قد أخذت -294
 أن أوسعوك على ما جئت تسفيها           ا لبثوا           سفهت آراءهم فيها فم-299
 بالشرب قد برعوا الفاروق تفقيها             دينهم فإذا       و رمت تفقيههم في -292
 و جئتـنا بثـالث ال تباليـها               بواحدة         مكانك قد جئنا قالوا -295
 فقد ُيزنُّ من الحيطان آتيها                   ألبواب يا عمرفأت البيوت من ا-290
 و ال تلم بدار أو تحييها                ن تغشى بيوتهمو استأذن الناس أ-299
 بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها                 اآلي قد نزلت و ال تجسس فهذي-298
 لما رأيت كتاب اهلل يمليها                    أكبرت حجت فعدت عنهم و قد-297
 من أن يحجك باآليات عاصيها         أنفت و إن كانوا على حرج        و ما-282

 

 عمر و شجرة الرضوان                                    
 ببيعة المصطفى من رأسها تيها              السرح قد رفعت     ة في سماء و سرح-28

 و كان تطوافهـم للدين تشويـها                 في الطواف بها  أزلتها حين غالوا-284

 الخاتمه                                         
 للشاهدين و لتأعقـاب أحكيـها               دولته          هذي مناقبه في عهد-289
 من الطبائع تغذو نفـس واعـيها               ن نابلة           في كل واحدة منه-282
 تجلو لحاضرها مـرآة ماضيـها                         لعل في أمة اإلسالم نابتتة-285
 الصروح و ما عاناه بانيها من                 شادت أوائلها  حتى ترى بعض ما-280
 حتى ينبه منها عين غافـيها         كان من عمر          وحسبها أن ترى ما-289
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 :ملخص 
, نظرية الحقول الداللية : ا هرهالبحث الداللي يختص بدراسة المعنى وله نظريات متعددة أش

القصيدة "ونظرا ألهميتها جاءت هذه الدراسة تأصيال لمبادئ النظرية من خالل رصدها في 
 .لحافظ ابراهيم" العمرية

Résumé  

La recherche sémantique s’ intéresse a l’étude du sens ; il compose 
de plusieurs théories . 

La dernière théorie est la théorie des champs lexicaux. 

En raison de l’importance des champs ; cette étude a été conduite 
pour consolider les principes de la théorie a travers l’observation 
dans le : 

Poéme du : Hafez Ibrahim. 

Summarisation : 

Semantic resarch is concerned with the study of meaning .There are 
many théories of semantic reserch most famous is semantic field 
theory sueto it s importance this study came for details the pronciples 
of theory through monitoring them in the poem of : Hafez Ibrahim 

 


