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 بسم � الرحمن الرحیم 
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 صدق � العظیم 

  

  

  

  

 



 شكر وعرفان 

يف البداية احلمد والشكر هللا على اجلهد الذي وهبنا إياه حىت متكنا من اجناز هذا 

  العمل املتواضع

  : وال يفوتنا أن نتقدم بالشكر اخلالص 

  : إىل األستاذ الفاضل الذي كان لنا نعم العون والسند، األستاذ 

  غنام رشيد 

  كما ال ننسى أساتذة قسم اللغة واألدب العريب 

  البحث من قريب ومن بعيدواىل كل من ساعدنا يف هذا 

 .واىل كل من وسعهم القلب ومل تسعهم هذه الورقة نتقدم هلم بالشكر اجلزيل

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة



 مقدمة

 

 ~ أ  ~
 

 املستويات أو الفروع كل غاية هو الذي ،املعىن عن تبحث أل�ا ،احلديث اللغة علم فروع أهم الداللة تعد

 و املعىن نيتبي هي األساسي هدفها نأ حيث)  النحوي و الصريف و الصويت كاملستوي(  األخرى اللغوية

 ،املعاين من معىن إبراز إىل يهدف ال هو و متكلم يتكلم أن يعقل فال ،التواصل و الفهم ليتحقق إظهاره

  )"الديوان( داللية دراسة اخلنساء شعر" مذكرتنا عنوان يكون أن ارتأينا هنا ومن

 النظريات أكثر أ�ا و ،العريب الرتاث يف لتجذرها راجع هذا و الداللية احلقول نظرية على إختيارنا وقع كما

 الداللية الدراسات أمهية إىل إضافة ،مذكراتنا يف إستثمارها ىلإ شجعنا ما هذا و الداللية الدراسات يف نفعا

وكذلك باعتبار أن هذه النظرية متكننا من معرفة الفروق  األخرى اللسانية الدراسات كافة إليها تنتهي اليت

  :املوضوع هلذا اختيارنا دواعي ومن الدقيقة بني األلفاظ،

 لكنوزه االعتبار إعادة و القدمي العريب تراثنا خدمة.  

 الديوان هذا حتليل و قراءة يف الداليل املنهج إمكانات إختبار.  

 املعىن إيضاح يف العلم هذا أمهية معرفة و الداللة علم يف التعمق.  

 الطبيعة ،احلرب ،احلزن(  الديوان يف الداللية احلقول تنوع مدى معرفة ....(  

 متقدم داليل وعي عن متخض ما هو و الواحد احلقل كلمات بني املوجودة الداللية العالقات إبراز 

و  )والتنافر لكلاب اجلزء، إشتمال ،تضاد ،ترادف(  منها معترب عدد على املدونة إحتواءلنا  يربز

  .توضيح احلقوق الداللية يف األعمال الرتاثية 

 توضيح هي البحث من الغاية فإن لذا ، شعرهافريجع إىل ميولنا إىل ) اخلنساء ديوان( إختيار أسباب أما

  :الدراسة هذه يف ملسه املذكرة حتاول وما ،الداليل اللغوي الدرس يف الديوان هذا مكانة

 ؟ اخلنساء لغة مييز ما أهم ما   



 مقدمة

 

 ~ ب  ~
 

 ؟ شعرها خالل من األليم حز�ا تصور أن الشاعرة استطاعت كيف  

 بالديوان املضمنة الداللية احلقول أهم معرفة.  

 ؟ اللغوي الثراء يف تساهم كيف و الداللية بالعالقات املقصود ما  

  حقل كل داخل الداللية العالقات جا استخر.  

  :التالية اخلطة وفق البحث قسمنا قد و

  :مبحثني تضمن أول بفصل مث ،مبدخل البحث صدرنا

   الليةدال احلقول نظرية: األول املبحث

  الداللية العالقات:  الثاين املبحث

 العالقات و الداللية احلقول أهم رصد ىلإ باإلضافة الديوان و الشاعرة من كل فيه عرفنا: الثاين الفصلمث 

  .البحث يف إليها املتوصل النتائج ألهم ارصدً  تضمنت خامتة أخريا و حقل كل داخل

   :املوضوع هذا لتناول األنسب أو املناسب املنهج كان قد و

 لرصد حتليلها و احلقول يف الواردة األلفاظ بإحصاء هذا و الداللية احلقول نظرية بتطبيق الوصفي املنهج

  .البحث مدونة عليها تشمل اليت الداللية اجلوانب

 نقالً  عمر خمتار ألمحد) الداللة علم( كتاب يف الوارد الداللية احلقول خمطط على هذا حبثنا يف اعتمدنا كما

 احلياة جماالت بكافة دقته و إلحاطته راجع وهذا *Greek new testament*اليوناين املعجم عن

 أن إىل راجع هذا و حدى على قصيدة كل ال ككل الديوان من الداللية للحقول استخراج وكان. املختلفة

 الطبيعي ومن اجلزء ال الكل ختص أعم و دقيقة اننتائج تكون لكي لككذ و قصرية الديوان قصائد معظم

 فقه يف الصاحيب ،اخلنساء ديوان: عليها املعتمد الرتاثية الكتب أهم من و ،البحث هذا مصادر تتشعب أن



 مقدمة

 

 ~ ج  ~
 

 خمتار لألمحد الداللة علم: فهي احملدثني كتب أما ،العسكري هالل أليب اللغة يف الفروق ،فارس لالبن اللغة

 العريب الرتاث يف التطبيقي الداللة علم ،البهنساوي حلسام احلديثة الداللية النظريات و الداللة علم ،عمر

  :كاملعاجم أخرى لغوية كتب إىل إضافة ،الدين حسام لزكي مناهجه و إجراءاته الداليل والتحليل ،�ر هلادي

 جريو بيار:  الرتاجم كتب إىل إضافة. منظور لالبن العرب لسان و فارس بنإل اللغة مقاييس ،للخليل العني

  .إخل)......  اللغة يف الكلمة دور(  أوملان ستيفن ،) الداللة علم( 

 هذا ويف,  التمام له كتب اهللا بفضل و أنه إال الوقت ضيق صعوبة من البحث واجه ما رغم و األخري يف و

 مبختلف  أعاننا كما البحث هذا على باإلشراف شرفنا الذي رشيد غنام لألستاذ اجلزيل بالشكر نتقدم املقام

 من و قريب من املساعدة و العون يد لنا مد من لكل اجلزيل بالشكر لككذ نتقدم و املراجع و املصادر

  .بعيد
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  : تمهيد 

فسيح األرجاء متداخل األجزاء، متسع العالقات مع املستويات اللغوية األخرى علم علم الداللة يعترب 

الصوتية والرتكيبية واملعجمية، زيادة على عالقاته بعلوم ومعارف إنسانية كثرية ، كالفلسفة والفقه وعلم 

من العلوم اليت يبدو بعضها شديد االشتباك الكالم وعلم املنطق وعلم الرموز وعلم االجتماع ، وغريها 

وبالتايل ،"املعىن"بعلم الداللة، الذي ظهر عند علماء األصول، أما املوضوع األساسي هلذا العلم هو 

وهي قدمية قدم اللغة ألننا نتواصل باللغة، واللغة هلا  أصبحت الداللة املصطلح الذي يقوم مقام املعىن،

  .االتصال والتواصله حيدث يرد رموز ال قيمة هلا بدون معىن، فدالالت وهذه األخرية تصبح جم

وقد لقي البحث يف . فعلم الداللة يدرس الشروط الواجب توفرها يف الرمز حىت يكون حامال للمعىن

علماء اللغة فوضعوا جمموعة من النظريات اليت �دف لتحليل املعىن، وكان هلا  امماهتعاين الكلمات م

ء الدراسات الداللية وتعميقها كنظرية احلقول الداللية، اليت تعد من أبرز النظريات دور بارز يف إثرا

الداللية احلديثة، وتكمن أمهية هذه النظرية يف كشف العالقات وأوجه الشبه واالختالف بني الكلمات 

ها من الرتادف والتضاد وغري : اليت تنطوي حتت جمال معني، أو ما يعرف بالعالقات الداللية من قبيل 

  .العالقات الداللية اليت تبحث و�دف لتحليل املعىن

  : مفهوم الداللة  -1

  : لغة  -أ

الداللة بفتح الدال وكسرها : "يف معجمه �ذيب اللغة فقال ) هـ 370/ هـ 282(عرفها األزهري  - 

  1"العامل بالداللة :  ، إذا هدي، ومنه دليل ودليليَ )يدلُ  - للَ دَ : (وضمها والفتح أفصح، من 

                                                           
  . 48-47/ 4م،2001/ه1421،)دط(، ء الرتاث، بريوت�ذيب اللغة ، إحيا: األزهري   1
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أرشده إليه وسدده حنوه : لى الصراط املستقيم ع هُ لَ دِ ) : "هـ 538/ هـ 467(أما عند الزخمشري  - 

  2"وهداه

  3".ةوللُ اللة، ودُ اللة، ودِ على الطريق يدله ودَ ُه لَ دِ ) : "هـ 712/ هـ 360(كما قال ابن منظور   - 

: ده إليه واملراد بالتسديددَ إليه مبعىن سِ  لَ الداللة ودِ ) "هـ 1205/ هـ 1145( والداللة عند النربيدي - 

  4".إراءة الطريق 

عند اللغويني القدامى يعين التوجيه والتسديد واإلرشاد واهلداية واإلعالم ) الداللة(واملعىن اللغوي ملصطلح 

: "األعراف"قوله تعاىل يف سورة ها، اضع عديدة من القرآن الكرمي منو والرمز وقد وردت هذه الكلمة يف م

ُهَما بُِغُرورٍ "   5."َفَدالَّ

 .الشيطان إىل األكل من تلك الشجرة اليت �امها اهللا عنها) آدم وزوجته(مبعىن أرشدمها 

َساِكًنا ثُمَّ َأَلْم تـََر ِإَلٰى رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء َلَجَعَلُه ": ويف موضع آخر، قال اهللا عز وجل 

  6"َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِيًال 

 فتنتفعمبعىن أنه لو مل توجد الشمس، ملا كان هنالك ظل، فكانت هذه الشمس دليال على وجود الظل 

  .البشرية

َلىٰ ": وقال أيضا    7."قَاَل يَا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلٰى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يـَبـْ

  .ك وأدلك على شجرة جتعلك خالدا ولك ملك ال يزول وال يفىنأي أرشد

                                                           
  .134 م ، ص1982 /هـ  1402 ،)دط(املعرفة، بريوت، أساس البالغة، دار : الزخمشري  2
  .05/298، 2004، )6ط( ، ، دار صادر بريوت ،لسان العرب  : ابن منظور  3
  .8/498، 1968، )3ط(دار مكتبة احلياة، بريوت، ، تاج العروس : الزبيدي  4
  .]22[اآلية : سورة األعراف   5
  .]45[ةاآلي: سورة الفرقان   6
  .]120[اآلية : سورة طه   7
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يف القرآن الكرمي بصيغ خمتلفة ومتعددة تشري كلها اىل األصل واجلذر اللغوي هلذه ) الداللة(وردت كلمة 

  .وهي تؤكد املعاين السابقة لكلمة الداللة ةٌ لَ الَ ، يدل، دِ ومنه دلّ ) دل(اللفظة وهو الفعل 

ف اللغوي ملصطلح الداللة أن هلا العديد من املدلوالت واملعاين، املتمثلة يف التوجيه وما يفهم من التعري

والرمز، وغري ذلك من املعاين اليت  واإلعالماهلداية  إىلوهذا املعىن جنده عند الزخمشري، إضافة  واإلرشاد

  .تندرج حتت مفهوم الداللة

  : اصطالحا  -ب

علم الداللة أحد أهم فروع علم اللغة، كون هذا األخري يستعني بالداللة للقيام بوظيفته، باعتبار  يعد

  )اسم ومسماه(الداللة هي العالقة بني الدال واملدلول 

  : بقوله ) اينجالشريف اجلر (ويعرفها 

دال والثاين هو الداللة هي كون الشيء حباله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء األول هو ال"

  8".املدلول

  : أما ميشال زكريا فيقول 

أما علم الدالالت فهو مستوى من مستويات الوصف اللغوي ويتناول كل ما يتعلق بالداللة أو باملعىن "

  9".حث مثال يف تطور معىن الكلمة ويقارن بني احلقول الداللية املختلفة بفي

توجد عالقة مباشرة تربط االسم مبسماه، كما ال ، حبكم أنه علم الداللة يهتم بالصورة املفهوميةف ومنه  

   .أن الدال ال يكون داًال إال بارتباطه مبدلوله، مثل قطع الشطرنج ال قيمة هلا خارج الرقعة

                                                           
  .  215م ، ص  1985، ) دط(، بريوت، مكتبة لبنانات، التعريف: الشريف اجلرحاين   8
 ، )2ط(بريوت،  ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ة علم اللغة احلديث،ياأللسن: ميشال زكرياء   9

  .211، صم1983
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تغريها وبناء احلقول الداللية ومعرفة عالقتها الداللية إضافة و وبذلك يهتم علم الداللة برصد تطور الداللة 

  .رىإىل مواضيع أخ

  : أنواع الداللة  -2

األلفاظ اللغوية هلا دالالت متنوعة، فلعلها تكون مركزية أي أصلية أو جمازية وغري ذلك، ومعاين هذه 

األلفاظ  لغوية الواحدة شريطة إدراك مفهوماأللفاظ ومدلوال�ا حيصل بفعل التواصل بني أفراد البيئة ال

  .على حد سواء) السامع - املتكلم (لدى طريف احلديث 

علماء اللغة، حيث نذكر أن علماء اللغة احملدثني قد  ىحمل اهتمام ودراسة لد فتنوع داللة األلفاظ كان

  : ذكروا عدة أنواع لداللة األلفاظ وهي كما يلي 

كانت داللة األصوات اللغوية حتكي أمهية الصوت مع اآلخر يف داللته على  :الداللة الصوتية ( -أ

وعملت على حتسني  –الشعر  - الفين  اإلبداعاحلدث أو األمساء، والصيغ املتوارثة املوزونة قد أثرت يف 

 داللة املفردات وامليزان الصويت كان له األثر الفعال يف فهم املعىن املطلوب، حيث جتنب العرب اجلمع

بني بعض األصوات اللغوية كالزاي مع الطاء، ألن لكل صوت خمرجه يف اجلهاز النطقي، ورغم هذا 

  10).عن خمرجها األصلي ولكنها حافظت على مدلوهلا احنرفتتوجد بعض األصوات 

هي ما تدل عليه بعض الصيغ الصرفية لألفعال أو األمساء، والصيغة اللغوية  :الداللة الصرفية ( -ب

 إدراكفمعرفة الصيغ الصرفية وفهمها يؤدي بالضرورة إىل  11).ا أمهية كبرية يف داللة األلفاظوبنيتها هل

                                                           
داللة األلفاظ دراسة حتليلية وتطبيقية ملفهوم وأنواع داللة األلفاظ، جامعة اجلنان،  : شنايتبينظر، عبد املنعم طوعي   10

  14ص،  )دت(،) دط(لبنان، 
  .19، صرجع نفسهامل  11
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من الفعل الثالثي وهو يدل على املاضي  لَ عَ فمثال لدينا الفعل قرأ على وزن فَـ  ،املعىن لألمساء أو األفعال

  .ل الفهمصأي الصيغة الصرفية فيح )فعل(بفضل الوزن 

يقصد �ا ما تكتسبه اجلملة من دالالت عن طريق القواعد النحوية للغة  :الداللة النحوية ( -ج

فقد يؤدي اختالف يف املبىن إىل اختالف  12).العربية القاضية برتتيب األلفاظ وفق ترتيب املعىن املطلوب

 .يف املعىن، فإذا اختلف ترتيب األلفاظ يف اجلملة يؤدي إىل تغري معناها املطلوب

واملسمى �ا ) الدال(ومتثل وحدانية املعىن، وثبوت العالقة بني الكلمة  :ية الداللة المعجم( -د

  13).أو مسمى ثابت يف احمليط اخلارجي فكل لفظ يقابله معىن مركزي) املدلول(

هلا معىن مركزي وهي نوع من النبات وهذا املعىن مشرتك لدى مجيع أفراد البيئة اللغوية ) وردة(فمثال كلمة 

  .الواحدة

يعد ا�از من أكثر وسائل التطور الداليل ملفردات اللغة إذ يعمل على نقل  :الداللة المجازية  (-هـ

اللفظ من معىن حقيقي إىل معىن جمازي، وملا كان يستمد من أنواع املعاين بوصفه أحد املستلزمات 

  14.)األساسية ألية دراسة داللية أعترب نوع من الداللة

 

                                                           
  .28، صالسابقاملرجع   12
 1427، )1ط(علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، دار األمل للنشر والتوزيع، األردن،  : هادي �ر  13

  . 217- 216ص م،2007/هـ
  .223املرجع نفسه، ص   14
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  :تمهيد 

 فوضعوابدراسة املعىن، وقد اهتم علماء اللغة �ذا العلم  عىنعد علم الداللة فرعا من فروع علم اللغة يُ يُ 

نظرية : فمثال . جمموعة من النظريات �دف إىل حتليل املعىن وهذه النظريات تنوعت يف وجهات نظرها

�تم بالشيء املشار إليه والعالقة بني الرمز والشيء الداخلي،  االشارة اليت عرفت باسم نظرية املثلث االشاري

كما تبحث .  اخلارجي له بالضرورة تصور ذهينوالنظرية التصورية تقوم على أن كل شيء موجود يف العامل

 بني الرمز والصورة، أما النظرية السياقية فتهتم بالسياق الذي ترد فيه الكلمة، والنظرية السلوكيةعن العالقة 

أما نظرية احلقول الداللية فهي من أبرز النظريات الداللية . املثري واالستجابة: �تم بالسلوك وتشتهر بثنائيتا 

 .أما النظرية التحليلية فهي امتداد لنظرية احلقول الداللية ذكرتنامة وسنفصل القول فيها يف احلديث

  :نظرية الحقول الداللية : المبحث األول 

  : مفهوم نظرية الحقول الداللية  -1

غالبا حتت لفظ عام جيمعها وحيصل  عاحلقل الداليل جمموعة من الكلمات هلا مالمح داللية مشرتكة يوض

معىن الكلمة عند جماور�ا لكلمات أخرى، أي أنه لنفهم معىن كلمة ما جيب أن نفهم كذلك جمموعة 

  .الكلمات املتصلة �ا داللًيا

  :ر عمر بقوله ويعرفه أمحد خمتا
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هو جمموعة من الكلمات ) Lexical field(أو احلقل املعجمي ) Semantic field(احلقل الداليل " 

ترتبط دالال�ا، وتوضح عادة حتت لفظ عام جيمعها مثال ذلك كلمات األلوان يف اللغة العربية، فهي تقع 

  1".إخل  ...أخضر، أبيض  محر، أزرق، أصفر،أ: ألفاظها مثل  موتض) لون(حتت املصطلح العام 

  : بقوله " أوملان"ويعرفه 

  2".هو قطاع من املادة اللغوية ويعرب عن جمال صغري من اخلربة " 

كما أن الغرض من حتليل احلقول الداللية هو مجع وإحصاء الكلمات اليت تنتمي إىل احلقل ذاته ومعرفة 

  .يلالصالت اليت جتمع بينها وبني املصطلح العام للحقل الدال

  :ولقد حدد علماء هذه النظرية جمموعة من األسس، ينبغي أن تراعى يف إطار هذه النظرية وهي (

  .عضو يف أكثر من حقل  )Lexem(ال وحدة معجمية  - 1

  .ال وحدة معجمية ال تنتمي إىل حقل معني - 2

  .ال يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة - 3

  3.)عن تركيبها النحوياستحالة دراسة املفردات مستقلة  - 4

نستنتج أنه ال ميكن إغفال السياق فمن خالله حتدد داللة الكلمة فله دور أساسي وهذا يتضح من خالل 

  .عدم استطاعتنا دراسة كلمة مفردة ما بعيًدا عن املستوى الرتكييب هلا

  

  

                                                           
  .79م ، ص1998، )5ط(، مصر،  علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة: أمحد خمتار عمر   1
  27-26، ص 1972، )دط(لقاهرة، مصر، كمال بشر، املطبعة العثمانية، ا: دور الكلمة يف اللغة، تر:  أوملان نستيف  2
  .89، ص2000، )1ط(النحو والداللة، دار الشروق، القاهرة، مصر، : حممد محاسة عبد اللطيف   3
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  :نظرية الحقول الداللية والرسائل اللغوية عند العلماء العرب  -2

فكرة احلقل الداليل أو ا�ال الداليل فكرة تفطن إليها اللغويني القدماء أثناء مجعهم أللفاظ اللغة وتدوينها يف 

وأبرز مثال على ذلك ما ) احلقول الداللية(أفواه العرب األقحاح، بيد أ�م مل يطلقوا عليها املصطلح ذاته 

ثل النواة األوىل يف التأليف املعجمي واللغوي، وضعوه من رسائل ومعاجم لغوية مبختلف أنواعها، فهي مت

  .فكانت متثل ثروة لغوية رغم صغر حجمها وحصر ألفاظها يف جمال أو موضوع واحد

الذي قام بتأليف ) هـ 216ت (عبد املالك قريب األصمعي : ويأيت يف مقدمة هؤالء العلماء العرب (

لوحوش، ، اخليل، ااإلنسانخلق : حقل داليل مثل  مبثابةجمموعة من الرسائل اللغوية،لقد جاءت كل واحدة 

ومن املوضوعات اليت عاجلها العرب يف رسائل أو كتيبات مستقلة وكانت كلها  ...الشجر، النبات، االبل 

  : مأخوذة من أشياء موجودة يف البيئة 

  .كتاب احلشرات أليب خري األعرايب وأليب حامت السجستاين  - 

  .أليب عبيدةكتاب احلياة والعقارب   - 

  .كتاب اإلبل ملؤلفني كثريين  - 

  .كتاب الذباب أليب األعرايب  - 

  1.)كتاب خلق اإلنسان ملؤلفني كثريين  - 

  : أما الكتب اليت مجعت موضوعات متعددة أو ما ميكن تسميته باملعاجم فكثرية منها (

  كتاب الصفات للنضر بن مشيل - 

                                                           
  .108، صعلم الداللة : أمحد خمتار عمر   1
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  .كتاب األلفاظ إلبن السكيت  - 

  .املنجد يف اللغة لكراع - 

  األلفاظ الكتابية للهمذاين  - 

وهو أضخم ما وصلنا من معاجم املوضوعات ويقع يف سبعة عشر ) هـ 458ت (املخصص إلبن سيده  - 

  : ، حيث يقول 1)معظم املوضوعات ه، ويكاد يستويف ابن سيدجملًدا

، والشاعر ا�يد املدقع، فإذا كانت للمسمى أجدي على الفصيح للمدره، والبليغ املفوه واخلطيب املصقع" 

تفي اخلطيب والشاعر منها ما شاء واتسعا فيما حيتاجان إليه من أمساء كثرية وللموصوف أوصاف عديدة، 

  2".سجع وقافية 

ومنه فإن بدايات هذه النظرية تعود ملطلع القرن الثالث هجري أي أن العرب هم السباقون بعدة قرون وهذا 

لكن هناك بعض املالحظات اليت ميكن أن تؤخذ على هذه . رسائل اللغوية والتأليف واملعجميمن خالل ال

  : وأظهر ما عاب العمل العريب ما يأيت (األعمال 

  .عدم اتباعهم منهج معني يف مجع الكلمات - 1

  .عدم املنطقية يف تصنيف املوضوعات وتبويبها - 2

  .ت بني الكلمات داخل احلقل الواحدعدم اهتمام العلماء العرب بتوضيح العالقا - 3

  3.)قصور هذه الرسائل يف حصر املفردات - 4

  

                                                           
  .109ص  ،السابقاملرجع   1
  .1/10م، 1996، )د ط(الرتاث العريب، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان،  جلنة: تح  ،املخصص: ابن سيده   2
   110 – 109علم الداللة، ص : أمحد خمتار عمر   3
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  :نظرية الحقول الداللية عند العلماء الغربيين  -3

تعد نظرية احلقول الداللية منهجا لتنظيم وتصنيف اللغة، مل يتفطن إليها علماء الغرب مبكرًا، فظهرت يف 

بالتنظيم واألسس العلمية املنطقية إضافة إىل مشوليتها لعدد من  واتسمتعشرينيات القرن العشرين تقريبا 

  .اللغات يف آن واحد

كما أن املؤسسني احلقيقيني لفكرة ا�ال الداليل بأبعادها احلديثة إمنا وجدت عند العلماء األملان (

وضعوا حتديدا دقيقا للمجال  نيالثالثينيات من القرن العشرين حوالسويسريني الذين ظهروا يف العشرينيات و 

  : الداليل وخاصة

  )م، من األوائل الذين أوضحوا طريقة تصنيف احلقول1924تويف يف () IPSEN(  إيبسن

  )م، أول من اعترب ألفاظ املرتادف والتضاد من احلقول الداللية1934تويف يف ( )GOLLES(ر لجو 

يعض، : بأمهية العالقات التالئمية القائمة مثل  اإلقرارم، دعا إىل 1934تويف يف ( )PORZIC(بورتج 

  )أسنان، كلب، ينبح

 1200اجلانب الفكري للغة األملانية حوايل عام م، قارن حقل 1934تويف يف ( )TRIER(ير تر 

   ).قارن لغة واحدة يف حقبتني خمتلفتني( )1300باألملانية حوايل 

  1.)ه النظرية بعد احلرب العاملية الثانيةإستمر يف تطوير هذ )L.WEISGERBER(وايسجرير أما ليو 

                                                           
  .122، ص2000، )1ط(التحليل الداليل إجراءاته ومناهجه، دار الغريب للطباعة والنشر، مصر، : كرمي زكي حسام    1
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نظام (يف مقالته املسماة  )م1910( أول من عرض أفكار بشكل منظم وذلك عام )mayer وماير(

من وجهة نظر فريدة إذ ميز كما حدد النظم الداللية على أ�ا ارتباط منظم لعدد حمدود من التغريات ) املعىن

  : م املعىن وهي ابني ثالثة أنواع من نظ

  .مثل أمساء األشجار، واحليوانات: النظام الطبيعي  - 1

  .مثل األلقاب العسكرية: النظام الفين  - 2

  1.)مثل مصطلح الصيادين واحلرفيني: النظام الشبه فين  - 3

ل مل يقتصر االهتمام بنظرية احلقول الداللية على األملان والسويسريني فقط بل تعداه إىل بلدان أخرى مث

وأتباعه " Matore"ففي فرنسا اهتم العلماء بدراسة الدالالت الرتكيبية، حيث ركز ماتور (فرنسا وأمريكا 

الداللية، اليت تتغري ألفاظها إىل دالالت أخرى أو تلك اليت تتعرض لعوامل االمتداد على دراسة احلقول 

 أمريكا فقد اهتم علماء األنثروبولوجيا السريع ملا متثله من تطور سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي هام أما يف

 2.)...القرابة والنبات : يف جمال  بعمل دراسات وتطبيقات متنوعة لفكرة احلقول الداللية وخباصة

  : أنواع الحقول الداللية  -4

  : لقد وسع بعضهم مفهوم احلقل الداليل ليشمل األنواع اآلتية (

أول من اعترب األلفاظ املرتادفات ) jolles جوليز(وقد كان الكلمات املرتادفة والكلمات املتضادة،  - 1

  .والتضاد من احلقول الداللية

  .احلقول الداللية الصرفية: وأطلق عليها اسم : األوزان االشتقاقية  - 2

                                                           
  .75، ص1988، )1ط(منذر عياشي، دار طالس، دمشق، سوريا، : علم الداللة، تر: جريو بيار   1
  83علم الداللة ، ص: أمحد خمتار عمر   2
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  .أجزاء الكالم وتصنيفاته النحوية - 3

وتشمل جمموعة الكلمات اليت ترتابط عن طريق االستعمال، ولكنها ال تقع أبدا :  احلقول السنجماتية - 4

  1)....قدم  - نباح، ميشي - كلب: يف نفس املوقع النحوي مثل 

 greekأمشل التصنيفات اليت قدمت حىت اآلن، وأكثرها منطقية ذلك التصنيف الذي اقرتحه معجم ولعل (

new testament  ويقوم على األقسام األربعة الرئيسية اآلتية :  

  .املوجودات - 1

  .األحداث - 2

  .ا�ردات - 3

  2) .العالقات - 4

نالحظ أن هذه احلقول الداللية تنقسم إىل أقسام ويعترب كل قسم منها حقل داليل حيتوي جمموعة من 

ت أساسية وكلمات هامشية الكلمات ختصه وينقسم بدوره إىل أقسام صغرى باعتباره أن لكل حقل كلما

الكلمات داخل احلقل الواحد ليست متساوية أبدا وإمنا : " بقوهلا  نوهذا ما أشارت إليه نور اهلدى لوش

  3".هناك كلمات أساسية وأخرى هامشية 

  :كما قسم أوملان احلقول الداللية إىل ثالثة أنواع (

  .كحقل األلوان، جسم اإلنسان: حقول حمسوسة متصلة  - 1

  .كحقول القرابة واألسر: حقول حمسوسة منفصلة  - 2

                                                           
  .75ص م،2009، )1ط(مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  علم الداللة النظريات الداللية احلديثة، :حسام البهنساوي  1
  76ص ،املرجع نفسه  2
  .117م، ص1995، )دط(، علم الداللة دراسة وتطبيق، منشورات جامعة قاريونس، بن غازي، ليبيا، نور اهلدى لوشن  3
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 1).رعامل األفكا: ل جتريبية مفهومية حقو  - 3

  : أهمية نظرية الحقول الداللية  -5

  : هلذه النظرية أمهية كبرية تتمثل فيما يأيت 

  .الكشف عن العالقات وأوجه الشبه واخلالف بني الكلمات اليت تنطوي حتت حقل معني - (

  .جتميع الكلمات داخل احلقل الداليل وتوزيعها يكشف عن الفجوات املعجمية اليت توجد داخل احلقل - 

الدقيقة لكل لفظ  املميزات، كما ميدنا ىهذا التحليل ميدنا بقائمة من الكلمات لكل موضوع على حد - 

  .م إليهاوهذا يسهل على املتكلم أو الكاتب اختيار األلفاظ الدقيقة واملالئمة اليت يرو 

هذه النظرية تكشف لنا الكثري من العموميات واألسس اليت حتكم اللغات يف تصنيف مفردا�ا وتبني لنا  - 

  .أوجه اخلالف بني اللغات �ذا الشأن

تكشف هذه النظرية عن البنية الثقافية لدى أصحاب اللغة واليت تتجلى يف التصورات واملفاهيم اليت  - 

  2).ها الروحي واملاديحتملها ألفاظ اللغة بوجهي

نستنتج أن لنظرية احلقول الداللية أمهية بالغة جعلتها تصنف من أهم النظريات الداللية احلديثة ألن أي تغري 

أو تطور داخل احلقل املعجمي تصحبه دراسة لتغريات على مستوى كافة جماالت احلياة، وهذا ما جعل هذه 

  . والباحثنيالنظرية حتاط باهتمام بارز من طرف الدارسني

  

                                                           
  .27دور الكلمة يف اللغة، ص :ستيفن أوملان  1
  113 -  110علم الداللة، ص : أمحد خمتار عمر   2
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وتعزى نشأة هذه النظرية إىل االنسجام يف املفردات وقوة يف البنية، حبيث لو يتم حذف مفردة أو تغيري (

  1).مفرداتهموضعها حيصل يف احلقل اضطراب يؤثر يف كل جمموعة 

  : نقد نظرية الحقول الداللية  -6

كغريها من النظريات تتخللها نقائص وتواجهها على الرغم من أمهية نظرية احلقول الداللية إال أ�ا تبقى  

  :انتقادات عديدة أبرزها 

  .ال توجد حدود خارجية واضحة بني احلقول الداللية ألن خيوط الربط متصلة وليست منقطعة( - 

  .تعريف الكلمة وحتديدها دالليا يؤدي إىل صعوبات منطقية حيث يدخل التعريف يف دائرة مغلقة - 

  .ى أسس استقرائية وال يتجاوز احلقل كونه جمرد منوذج لغوي حمتململ تنب النظرية عل - 

  .ومن تبعه من اللغويني يف طريق واحد) ترير(مل تسر النظرية وتطبيقها العلمي ونتائجها عند  - 

 2).أصحاب هذه النظرية بكافة أنواع السياق واكتفوا فقط بالسياق اللغويمل يهتم  - 

 

 

 

 

                                                           
  .1/94م، 1972، )1ط(األلسنة العربية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان،  :ميون طحانر   1
، 2005 /ه 1426، )1ط(علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة اآلداب القاهرة، مصر،  :فريد عوض حيدر  2
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  الدالليةالعالقات  :المبحث الثاني 

  : الترادف : أوال 

  : مفهوم الترادف  -1

ما تبع الشيء، وكل شيء : ومصدرها الردف  "ردف"(جاء يف لسان العرب البن منظور يف مادة  :لغة  -أ

 1).داىف والرتادف التتابعتبع شيئا فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الرتادف واجلمع الرٌ 

  : عرف بعض علماء فقه اللغة الرتادف أنه  :اصطالحا  -ب

األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد، أي أنه يقتضي وجود أكثر من كلمة هنا متعددة أما املعىن فغري "

  2."ضهم من أبرز خصائص اللغة العربيةيف اللغة العربية وعدها بعمتعدد وقد شغل أهل اللغة بظاهرة الرتادف 

وبعبارة أخرى ميكن القول بأن الرتادف يف املعىن املعجمي يقصد به التتابع سواء كان هذا التتابع شيء بشيء 

أو شيء وراء شيء، أما املفهوم االصطالحي للرتادف هو وجود ألفاظ متعددة دالة على شيء ومعىن واحد 

رتادف، فمثال لدينا كلمة سيف هلا وهذا ما يطلق عليه بالأي وجود ألفاظ وكلمات كثرية ملعىن واحد فقط، 

، الصارم وغري ذلك من األلفاظ وكلها دالة على معىن واحد وهو السيف احلساماملهند، : ألفاظ عديدة مثل 

  .الذي يستعمل يف احلروب وهو وسيلة حادة جدا

 

                                                           
  .6/136لسان العرب، : ابن منظور   1
، 2008 ،)1ط (علم الداللة عند العرب الرازي أمنوذجا، دار الكتاب اجلديدة، بريوت، لبنان،:  حمي الدين حمسب  2
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كاملر واآلخر مركًبا   امفردين كالليث واألسد، ومركبني كجلوس الليث، أو أحدمها مفردً وقد يكون املرتادفان (

 1).واحللو احلامض

  : الترادف بين اإلثبات واإلنكار  -2

اختلف اللغويون العرب اختالفًا واسًعا يف إثبات ظاهرة الرتادف أو إنكارها يف اللغة العربية، وانقسموا يف 

  : ذلك إىل فريقني 

هو الفريق الذي أقر بوجود ظاهرة الرتادف يف اللغة وأنه أحد أهم خصائصها، واحتجوا بأن  :الفريق األول 

هو الكسب، أو السكب : قالوا  ،هو العقل، أو اجلرح: إذا أرادوا أن يفسروا اللب قالوا (مجيع أهل اللغة 

والسكب وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم سواء، وكذلك اجلرح والكسب، . هو الصب: قالوا

. وما يفهم من هذا أن أهل اللغة جيمعون األلفاظ املرتادفة اليت حتمل نفس املعىن 2)والصب وما أشبه ذلك

يف املعىن إال أن لكل كلمة معىن خيتلف عن وإن كانت الداللة هلا فروق بسيطة ألنه مهما اقرتبت الكلمات 

  .األخرى يف سياق معني

  : الذي أنكر متاما وجود الرتادف يف اللغة العربية بني مفردا�ا وحجته يف ذلك  :الفريق الثاني 

رتادف، فاختالف العبارات واألمساء موجب الأنه البد من وجود فوارق داللية بني ما يظن أنه من  - (1

  .الختالف املعاين يف كل لغة

                                                           
عدنان درويش وحممد املصري، مؤسسة : معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، تح  الكليات :أبو البقاء الكفوي  1

  .216م، ص 1998/ هــ  1419، )2ط(الرسالة، بريوت،
 ،)دت(، )دط( حسام الدين املقدسي، دار الكتب العلمية، بريوت،: الفروق يف اللغة، تح : هالل العسكري أبو   2
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ن كل واحد منهما يقتضي خالف ما جيريان على معىن من املعاين وعني من األعيان فإوأن كل امسني  - 2

  1).يقتضيه اآلخر

هذه العبارة األخرية تشري إىل أنه من األسلم أن نقول أنه مهما كانت األمساء واملفردات جتري على معاين 

ومبا أن . اختالفًا ولو كان ضئيالمتعددة ذات داللة واحدة، فإن كل معىن من املعاين خيتلف عن املعىن اآلخر 

ي استخراج الرتادف يف شعر اخلنساء فإننا منيل إىل الفريق األول الذي يقر بوجود ظاهرة الرتادف مذكرتنا حتو 

  .يف اللغة العربية

  : شروط الترادف  -3

  :إذا ما توفرت أمكن القول معها بالرتادف، وهي كالتايل . وضع العلماء شروط للرتادف(

  .األلفاظ املرتادفة يف زمن أو عصر واحدفيستلزم وجود هذه : اتحاد العصر أو الزمن  -1

: اجلثل واجلفل فهذا ليس ترادف، وهو : مثل  :أال يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي آخر  -2

  .اءثل، فالفاء قد تطورت وتغريت من الالنم

  . ضرورة االتفاق بين معنى الكلمتين المترادفتين أو الكلمات المترادفة اتفاقا تماما -3

العربية، إال أ�ا فرغم وجود اللغة العربية الفصحى املشرتكة يف أحناء اجلزيرة : االتحاد في البيئة اللغوية  -4

تستوعب بني خباياها الكثري من لغات العرب وهلجا�م من شىت أصقاع اجلزيرة ونواحيها، وأن كل هلجة من 

  2).هذه اللهجات تعد بيئة واحدة يف حد ذا�ا

                                                           
  .11ص  ،املرجع السابق  1
   178، صم1988، )2ط(يف اللهجات العربية، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، : ابراهيم أنيس   2
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لرتادف جيب أن حيصل يف البيئة اللغوية الواحدة ويف العصر الواحد ويف اللغة الواحدة وإن ميكن القول بأن ا

غاب شرط من الشروط مل حيصل الرتادف وال ميكن القول واإلقرار بوجود ألفاظ مرتادفة هلا دالالت متحدة 

  .ومتفقة متاما

  : أنواع الترادف  -4

  : قسمنياهتم أهل اللغة وعلماء املعاجم يف العصر احلديث بتقسيم الرتادف باعتبار التعدد الداليل إىل 

له الكلمة ويطلق عليه الرتادف املطلق بني كلمتني أو أكثر، وهذا يغين فيما تشري : الترادف التام  (-1

 ذهن الكثرة الغالبة ألفراد البيئة من حيث معناها األصلي أو املعاين اليت ترتبط وتوحي �ا على األقل يف

  1).الواحدة

لي، التام والكلي بني كلمتني أو أكثر من حيث داللتها ومعناها األصتطابق الوما يفهم من الرتادف التام هو 

وهذا يستحيل وقوعه يف أي لغة، ألنه مهما تطابقت كلمتني فأكثر يف الداللة املركزية، ختتلف داللتها 

  .األشخاص وقدرا�م العقلية وجتار�م هامشيا وفق طبيعة

تصلح األخرى يف السباق نفسه، ستعمل الكلمة يف سياق معني فال وذلك حينما تُ  :شبه الترادف ( -2

وأي اختالف يؤدي إىل شبه الرتادف، وهذا النوع من الرتادف بسبب مشكلة معجمية، ألنه يوقع الباحث 

يف املعجم يف حلقة مفرغة، إذ البد من وجود مقياس يعرف ويفهم به تلك الفروق الداللية بني الكلمات 

                                                           
 األردن، مقدمة لدراسة علم الداللة يف ضوء التطبيق القرآين والنص الشعري، كنوز عمان، : إمساعيلطالب حممد   1

  .190، ص 2009، )1ط(



نظرية الحقول الداللية                                                                        ولالفصل األ  

 

~ 25 ~ 
 

إذا ما نظرنا إىل الداللة اهلامشية  1)هما ختتلفان يف درجة التطابقيف املعىن ولكن ناملرتادفة وأن الكلمتني تتفقا

  .واألشخاص بعينهم ألن لكل شخص مستواه الفكري وخربته وقدرته العقلية

  التضاد : ثانيا 

  : مفهوم التضاد  -1

  : جاء يف لسان العرب البن منظور  :لغة  -أ

كل شيء ضاد شيًئا ليغلبه، والسواد ضد البياض، واملوت ضد احلياة، والليل ضد النهار، إذا جاء هذا " 

الضد هو النقيض للشيء وعكسه، ال يتفقان ال يف املعىن وال الداللة وهو  2"ذهب ذلك، واجلمع أضداد 

  .ضد الرتادف

  : اصطالًحا  -ب

  "األضداد"يف مقدمة كتابه ) ابن األنباري(عرفه 

اليت توقعها العرب على املعاين املتضادة فيكون احلرف فيها  -أي الكلمات  - هذا الكتاب ذكر احلروف " 

حيوي الكلمات املتضادة ) األضداد(ويفهم من قول ابن األنباري، أن كتابه  3"مؤديًا عن معنيني خمتلفني 

  .بالتضاداليت هلا دالالت غري مرتادفة ومعاكسة متاًما وهذا ما يعرف 

  : يف كتابه الصاحيب ) ابن فارس(وذكر 

 

                                                           
  .191صاملرجع السابق،   1
  .9/25لسان العرب، : ابن منظور   2
  .2-1، صم1960، )دط(، ، الكويتحممد أيب الفضل ابراهيم، دائرة املطبوعات والنشر: ، تحاألضداد: ابن األنباري   3
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  1".األبيض ) اجلون(لألسود و ) اجلون(من سنن العرب يف األمساء أن يسموا املتضادين باسم واحد مسوا " 

البَـْنيُ : فالتضاد هو أن يكون للدال الواحد معنيان متضادان، أي لفظ واحد يطلق على املعىن وضده مثل 

  .مها ينصرم يف اآلخرأي كال. لصرمي يعين الليل والنهارهو الفراق والوصل ا

  2)أن يتفق اللفظ وخيتلف املعىن فيكون اللفظ الواحد على معنيني فصاعًدا(وعند العرب القدامى التضاد 

وما يفهم من التعريفات االصطالحية للتضاد، هو أن يكون للفظ الواحد معنيني فأكثر خمتلفني متاًما من 

  .حيمل معىن األبيض واألسود وهذا تضادحيث الداللة مثل لفظ اجلون 

االختالف أعم من التضاد، وإذا كان كل متضادين خمتلفني، فليس كل " أما أبو الطيب اللغوي يرى بأن 

فكل ما خالف الشيء ليس ضًدا له، فالضعف والعلم خمتلفان وليس بضدين، وإمنا ضد  3"ضدين  خمتلفني

  .اجلهل: القوة، وضد العلم : الضعف 

   : اإلثبات واإلنكار بين التضاد -2

ال ختتلف هذه الظاهرة عن غريها من الظواهر، فقد تعددت آراء العلماء العربية يف حتديدهم هلذه الظاهرة يف 

   : اللغة العربية، وانقسموا بذلك إىل فريقني

لفت العديد من ينظر إىل التضاد أنه ظاهرة لغوية مستقلة وليس نوعا من املشرتك اللفظي، فؤُ  :الفريق األول 

   : داد منهاالكتب يف األض

  .لألصمعي) األضداد(البن األنباري وكتاب ) األضداد(كتاب   - 

                                                           
  . 117، ص1976، )دط(، القاهرة دار احلليب،السيد أمحد صقر،: ، تح يف فقه اللغة الصاحيب: ابن فارس   1
  .8، ص1984 ،)دط(حنا حداد، دار العلوم، الرياض،: األضداد، تح  :قطرب حممد بن املستنري  2
، 1963 ،) دط(عزة حسن، ا�مع اللغوي السوري، دمشق،:  األضداد يف كالم العرب، تح :أبو الطيب اللغوي  3

  .11ص
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حح بعضه كالم العرب يص  (وا ظاهرة األضداد فقال يف كتابه وكان ابن األنباري يف مقدمة العلماء الذين أيد

وال يعرف معىن اخلطاب منه إال باستيفائه واستكمال مجيع حروفه فجاز وقوع اللفظ  بعًضا ويربط أوله بآخره

من قول ابن األنباري أن  يتضح 1)على املعنيني دون اآلخر وال يراد هلا حال التكلم واإلخبار إال املعىن الواحد

  .للسياق دور مهم يف تعيني ظاهرة التضاد

ن املشرتك اللفظي ومنهم السيوطي، وهناك من أنكر هذه املسألة يقر بأن التضاد نوًعا م :الفريق الثاني 

  2)أن ابن درستويه ألف كتابًا يف إبطال األضداد" (السيوطي"، حيث نقل "ابن درستويه"و" اجلواليقي"منهم 

" األضداد"عرض رأيًا للمحققني من علماء العربية فذكر كثريًا من الكلمات قيل أ�ا من (كما أن اجلواليقي 

وما يهمنا هو رأي الفريق الذي يقر بوجود  3).إخراجها وإبعادها عن ميدان التضاد" اجلواليقي"اول فح

التضاد يف اللغة العربية واعتباره ظاهرة مستقلة وليس نوًعا من املشرتك اللفظي كون مذكرتنا تنطوي على 

 .استخراج التضاد من احلقول الداللية يف شعر اخلنساء

  :أنواع التضاد  -3

  :حدد اللغويون أنواعا من التضاد و هي كاأليت 

 )  أو ما يطلق كذلك بالتضاد غري املدرج  (nongradable ) :التضاد الحاد(

nongradable)  احد عضوين التقابل يعين االعرتاف باألخر فإذا قلت فالنا غري متزوج فهذا يعين  فيون

                                                           
  .02ص ،األضداد: ابن األنباري  1
م،  1992/ هـ  1412 ،)دط(حممد أمحد جاد وآخرون، املكتبة املصرية، بريوت،: املزهر يف علوم اللغة، تح  :السيوطي  2

  .387ص
  .251هـ، ص 1350 ،)دط(اجلواليقي، شرح أدب الكاتب، مكتبة القدس، القاهرة،  3
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إىل حد ما " قليال"أو " جدا: "أعزب وال ميكن وصف أمثال هذه املتضادات بأوصاف مثل  االعرتاف بانه

   .مثل ميت، حي، ذكر، أنثى

وهو عالقة بني أزواج من الكلمات، إنكار احد عضوي  ) : gradable ( درجتالتضاد الم -

   .ال يعين انه بارد احلساء ليس ساخنا هذا: التقابل ال يعين االعرتاف بالعضو األخر، فمثال قولنا 

  : وهو العالقة بني أزواج يف الكلمات مثل  ) :convaincre ( التضاد العكسي  -

  ...باع، اشرتي، زوج، زوجة 

  .مثل حممد زوج فاطمة فهذا يعين أن فاطمة زوجة حممد و هكذا

  : ومثاله العالقة بني الكلمات مثل:   (directionel oposition) التضاد االتجاهي -

  .فكالمها جتمعهما حركة الجتاهني متضادين بالنسبة ملكان ما) يصل، يغادر / يأيت، يذهب / فوق، حتت ( 

 يةدأو التضادات التقابلية أو االمتدا :  (othognal oposition) التضادات العمودية -

(anatipodal oposition)   لنسبة والشمال با) تضاد عمودي(الشمال بالنسبة للشرق والغرب : مثل

  1.)"تضادات تقابلية"للجنوب والشرق بالنسبة للغرب 

  

  

  

  

                                                           
  104-102علم الداللة، ص  :أمحد خمتار عمر  1



نظرية الحقول الداللية                                                                        ولالفصل األ  

 

~ 29 ~ 
 

  : عالقة االشتمال :  ثالثا

) ب(، حني يكون ) ب(مشتمال على ) أ(هي تشبه عالقة الرتادف إال أ�ا تضمن من جانب واحد يكون (

  1.)اإلنسان وخالد:أعلى يف التقسيم أو التفريعي مثل 

  . اإلنسان الذي يشتمل على خالد مبعىن أن خالد مشتمل يف اإلنسان ويقصد به) أ(وهذا يعين أن 

فكلمة زنبقة مثال حتتويها وردة وكلمتا (ويعرف كذالك االشتمال بالتضمني الذي يذكرنا مبفهوم االحتواء، 

، وباملثل فان قرمدي يدخل يف األمحر، االحتواء إذن مسألة عضوية) أو رمبا حيوان(أسد وفيل حتتويهما لبون 

   2.)مينيةضوالسفلة الت الضامنةة العليا هي واللفظ

  : عالقة الجزء بالكل :  رابعا

من واضح، ضالت االشتمال أومثل عالقة اليد باجلسد، والعجلة بالسيارة، والفرق بني هذه العالقة وعالقة ( 

ولكنها جزء منه خبالف خالد الذي هو نوع أو جنس من اإلنسان وليس جزء  اجلسمفاليد ليست نوع من 

  3).منه 

  عالقة التنافر : خامسا 

) أ: (التضاد، وتتحقق عالقة داخل احلقل الواحد، وذلك إذا كان : هذه العالقة مرتبطة بالنفي مثل (

، أي أن الطرفني ال يشتمالن على عالقة تضمن، وذلك يف )أ(على  يشتملال) ب(و ) ب(اليشتمل على 

                                                           
، 2001 ،)دط(علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، احتاد الكتاب العريب،دمشق، سوريا،: منقور عبد اجلليل   1

  .93ص
  .نفس الصفحةاملرجع نفسه،  2

-99ص ،1985،) دط(، العراق ،ريةنصكلية اآلداب اجلامعية املستجميد عبد احلليم املاشطة،  : علم الداللة، تح  :ربامل  3
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قط، كما يدخل حتت هذه العالقة ما يسمى  –فرس، والعالقة بني كلب  –خروف : مثل العالقة بني 

إخل، كما يدخل حتت هذه ... مالزم، رائد، مقدم، عقيد: الرتب العسكرية مثل : بالرتبة وذلك يف مثل 

  1).موعات الدورية مثل الشهور، الفصول، أيام األسبوعالعالقة ما يسمى ا�

ويف األخري ميكن القول أن العالقات الداللية من أهم الظواهر اللغوية اليت تؤدي إىل مناء لغتنا العربية فهي 

 .تساهم يف تطور اللغة وثراءها لغويا

  

                                                           
  .82علم الداللة والنظريات الداللية احلديثة، ص: حسام البهنساوي   1
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  )م 662،....... /هـ 246، (....... :التعريف بالشاعرة * 

اخلنساء بنت عمرو بن احلارث بن الشريد بن رياح بن يقضة بن عصبة بن خفاف بن امرئ القيس بن (

واخلنس تأخر األنف عن الوجه مع ارتفاع قليل يف األرنبة، كانت يف (عرفت باخلنساء،  1).�تة بن سليم

حىت  2)البيتني أو الثالثة حىت قتل أخوها معاوية مث أخوها صخر فأكثرت يف رثائهاأول أمرها تقول 

أنا أعظم العرب : فصارت تشهد املواسم وتقول ها يصارت تعاظم العرب يف مصيبتها بأبيها وأخو (

  3.)مصيبة

بن أيب عامر، فولدت له  مث بعدها مرداس .تزوجت رواحة بن عبد العزى السلمي وولدت هلم عبد اهللا(

 تفأسلمت، ووفد. عاشت أكثر عمرها يف العصر اجلاهلي وأدركت اإلسالم( 4)زيدا ومعاوية وعمرا

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع قومها بن سليم، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  5).هيه يا خنساء: يستنشدها، ويعجبه شعرها فكانت تنشد وهو يقول 

ما فتئت تبكي صخرا قبل االسالم وبعده حىت عميت وبقيت إىل أن شهدت حرب القادسية مع و (

فإذا أصبحتم غدا ....يا بين أنتم أسلمتم طائعني وهاجرمت خمتارين : "فقالت هلم ( 6)أوالدها األربعة

احلمد هللا : مجيعا فلما بلغها اخلرب قالت فاغدوا إىل قتال عدوكم مستبصرين، فقاتلوا حىت استشهدوا 

                                                           
، )دت(، )دط(دة، جبحممود حممد شاكر، دار املدين، : طبقات فحول الشعراء، شر :حممد بن سالم اجلمحي  1

  .203، ص)1ج(
  .134، ص1998، )1ط(معجم الشعراء املخضرمني واألمويني، دار صادر، بريوت، : يتعزيزة فوال باب  2
، )دط(يد، بريوت، درويشي اجلويدي، املكتبة العصرية، ص :تاريخ آداب العرب، راجعه :الرافعيمصطفى صادق   3

  .61، ص5، الباب 3، ج2002
، 2001، )1ط(معجم الشعراء اجلاهلني واملخضرمني، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان،  :حاكم حبيب الكريطي  4

  .83ص
  .53، ص2008، )دط(موسوعة أعالم الشعر العريب، دار دجلة، عمان، األردن، : حممد موسى الوحش   5
، 2003، )1ط(جوهر األدب يف األدبيات وإنشاء لغة العرب، دار اجليل، بريوت،  :السيد أمحد اهلامشي   6

  .508ص
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الذي شرفين فقتلهم وأرجوا يف ريب أن جيمعين �م يف مستقر رمحته، وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

غالبية  حوقد رج 1)هــ 24وقيل  46كانت يعطيها رزق أوالدها حىت ماتت اخلنساء قيل أن وفا�ا  

  ".هـــ 24العلماء وفا�ا سنة 

  : التعريف بالديوان * 

برثائها احلزين ولوعتها اليت ال تنقضي، وجالت يف أعماق النفس جتلي الضعف اشتهرت اخلنساء 

أمام املوت، مستسلمة حينا ورافضة يف أغلب األحيان، متجد القوة والنصر، وتبتغي احلياة فال  اإلنساين

الرقيقة عن أمل املوت ومرارة تلقى إال دمارا وهالكا، فمألت الدنيا دموعا وعويال، وعربت بأشعارها 

أدق تصوير فكان شعرها خالدا حنسه ونتجاوب معه وننفعل به، وقد  اإلنسانيةالثكل، فصورت التجربة 

  :تضمن ديوا�ا قصائد ومقطوعات ونتف واجلدول التايل يوضح ذلك 

  النتف  املقطوعات  القصائد

  نتف 3  مقطوعة 42  قصيدة 51

مقطوعة إضافة إىل ثالث نتف، وأطول قصيدة يف  42وقصيدة  51املتأمل للجدول يالحظ ورود 

، ومنه نستنتج أن اخلنساء )بيتا 36(، عدد أبيا�ا "هكأن عيين فيض لذاكر "ديوان اخلنساء هي قصيدة 

  .ال متتاز بالنفس الطويل أل�ا تنفس عن نفسها بأشعارها احلزينة واملؤملة فإتسم شعرها باحلزن

  .جل قصائدها غرضها الرثاء، فظلت وفية هلذا الغرضثاء حيث أن لقد ارتبط شعرها بالر 

  

  

                                                           
  .135معجم الشعراء املخضرمني واألمويني، ص: عزيزة فوال بابيت   1
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  : الحقول الداللية في شعر الخنساء 

  .سيكون تطبيق نظرية احلقول الداللية على شعر اخلنساء بتوزيع كلما�ا إىل حقول دالليته

األلفاظ يف جداول  إىل احصاء باإلضافةوبالتايل بروز احلقول حسب اتفاق أو تقارب األلفاظ دالليا، 

 .وحتليلها والتعليق على النتائج املتحصل عليها

  حقل األلفاظ الدالة على الحزن : أوال 

املتصفح لشعر اخلنساء عموما واجلدول املوايل خاصة، يالحظ بروز األلفاظ الدالة على احلزن وميكن 

نقال عن املعجم اليوناين  عمر تارألمحد خم" علم الداللة"اعتماد خمطط احلقول الداللية الوارد يف كتاب 

"Greek New Testament"  وهذا نظرا إلحاطته ودقته بكافة جماالت احلياة املختلفة، ورقم

لى الدمع ، كما أضفنا إليه مصطلحات دالة ع1)قسم األحداث )135( (هذا احلقل يف هذا املخطط 

  .لتقارب داللتها مع احلزنوهذا ) 56(والقرب ) 24(

فرض هذا احلقل وجوده، وهذا راجع إىل ما تعكسه أبيات اخلنساء من حز�ا األليم على أخويها 

وباألخص صخر، فكانت جترب عينيها على ذرف الدموع والبكاء، وأن ال جتفا كما تطلب من كل من 

  :  هو حوهلا أن يبكي فراقهما فيغلب على شعرها احلزن والبكاء والتفجع واجلدول التايل يبني ذلك

  في الديوان تواترها  الوحدات الداللية

العويل، الباكيات، تبكي، (البكاء ومشتقاته  - 

  )..جودي 

  ).مفردا ومجعا(الدمع  - 

111  

55  

26  

                                                           
  .95علم الداللة، ص :عمر أمحد خمتار: أنظر   1
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  ....)الرمس، اجلدث، اللحد (القرب  - 

  ....)النائبات، املصائب (اهلموم  - 

  )مفردا ومجعا(احلزن  - 

  ....)الذعر، اجلزع (اخلوف  - 

  يندبن - 

  األسى - 

  )الناهية(الناهي  - 

  )حرقة القلب(الغصة  - 

  القهر - 

  العسر - 

  اليسر - 

17  

14  

06  

04  

02  

02  

02  

1  

1 

1 

1  

  241  جمموع التواتر

املالحظ للجدول السابق يلحظ تنوع وكثرة األلفاظ الدالة على احلزن وهذا راجع إىل ما عانته الشاعرة 

) 26(مفردة ترمز للدمع و) 55(كلمة تدل على البكاء و) 111(من حزن أليم فاستعملت حوايل 

  : باإلضافة إىل كلمات أخرى موضحة يف اجلدول فقالت  للقربكلمة 

  1دهر وكان الدهر ريابااذ راب  *** ؟تسكابا تبكينياعني مالك ال 

  2فليبكِه بالعرباِت احلرارْ  *** َسّيداً  باكياً َمْن كاَن يـَْوماً 

                                                           
فحة ، صم2004/هــ1425، )2ط(لبنان،  ة، بريوت،وطماس، دار املعرف محدو: ديوان اخلنساء، شر : اخلنساء   1

  1يت ب،13
  2، ب61املصدر نفسه، ص   2
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  1نها وال راقِ عَسحاً فال عازب  *** مهراق الدمعما بال عينيٍك منها 

  2الربيع خريفا قبرهسقي  *** رمحة اهللا والسالم عليه

  3تغدو وتسري همومهاعلي  *** دهتين احلادثات به فأمست

  4 يف فؤادي فقاحا الحزننكا  *** من ضمريي بلوعة احلزن حىت

  5 بعَدَك ما حنَّْت هوادي الِعشارْ  *** الدَّهَر على هاِلكٍ  أجزعُ ال 

داللة البكاء والدموع والنحيب واآلهات  هو طغيانإن أول مالحظة يرصدها القارئ لديوان اخلنساء  - 

والزوج واألبناء  اإلخوةله بعد أن ذاقت مرارة الفراق من موت  ورمزفالبكاء املتكرر إثبات حلز�ا الدائم 

  : وقد أظهر هذا ا�ال جمموعة من العالقات بني مفرداته وهي يف اجلدول التايل 

  األلفاظ  العالقة

  الرتادف

  الضريح =اللحد  =حلدث ا =الرمس  =القرب  - 

النواضح  =السوافح  =املستهالت  =الدموع  - 

  العربات =املستفيضات  =عات رت امل =

 =املصيبة  =الفوادح  =امللمات  =النائبات  - 

  اهلموم =الرزية  =املروءة 

  العويل  =النواح  =البكاء  - 

                                                           
  7، ب89، ص السابقاملصدر   1
  7، ب84املصدر نفسه، ص   2
  10، ب44، ص نفسهاملصدر   3
  4، ب28، ص نفسهاملصدر   4
  2، ب62املصدر نفسه، ص   5
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  التضاد

  الناهية  ≠الناهي 

  الباكية  ≠الباكي 

  يسر  ≠عسر 

  االشتمال

  الدمع  –ابكي 

  العربى  –ساهرة 

  األحزان  –بكى 

  اهلم  –تبكني 

  احلزن  –فجعت 

  الدموع  –اللحود 

  عربة  –أزمة 

  الباكية  –الدمع 

  بكاء  –تبكي 

  الدموع  –املصائب 

  حزنا  –الدمع 

جد داخل هذا احلقل عالقات داللية متثلت يف الرتادف، التضاد، االشتمال ومن أمثلة عالقة وُ  - 

  : الرتادف ما يلي 

  1كلؤلٍؤ جاَل يف األمساط مثقوب *** منك مسكوب بدمعياعني جودي 

  

                                                           
  3، ب18املصدر السابق، ص  1
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  1السوافح المستهالت*** بالدموع ياعني جودي 

  2النواضحمن  الُمترعات *** غروب تفيضاً كما فاض

إن البكاء بالنسبة للخنساء ليس جمرد استخراج للدموع، بل يعترب مبثابة وفاء لذكرى أخويها صخر 

  : ومعاوية، بعدما طوامها القرب، ويربز ذلك يف ذكر األلفاظ التالية 

استهلت (وجاء يف لسان العرب ....) املستهالت، السوافح، املرتعات، النواضح، املستفيضات، الدموع(

أما  4)سوافحالسفح الصب والسفح الدم كالصب وسفح الدمع يسفحه والدموع (و 3)دمعت: العني 

نضحت العني تنضح نضحا (وهنا فيه مبالغة ونقول  5)املرتع أي اململوء والرتعة مسيل املاء إىل الروعة(

  6)فارت بالدمع وعيناه تنضحان: وانتضحت 

  : ورثة اخلنساء أخويها فقالت  

  7عليه الرتُب مركوم الضريحوسط ***  َجـَدثٍ لدى  َرْمسٍ ِيف فأْصَبَح اليَـْوَم 

  8الَلحودثاويا بني فأصبح ***  أبو حَسان كان مثال قومي

  9رامهااو الذي  بالقبر***  أبكي على أخويَ 

                                                           
  1، ب25، صالسابقاملصدر   1
  2، ب25املصدر نفسه، ص  2
  15/83لسان العرب، : ابن منظور  3
  7/195املصدر نفسه،   4
  222-2/221املصدر نفسه،   5
  14/279املصدر نفسه،   6
  3،ب106ديوان اخلنساء ، ص: اخلنساء   7
  04، ب37املصدر نفسه، ص  8
  06،ب117املصدر نفسه، ص  9
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واملتأمل هلذا األبيات يالحظ توظيف اخلنساء للرتادف يف شعرها فنالحظ يف البيت األول وجود ثالث 

رمس، جدث، ضريح، وقد وظفتها اخلنساء لتناسب االيقاع وألن الرتادف من مسات : مرتادفات هي 

يم والدال جدث اجل(وجاء يف مقاييس اللغة تباين اخلطاب الشعري وكلها كلمات أشارت �ا إىل القرب 

الراء وامليم والسني أصل واحد يدل على : (والرمس 1)احلدث القرب ومجعه أجداث: والثاء كلمة واحدة 

الرتاب ورمس القرب ما حثي عليه : الرمس (أما الرمس عند اخلليل  2)التغطية والسرت فالرمس الرتاب

على الرتاب، وفيما بعد حصل ، فكلمة الرمس كانت تطلق 3)والرمس يطلق أيضا على القرب نفسه أيضا

األجداث : (اخلليل اجلدث كما يلي هلذه الكلمة تطور داليل فأصبحت تطلق على القرب ذاته وعرف 

أما  5)ل اللحد هو الدفنيموضع امليت يف القرب فيكون جانبه وق(واللحد  4)القبور واحدها جدث

  : أيضاوقالت ) هو القرب نفسه الشق وسط القرب وقيل( 6الضريح فهو

  7تغدو وتسري  همومهاعلي ***  دهتين احلادثات به فأمست

  8 الفوادح الملماتمــــن ***  احلـــــــــــــامل الثقل املهم

  9فأذُكرُه إال َسَلْت وتـجلَّـتِ ***  ِبرزيـَّةٍ فلسُت أَُرزَّا بعـَدُه 

                                                           
عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، : معجم مقاييس اللغة، تح:  أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكرياء  1

  1/436، م1999/ه1420، )دط(
  3/439املصدر نفسه،   2
، م2003/ه1424، )1ط(عبد احلميد اهلنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : العني، تح: اخلليل   3

1/222  
  4/149املصدر نفسه،   4
  13/176العرب،  لسان: ابن منظور  5
  9/31املصدر نفسه،   6
  10، ب44ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء   7
  1، ب26املصدر نفسه، ص   8
  9، ب23املصدر نفسه، ص   9
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  1 تـََولَّت ِ�ا ُأِصبتُ  ِلَمرزَِئةٍ  *** َوقـَلَّت فَِا�َِمري َعنيِ  يا َأال

فت أخاها بقوهلا كما وص  فالشاعرة املتأملة احلزينة املهمومة وظفت جمموعة من األلفاظ عكست نفسيتها

جابر عظم الكسري، إذا كان يتصدى لكل اهلموم بذكائه وشجاعته فيزيل هذه املصاعب سواء كان 

ة اهلموم منها النائبات ختصه أو ختص غريه، فاستعملت الشاعرة جمموعة من املفردات الدالة على كلم

إضافة إىل  3)والفدح إثقال األمر والفادحة النازلة(والفوادح  2)وهي املصيبة وواحدها نوائب الدهر(

  4)املرزئة والرزيئة وهي املصيبة(

  : كما تضمن هذا احلقل عالقة التضاد فاألشياء بأضدادها تعرف مثل قوهلا 

  5ليسرِ يف الزَّماِن َوال  لعسرٍ  *** قواعَد َما يلمُّ �َا عريبٌ 

  6الليلة إال هيه  باكيال ***  الباكيةأبنت صخٍر تلُكما 

  .باإلضافة إىل عالقة االشتمال يف حني نالحظ غياب عالقيت اجلزء بالكل والتنافر

  حقل األلفاظ الدالة على الصفات :  ثانيا

تعكس أبيات اخلنساء حز�ا على إخو�ا باألخص صخر فبوفاته مات عزها ومؤنسها ومحيها فأكثرت 

من مدحه ورثائه فعددت خصاله ومزاياه وكأ�ا تعرف به من خالل ما يتصف به من صفات محيدة 

                                                           
  1، ب24، ص السابقاملصدر   1
  14/377لسان العرب، : ابن منظور   2
  11/140املصدر نفسه،   3
  06/144املصدر نفسه،   4
  5، ب44ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء  5
  1، ب121املصدر نفسه، ص  6
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ألمحد  جعلته حيتل مكانة مرموقة بني قومه ورقم احلقل يف خمطط احلقول الداللية يف كتاب علم الداللة

  : وقد صنفت هذه الصفات إىل صفتني  1)قسم ا�ردات) 151((خمتار عمر 

  : قية لْ صفة خَ  -1

) األتلع(الصايف ) مشرقةُ (الوجه  بليجوصفت الشاعرة أخاها باجلميل، الطويل، مسح اخلليقة، األمسر، 

  : فقالت  العنقالطويل 

  2ليث الغابة العادي بل باسل مثل *** ُغُمرال نكس وال  الخليقةح مس

  3عتيق فما يف وجهه ندب صافأعز أزهر مثل البد صورته    

  4َطويلُ ال يـَْغِلْبُه ِقْرنُُه     ُمْسَتجِمَع الرأَي َعظيٌم  اَتـَْلعُ 

  ) : أخالقية(قية لصفات خُ  -2

  :  كالتايلتنوعت هذه الصفات بني الكرم والشجاعة والصدق والتسامح وهي  

  :الكرم  -

  في الديوان تواترها  الداللية الوحدات

   اجلود - 

  كرمي  - 

  ندى  - 

  حمتضر القدر  - 

   الفياض - 

14  

12  

12  

05  

05  

                                                           
   95علم الداللة، ص:  عمر أمحد خمتار  1
  4، ب34ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء   2
  7، ب17املصدر نفسه، ص   3
  1، ب97املصدر نفسه، ص   4
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  ار حالن - 

  اخلري  - 

  مأوى اليتامى - 

  املطاعم  - 

  طلق اليدين  - 

  السخي - 

  القمقم  - 

  اخلضرم  - 

  املستضاف - 

  مار هامل - 

  ضال فامل - 

  ضلأخو الف - 

  ب هاالو  - 

  املمناح  - 

  قار عال - 

  الربيع - 

04  

04  

04  

03  

03  

02  

02  

02  

02  

02  

02  

02  

02  

02  

02  

01  

  87  جمموع التواتر

  

  : وصفت الشاعرة أخوها بالعديد من الصفات الكرم منها الكرمي والنادي واجلود فقالت 

  1اهلَْلكى إذا َسَبغوا وُمْطِعُم الّجوعِ  *** يا فَارَس اخلَْيِل إْذ شّدْت َرَحائَِلها

  2واخلري والشيم الصواحل *** الندىيندبن فقد أخي 

  
                                                           

  8، ب17، ص السابقاملصدر   1
  1، ب27املصدر نفسه، ص   2
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  1ببطن حفرية صخب صداها *** اخليم أضحى كريمعلى رجل 

  2وغاية املنتاب مأوى اليتيم *** ضخم الدسيعة بالندى متدفقا

  :  وقد جاء يف هذا احلقل عالقة داللية واحدة وهي الرتادف ممثلة يف اجلدول املوايل

  األلفاظ  العالقة

  الرتادف

  .طلق اليدين =السخي  =اجلواد  =الكرمي  - 

  املهمار =الفياض  - 

  حمتضر القدر =املطعام  - 

  العقار  =ار حالن - 

  املستضاف =مأوى اليتيم  - 

  الندي الربيع =اخلري  =اجلواد  - 

  أخو الفضل =املفضال  =املمانح  =الواهب  - 

  القمقم اخلضرم - 

اتسم صخر بالكرم والسخاء فكان مضيافا يأكل عنده الفقري والغين يف كل وقت فيذبح أجود النوق 

ليتم طهيها وتوضع أضخم اجلفان ليأكل فيها الناس، فيتوسطهم لكي ال حيسوا باحلرج، فاتسم بالعطاء 

شاعرة فقد وصفته والسخاء جميد للتعامل مع غريه وهلذا فقد أحبه الكثريون الغين منهم والفقري أما ال

السيد الكثري اخلري واسع (والقمقام وهو  3)اجلواد كثري العطية(بصفات عديدة منها اخلضرم وهو 

                                                           
  1، ب116، ص السابقاملصدر   1
  7، ب16املصدر نفسه، ص   2
  5/91ابن منظور، لسان العرب،   3
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عقروه أي قطعوا إحدى قوائمه مث حنروه وعقر الناقة (إضافة إىل العقاء وجاء يف لسان العرب  1)الفضل

  2).إذا فعل �ا ذلك حىت تسقط فنحرها مستمكنا منها

   :الشجاعة  -

اد بين مرة فظفر بثأر بكان صخر فارسا شجاعا ال يهاب املوت شواقا للنصر متعطشا للثأر فهو من أ

حرملة فخلف العديد من اجلثث انتقاما ألخيه، عرف أيضا باجادة ضرب  وحشي عندما قتل ولديَ 

  : السيف وصفات أخرى جندها يف اجلدول اآليت 

  في الديوان تواترها  الوحدة الداللية

  الفارس 

  األيد 

  اهلمام 

  اخلنشليل 

  الشجاع 

  البطل 

  احلصن 

  الغياث 

  الرموح 

  احلازم 

26  

03  

02  

02  

02  

01  

01  

01  

01  

01  

                                                           
  2/194، السابقاملصدر   1
  10/223املصدر نفسه،   2
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  املقدام 

  احلامي 

  املهاصر 

  اجلريء

  مثار القوم 

  القوي

01  

01  

01  

01  

01  

01  

  46  جمموع التواتر

  : فقد كان صخر شجاعا وفارسا فقالت فيه اخلنساء  - 

  1دَف العويُل الصُّياحار اذا ا *** يضرُب الكتيبة بالسَّيف فارسٌ 

  2لاألفض األيّدوالسيد  *** على خري من يندب املعولون

  3الُهمامِ بِأَنّا َفَضلنا ِبرَأِس  *** َأال اَبِلغ ُسَليماً َوَأشياَعها

  : وقد وردت داخل هذا احلقل عالقة الرتادف يف حني غابت بقية العالقات 

  األلفاظ  العالقة

  اجلري : اهلمام : املقدام : الشجاع  -   الرتادف 

  احلامي : احلصن  - 

  القوي : األيد  - 

  الغياث: مثال القوم  - 

  اخلنشليل : الفارس  - 

                                                           
  6، ب29ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء   1
  6، ب98املصدر نفسه، ص   2
  7، ب108املصدر نفسه، ص   3
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باهلمام السيد (وصفت الشاعرة أخاها صخر بأنه احملارب املغوار وهو حامي القبيلة والعشرية فنعتته 

قول نهاصر فوهو القوى وامل 3)واأليد( 2)اجليد الضرب بالسيف(ويعين  واخلنشليل 1)الشجاع السخي

هصور الذي يفرتس  رئبالٌ  فاهلصر هو الكسر كأنه(افرتسها ومزقها وكسرها : هصر األسد فريسته 

  5).ما أغيث به املضطر ويساعد من الطعام أو النجدة(كما أنه مثال القوم أي   4)ويكسر

  : باقي الصفات  -

  : خر بصفات محيدة أخرى وأخالق عالية خلدت امسه وهي كاآليت كما اتسم ص

  في الديوان تواترها  الوحدات الداللية

  اجلحجاح  - 

  املتسهل  - 

  األمانة  - 

  الصدق  - 

  منشرح الصدر  - 

  الشريف  - 

  املهذب  - 

  العفيف  - 

4  

3  

2  

2  

2  

1  

1  

1  

                                                           
  15/95ابن منظور، لسان العرب،   1
  5/668املصدر نفسه،   2
  1/168املصدر نفسه،   3
  15/67، نفسهاملصدر   4
، اسطنبول، اإلسالمية الوسيط، املكتبة: إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أمحد حسن زيات، حممد علي النجار  5

  100، ص)ت.د(، )ط.د(تركيا، 
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  اخلطيب  - 

  البسام  - 

  جابر عظم الكسري - 

  غافر الذنب  - 

  الثقة  - 

  الصواحل الشيم  - 

  السيد  - 

  ابن القروم  - 

  الوفاء  - 

  ابن املهائر  - 

  الرأي  أصيل - 

  امليسار  - 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  28  جمموع التواتر

  : فنعتت الشاعرة أخاها بقوهلا 

  1السَّادة الشُّمِّ اجلحاجحْ  *** وابنُ  الجِّْحجاحُ الّسّيُد 

  2يف األْهِل واألْجنابِ  ُمَتَسهِّلٌ   *** نِعَم الفىتأرُِج الِعطاِف، ُمهفهٌف، 

  3راٍع َغُري َخّوانِ  ولألمانَة *** مسٌح سجيَّتُه جزٌل عطيَّتهُ 

                                                           
  5، ب25ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء   1
  3، ب16املصدر نفسه، ص   2
  2، ب113، ص نفسهاملصدر   3
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وتضمن هذا احلقل عالقة الرتادف يف حني نالحظ غياب باقي العالقات ألن اخلنساء بصدد املدح 

   :وذكر خصال أخيها احلميدة واجلدول التايل يربز هذه العالقة 

  األلفاظ  العالقة

  الشريف: العفيف  -   الرتادف

  األمانة: الثقة  - 

  اجلحجاح : املتسهل : غافر الذنب  - 

  السيد : وم و الق - 

  اخلطيب : األصيل الرأي  - 

جحاجيح ) ج(السيد السمح الكرمي (نعتت الشاعرة أخاها بصفات عديدة منها اجلحجاح وهو 

  2)القرم من الرجال السيد املعظم(كما وصفته بابن القروم و  1)وجحاجح

   ربحقل األلفاظ الدالة على الح:  ثالثا

هو من احلقول األساسية الذي يفرض وجوده من خالل توافر وجداته الداللية، وهو حقل  الثالثاحلقل 

تصنيف أمحد خمتار عمر فكان رقم هذا احلقل عنده  كلمة، حيث إعتمدنا  160احلرب، عدد كلماته 

العداة، األرمل وغريها : صطلحات حتمل داللة احلرب مثل ، كما أضفنا له م3)قسم األحداث) 117((

  : واجلدول التايل يوضح ذلك 

  

                                                           
  1/258العني، : اخلليل   1
  10/223لسان العرب، : ابن منظور   2
  95علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر   3
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  تواترها في الديوان  الوحدات الداللية

  ...)املنية، الثوى (املوت  - 

  اخلنشليلالفارس، الفرسان،  - 

  ...) يوم الكريهية، الوعى (احلرب  - 

  ...)الصفائح، العطاف (السيف  - 

  ...)املقوم، الرماح (الرمح  - 

  اليتامى - 

  )عجول، واهلة، كلىث(اهلبول  - 

  )اخلصم، الوحيف(العداة  - 

  األرامل  - 

  ...)املعفر(النقع  - 

  )اجلراح(الكلوم  - 

  ...)احلمة (السم  - 

  )مفرًدا ومجًعا(الدماء  - 

  الثأر  - 

  الكفاح  - 

  اجلنود - 

 -30 -  

 -26 -  

 -22 -  

 -20 -  

 -10 -  

 -08 -  

 -08 -  

 -08 -  

 -06 -  

 -05 -  

 -04 -  

 -04 -  

 -03 -  

 -03 -  

 -02 -  

 -01 -  

  160  ا�موع
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، فضم العديد منن "احلرب"ما يالحظ من اجلدول السابق أنه يشتمل على الوحدات الداللية الدالة على 

وهذا ما دفعنا إىل شرح العديد منها بالرجوع إىل املعاجم األلفاظ املختلفة املفهومة منها وغري مفهومة، 

من شعراء العصر اجلاهلي ألفاظها املستعملة معقدة وغري " اخلنساء"إلزالة الغموض، باعتبار الشاعرة 

مفهومة بسبب البعد الزمين، مبعىن آخر أن ألفاظ العصر اجلاهلي ختتلف عن ألفاظ عصرنا من حيث 

دث ما يعرف بالتحول أو التطور الداليل، ومن بني األلفاظ األكثر ورودا لفظة املعىن والداللة، وقد حي

مرة، ولفظة احلرب والسيوف اليت هلا دالالت على احلرب، إضافة إىل وجود  30اليت تكررت " املوت"

تعترب هي األقل ورودا ما بني ثالث مرات ومرة واحدة، ) الدماء، الكفاح، اجلنود(وحدات داللية أخرى 

ستعملتها الشاعرة لتعرب عن حالتها النفسية احلزينة وعن آالمها الشديدة لفقدان عائلتها، ويتضح ذلك ا

  :من قوهلا 

  1ُكلَّ يـَْوٍم يَناُل ِمّنا َشريَفا *** ال يَزاُل ُخميَفا الَمْوتِ ما ِلذا 

  2وكل حبٍل مرًة الندثارْ  *** للبلىفكل حي صائٌر 

  3هَيابا للموتمل يكن  الوغىالقى  *** العداءة وفكاك العناة إذا ســم

  4الصفائحوكل عتيق يف جياد  *** وكل طويل املنت أمسر ذابل

  5ألقي فيها فارساً ذا شليل *** إذا حربويل أمه مسعر 

  6حىتَّ أقرَّتِ  بالرُّمحِ فارغثَها  *** وَكاَن ابُو حسَّاَن صخٌر اصا�َا

                                                           
  1، ب84ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء   1
  6، ب62املصدر نفسه، ص   2
  6، ب14املصدر نفسه، ص   3
  4، ب30، ص نفسهاملصدر   4
  3، ب97املصدر نفسه، ص   5
  5ب، 21املصدر نفسه، ص   6
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، نتيجة فقدا�ا ألفراد "اخلنساء"ديد وعمق التأثر لدى ما نتلمسه من األبيات املذكورة هو احلزن الش

يف البيتني األول والثاين، ويفهم " املوت"عائلتها، الذي خلق جرحا عميقا يف نفسها، حيث جند لفظة 

من ذلك أن مصري كل حي يف هذه احلياة هو املوت واالندثار والزوال، وأنه أمر حمتوم على كل إنسان 

ت الدالة على احلرب ألن الشاعرة فقدت معظم عائلتها يف احلرب اليت جرت يف وهذه اللفظة من الوحدا

وكل هذه تدل " الرمح"و" الفارس"و" الصفائح"و .مبعىن احلرب" الوغى"عصرها، إضافة اىل ورود لفظة 

، إضافة اىل وجود ألفاظ أخرى كاليتامى، قلاحل هذا على احلرب وهي ألفاظ فرضت وجودها يف

واجلنود، حيث ميكن القول بأن هذه الكلمات هي من يرتجم الداللة حلقل احلرب وقد ظهرت والتكلي، 

بني مرتادفات الوحدات الداللية، واجلدول التايل  .جمموعة من العالقات الداللية يف ثنايا هذا احلقل

  :يوضح ذلك 

  األلفاظ  نوع العالقة

  عالقة الرتادف - 

  .التوى =املنية  =املوت  - 

  .املقوم =الرمح  - 

  .الصفائح =السيف  - 

  .يوم الكريهية: الوعى  =احلرب  - 

  .اجلراح: الكلوم  - 

  .العجول =الواهلة  =التكلي  =اهلبول  - 

  .الوجيف =اخلصم  =العداة  - 

  .املعفر =النقع  - 

  .اخلنشليل =الفارس  - 
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  .احلمة =السم  - 

  عالقة االشتمال - 

  .احلرب، السيف - 

  .احلرب، املوت - 

  . احلرب، الرمح - 

  .املوت، األرامل، اليتامى، العجول - 

  .الفارس، الرمح - 

  .احلرب، اجلنود - 

  .الدم، اجلراح -   عالقة اجلزء بالكل - 

املوت واملنية، : يتضح لنا من اجلدول أعاله، أنه يشتمل على عالقة الرتادف بني كلمات احلقل مثل 

الدم واجلراح، : سيف إضافة إىل عالقة اجلزء بالكل حنو احلرب وال: احلرب والوغى، وعالقة اشتمال مثل 

ويالحظ أيضا غياب بعض العالقات الداللية كعالقة التضاد وعالقة التنافر، وكل هذا استعملته الشاعرة 

لتجنب التكرار، إضافة إىل ورود ألفاظ كاهلبول والتكلي والعجول هلا نفس املعىن حنة املرأة اليت فقدت 

  : قالت الشاعرة تبكي صخرا أخاها  ولدها، ويف هذا

  1وبــاكيـــة تنــــوح ليـــــوم نـحــس***  عـجـــوالولـكن ال أزال أرى 

  2براها الدهر كالعظيم املهيض *** هبولأسائل كل واهلة 

من أحزان، كو�ا ليست  على ما لقيته وتصبوهاويفهم من هذين البيتني أن اخلنساء تعزي نفسها 

حيث وردت لفظة عجول، واهلة وهبول حتمل داللة الثكل، وهذا ما جنده  .الوحيدة اليت تعاين ذلك

: العجول من اإلبل " (مقاييس اللغة"موافق مع املعىن املعجمي، حيث جاءت لفظة عجول يف معجم 
                                                           

  8، ب72، ص السابقاملصدر   1
  5، ب75املصدر نفسه، ص   2
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معجم "وجاء كذلك يف  1).الثكلى عجولالواله اليت فقدت ولدها، واجلمع ُعُجل، وقالوا رمبا قيل للمرأة 

وما يستنتج من ذلك أمنا مفردات يف  2).هبلته أمه، أي ثكلته واهلبال كالثكل: هبول (للخليل " العني

أصلها للحيوان مث استعملت لإلنسان، أي استعريت من احليوان لتحمل داللة الثكل وهي املرأة اليت 

  .فقدت ولدها

عربت عن حالتها النفسية املؤملة، " الشاعرة اخلنساء"ىل نتيجة قوامها أن ويف األخري ميكن أن نستخلص إ

فنوعت يف حقل احلرب بني الوحدات الداللية اليت حتمل معىن احلرب حيث ضمنت ألفاظها هذا احلقل 

  .عالقات داللية متفاوتة بني كلماته من حيث الورود وعدم الورود، وهذا كله راجع إىل نفسية الشاعرة

  حقل األلفاظ الدالة على األوقات واألزمنة: رابعا 

فرضت األلفاظ حقل األوقات واألزمنة وجوده بتوافرها وكثرة تواترها يف الديوان، حيث كان جمموع 

، كما 3)قسم ا�ردات، الوقت)140((كلمة، ورقمه وفق تصنيف أمحد خمتار عمر هو   118ورودها 

ة، خريف، وغريها من الكلمات اليت تندرج حتت داللة األوقات واألزمنة يأضفنا األلفاظ حنو الربيع، عش

  : واجلدول التايل يوضح ذلك 

  تواترها يف الديوان  الوحدات الداللية

  الدهر  - 

  )مفرًدا ومجًعا(اليوم  - 

  )مفرًدا ومجًعا(الليل  - 

  األمس  - 

  ربيع  - 

 -42 -  

 -35 -  

 -22 -  

 -5 -  

 -4 -  

                                                           
  4/208مقاييس اللغة، : ابن فارس   1
  4/287كتاب العني، : اخلليل  2
  95علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر   3
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  الساعة - 

  السنة  - 

  عشية  - 

  النهار  - 

  خريف  - 

  شتاء  - 

  )النهار والليل(اجلددين  - 

 -2 -  

 -2 -  

 -1 -  

 -1 -  

 -1 -  

 -1 - 

 -1 -  

  118  ا�موع

يضم األلفاظ الدالة على األوقات واألزمنة ما نستنتجه من اجلدول أعاله وما نفهمه أن احلقل الذي 

 42"هي األكثر ورودا، تكررت " الدهر"من حيث كثرة تواتر ألفاظه وقلة تواترها، فنجد لفظة متفاوت 

من األحسن إىل  عليهاألن الشاعرة تعرب عن حز�ا، وترى بأن هذا الدهر تغري " شعر اخلنساء"يف " مرة

وز لفظة األسوء، وأراها ما تكرهه خاصة وفاة صخر الذي كان سندها الوحيد يف حيا�ا، وكذلك بر 

 5مرة وهذه ألفاظ تعترب هي األكثر ورودا أما األلفاظ األقل ورودا جندها تكررت ما بني  22" الليل"

ساعة، ربيع، خريف وغريها من الكلمات اليت تندرج حنو حقل األوقات : مرات إىل مرة واحدة حنو 

  : واألزمنة ومتثل هلذه األلفاظ باألبيات التالية 

  1وكان الدهر ريابا دهرٌ إذ راب  *** تسكابا يا عني مالك ال تبكني

  2الَوغى فاسبَطرَّتِ  يـَْومَ على َصْعِبها  *** أقاُموا جناْيب رأسَها َوترافُدوا

  3ناطَحا األمسِ لكبِش الوَغى يف اليوِم َو  *** َذري عنِك أقواَل الّضالِل، َكفى بنا

  

                                                           
  1، ب13ديوان اخلنساء، ص:   اخلنساء  1
  1، ب22املصدر نفسه، ص   2
  9، ب27املصدر نفسه، ص   3
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  1آزح الليلوكل سريع آخر  *** وكل ذمول كالفنيق مشلة

  2خيب أدىن بقع املنظر *** فارسا ساعةمن  فانسن

هذه األبيات متثل مناذج لأللفاظ الدالة على األزمنة واألوقات األكثر ورودا واألقل ورودا، حيث جند 

 أن تبكي تساكبا الشاعرة مثال يف البيت األول تلوم الدهر الذي راب وتغريها عنها، وتطلب من عينها

، وأنه دهر ريابًا، كما استخدمت لفظة وصبا وا�مارا، فهي حزينة ومتأملة تعترب الدهر خائن بالنسبة هلا

منها آنذاك واليت تويف فيها أبناؤها ز وعربت يف أغلب شعرها عن يوم احلرب والوغى اليت جرت يف " اليوم"

لة البأس والظالم واألرق بالنسبة واليت حتمل دال" الليل"وهذا ما زادها حزنا، إضافة إىل بروز لفظة 

للشاعرة، و�ذا جندها قد زاوجت يف حقل األوقات واألزمنة بني ألفاظ خمتلفة معنا وداللة ولكنها تندرج 

حتت حقل األوقات واألزمنة،  وما يالحظ أيضا بروز عالقات داللية بني هذه املفردات وهذا ما 

  : ستوضحه من خالل اجلدول التايل 

  األلفاظ  ةنوع العالق

  اليوم  ≠األمس   عالقة التضاد 

  النهار ≠الليل 

  خريف، شتاء، ربيع  عالقة تنافر

  ساعة، يوم، سنة، دهر، عشية  عالقة اجلزء بالكل 

  اخلريف ، السنة 

  شتاء، السنة 

  ربيع، السنة

                                                           
  6، ب30، ص السابقاملصدر   1
  4، ب50املصدر نفسه، ص   2
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الساعة، (وعالقة اشتمال مثل ) اليوم ≠األمس : (يف اجلدول أعاله نالحظ توفر عالقة التضاد مثل 

وغياب عالقة ) خريف، سنة(وأخريا عالقة اجلزء بالكل ) خريف، شتاء، ربيع(وعالقة تنافر ) اليوم

الرتادف حيث ميكن القول بأن الشاعرة اخلنساء هلا أسلوب ثري باملفردات اللغوية املختلفة والواضحة 

�ا من شعراء العصر اجلاهلي ألفاظها ختتلف من حيث لدى عصرنا ألمنها واملفهومة والغري مفهومة 

يف العصر اجلاهلي خاصة بعد فقدا�ا الداللة عن ألفاظ هذا العصر، فهي تعرب عن حالة نفسية عاشتها 

تعرب عن هذه احلالة باالنتقال من وحدات دالة على احلزن، إىل وحدات دالة  فنجدها. ألخيها صخر

على احلرب، وعلى الطبيعة وعلى احليوانات وغري ذلك من املفردات والكلمات اليت توحي عن حالتها 

  .ووضعها آنذاك

  : حقل األلفاظ الدالة عل الحيوانات : خامسا 

ن أهم احلقول يف شعر اخلنساء، فتنوعت بني احليوانات أليفة يعترب حقل األلفاظ الدالة على احليوانات م

واجلدول  1)قسم املوجودات احلية 5، 4، 2(كلمة ورقمه   115عدد كلماته وحيوانات متوحشة، فكان 

  : التايل يوضح ذلك 

  في الديوان هاتواتر   الوحدات الداللية

  )الفرس، أمهار(اخليل  - 

  )الليث، اهلزير، الرئبال(األسد  - 

  )الناب(اإلبل  - 

  )هديل، الورقاء(احلمام  - 

  العصفور - 

 -30 -  

 -28 -  

 -24 -  

 -06 -  

 -04 -  

                                                           
  95علم الداللة، ص :أمحد خمتار عمر  1
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  )الذئاب(السراحني  - 

  اجلراد - 

  األنبار واألضفار - 

  الكالب - 

  النمر - 

  )بقر الوحش(االراع  - 

  )الضباء(اليعافري  - 

  الديك  - 

  زئري - 

  )احلمار الوحشي(ذو الوسوم  - 

  خمالب - 

  البقر - 

  الصقرين - 

  النسر - 

 -04 -  

 -04 -  

 -03 -  

 -02 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 - 

 -01 -  

  115  ا�موع 

ما يالحظ من اجلدول السابق أن اخلنساء زاوجت يف شعرها بني احليوانات األليفة واحليوانات املتوحشة 

مرة، إضافة إىل )24(مرة واإلبل )28(مرة واألسد )30(اليت تكررت " اخليل"فأكثرت من استعمال 

  : الكالب، البقر، النسر، ويندرج هذا يف قوهلا : ورود أنواع أخرى من الطيور واحليوانات األقل ورودا حنو 
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  1سبطر رئبالجريء الصدر  *** مفرتس يديه الليثكمثل 

  2إىل هضب أشراك أناخ فأجلما *** بيشة الخيلوكان إذا ما أقدم 

  3َهتوٌف على ُغْصٍن من األيِك َتسجعُ  *** اَمةحمتذّّكْرُت َصْخراً إْذ تـََغّنْت 

  4هلا زجل ميأل القلوب من الذعر *** وزعتها الجرادومبثوثة مثل 

  5وخترج من سر النجي عالنية *** حسيسها الكالببداهية يضغي 

  6النسرذرب الشياة كقادم  *** مبقوم لدن الكعوب سنانهُ 

احليوانات املختلفة حيث استعملت الشاعرة لفظة الليث، فهذه األلفاظ املوجودة يف األبيات تدل على 

تارة عن أخيه صخر وشجاعته وتارة أخرى جندها تتحدث  ، لتعرب �ااد، نسر وغريها ر اخليل، محامة، ج

عن حالة اخليل يف احلرب حيث وصفتها كاجلراد املبثوث، ويفهم من هذا أن استعماهلا هلذه احليوانات  

ومعلوم أن البيئة آنذاك هي . كان باملعىن احلقيقي واملعىن ا�ازي أي للوصف والذم بني احلني واآلخر

بوجود حيوانات خمتلفة، حيتاج الفرد البعض منها الستخداماته اليومية، ومبا أن  البادية فنجدها تتميز

كما قيل ابن بيئته، فهو يتأثر �ا، فيوظف أمساء احليوانات يف شعره، وهذا ما حدث للشاعرة الشاعر  

  ".اخلنساء"

يرى بأن لفظة اخليل هي األكثر ورودا من بني األلفاظ األخرى يف حقل احليوانات واملالحظ للجدول 

مبرادفا�ا املختلفة، ألن اخلنساء تصف " األسد"لداللتها الواضحة على احلروب واملعارك إضافة إىل لفظة 

                                                           
  5، ب63ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء   1
  8، ب107املصدر نفسه، ص  2
  6، ب80املصدر نفسه، ص  3
  4، ب49املصدر نفسه، ص  4
  6، ب120، صنفسهاملصدر   5
  6، ب53، صنفسهاملصدر   6
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ات أخاها صخر بالشجاع والقوي فشبهته باألسد وهو رمز القوة والسمو والعظمة، إذا فحقل احليوان

يعترب أهم احلقول األساسية بتوافر وحداته الداللية اليت ترتبط فيما بينها مبا يعرف بالعالقات الداللية 

  : واجلدول اآليت يوضح ذلك 

  األلفاظ  نوع العالقة

  الورقاء= احلمامة   عالقة ترادف 

  الرئبال= اهلزير = األسد = الليث 

  أمهار ≠مهرات   عالقة تضاد 

  األضفار، احلمام /األنياب، األسد  عالقة اجلزء بالكل 

  األضفار، الديك /األنياب، الكلب

  األنياب، النمر

  خمالب، النسر

  الصقرخمالب، 

عالقة وغياب عالقة التضاد و يتضح لنا من خالل هذا اجلدول توفر عالقة الرتادف وعالقة اجلزء بالكل 

  :التنافر ومن أمثلة الرتادف، قول الشاعر وهي يف حالة وصف ألخيه الشجاع والقوي صخر فتقول 

  1خموُف اللقاِء جائُب العِني اجنلُ ***  غابه ئبالرهريت الشدق  برهز

  

                                                           
  3، ب92ص، السابقاملصدر   1
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وهذا املعىن جنده متوافق مع املعىن  حيمالن نفس الدالة وهي األسد" رئبال"ولفظة " هزبر"لدينا لفظة 

من أمساء األسد " (رئبال"وكذلك  1)سدتعين من أمساء األ(يف كتاب العني  "هزبر"كلمة املعجمي، ف

  .إضافة إىل وجود صفات ومرادفات أخرى حتمل نفس داللة األسد 2)والذئب

  : حقل األلفاظ الدالة على الطبيعة : سادسا 

ورقم هذا ا�ال يف خمطط من األلفاظ البارزة كذلك يف شعر اخلنساء جند األلفاظ الدالة على الطبيعة 

كما أضيفت إليه   3)قسم املوجودات غري احلية) 27((احلقول الداللية يف كتاب أمحد خمتار عمر 

جلدول التايل يبني لنا هذا اليت تدل كذلك على ظواهر طبيعية وا) 39(مصطلحات أخرى كاملطر 

 : احلقل

  في الديوان تواترها  الوحدات الداللية

  )اهلامي، الغيث القطار، ق،دالو الوابل، (املطر  - 

  األرض  - 

  ...)الغيوم (السحاب  - 

  الريح  - 

  املاء  - 

  الشمس - 

  النجوم  - 

20  

13  

13  

11  

10  

07  

07  

                                                           
  45/308كتاب العني : اخلليل بن أمحد   1
  2/81املصدر نفسه،   2
  95علم الداللة، ص: خمطط أمحد خمتار عمر : أنظر   3



)ديوان( الخنساء شعر في داللية دراسة                       الفصل الثاني                                           

 

~ 61 ~ 
 

  البحر - 

  البدر  - 

  رمالق - 

   ءامالس - 

  الزلزال  - 

  الرعد  - 

  اهلالل  - 

  الشهاب - 

  الربق - 

  الكواكب - 

  ابرت ال - 

  الشمال - 

  اجلنوب - 

05  

05  

04  

03  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

01  

  108  جمموع التواتر

األلفاظ الدالة على الطبيعة، حيث يضع  مناملتأمل للجدول السابق يالحظ أن الشاعرة وظفت الكثري 

كلمات، هذه الطبيعة تعرب عن مهوم وآالم اخلنساء، وشدة حز�ا فأكثرت ) 108(هذا احلقل الداليل 

وكذلك كلمة السحاب ويليها باقي ) مرة13(مث األرض ) مرة20(حوايل ) املطر(يف توظيف كلمة 

  :فقالت ) ينظر اجلدول السابق(املصطلحات 
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  1إذا َ�اَوَنِت األْحساُب َرّجافِ  *** حمتفلٍ  بالودقِ ى عارٍض وابكي عل

  2هجوًال ملْ تلمَّع بالوميضِ  *** أْمَستْ  األْرضُ وأذُكرُُه إذا ما 

  3ويرمى هلا السَّحابَ ترمي  *** ذاِت الصَّبريِ  الغيثِ ككرفئِة 

  4نُْكٌب َهواِئُجها َصوارِدْ  *** بالئلٌ  الّرياحُ حَني 

  5جامد والماءظالئال  *** السماءينفني عن ليط 

  6الَقَمرْ وَما اّتَسَق  *** كاسفٌة ملهلكهِ   والشَّمسُ 

ا رأْيُت 
ّ
  7أَرنَّ شواٌذ َبطُنُه وَسوائُِلهْ  ***أْظَلَم كاِسفاً  الَبْدرَ مل

  8َوَهى ِمنُهْم َعباديدُ  الّشهابِ ِمثَل  ***نصبَت للقوِم فيِه فصَل اعينهْم 

كما أن األرض كذلك تعترب . الشاعرة من استخدام كلمة املطر كوصف وتشبيه لدموعها الغزيرةأكثرت 

هوية كل شخص فهي موطن الوالدة وفيها عاشت الشاعرة مع أخيها صخر الذي حارب على هذه 

سعى إىل إصالح ومساعدة من عليها أما هذه األرض اليت . دفن حتت ترا�ااألرض وسقط �ا و 

إضافة . ح وما حيمل من خريات وبشرى لنزول املطر فتسقي األرض ماء لتزودنا باخلرياتالسحاب والري

  .إىل كلمات أخرى أورد�ا من خالل اجلدول السابق

  : ويضم هذا اجلدول جمموعة من العالقات بني مفرداته يوضحها اجلدول التايل 

                                                           
  3، ب83ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء   1
  8، ب75املصدر نفسه، ص  2
  1، ب101املصدر نفسه، ص  3
  3، ب35، صنفسهاملصدر   4
  4، ب35املصدر نفسه، ص  5
  6، ب51املصدر نفسه، ص  6
  7، ب102املصدر نفسه، ص  7
  3، ب39املصدر نفسه، ص  8
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  األلفاظ  العالقة

  الرتادف

  الوابل= اجلود  - 

  الرهائم =  اهلامي= الطالل  - 

  القطار= الطالل = املطر = الغيث = الودق  - 

  الربابة = الغيم = السحاب  - 

  اخلوالد= النجوم  - 

  التضاد

  جنوب ≠مشال  - 

  األرض  ≠السماء  - 

  الوابل  ≠الطالل  - 

  اجلود ≠اهلامي  - 

  اجلود ≠الرهائم  - 

  االشتمال

  السماء = السحاب / السماء = النجم  - 

  السماء = البدر  - 

   البدر= القمر /  اهلالل= القمر  - 

  الزلزال = األرض  - 

  السحاب = الغيث  - 

  السحاب = الوابل  - 

  املاء = املطر  - 

  األرض = املاء  - 
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  السماء = الشهاب  - 

  الكواكب = القمر  - 

  السماء = الربق  - 

  السماء = الرعد  - 

  القمر = السماء  - 

  املطر = الريح  - 

  بالكل جزء

  الشمس  - الكوكب  - 

  املطر  –السحاب / األرض  –الكوكب  - 

  البحر –املاء  - 

  الرعد –الربق / األرض  –الرتاب  - 

  البحر  –األرض  - 

  اهلالل  –القمر  - 

  البدر  –القمر  - 

  اهلالل  –البدر  - 

  املاء  –األرض  - 

  التنافر
  بدر  –هالل  - 

  برق -رعد  - 

  : تضمن هذا اجلدول جمموعة من العالقات الداللية منها الرتادف ومن أمثلته 

  الطالل = الرهائم = اهلامي  - 
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  : فقالت 

  1أبطاٍل قليٌل فُتورُها َهماِهمُ  *** أَهّل �َا وَْكُف الّدماِء وَرْعُدها

الرَّهائمْ من َصْوِب دائَمِة  *** أْسَقى اإلَلُه َضرَحيهُ 
2  

  3ِطالالَيُك َغْيُمها إالّ  ***الصرَّاُد ْمل واحليدُر 

مطرة ضعيفة القطر . الرهائم، الرمهة( العنيويف  4)اهلام واهلميمة واملطرة اخلفيفة(وجاء يف مقاييس اللغة  - 

  6).املطر الضعيف والقطر الدائم(والطالل مفردها الطل وهو  5)القطر دائمة واجلميع رهم، رهام

  الوابل  = اجلود  - 

  : كما وصفت الشاعرة دموعها باجلود والوابل تعبريا عن غزار�ا فقالت 

  الرَّواعِد تسقيِه َو حتتلبُ  جودُ  *** َسْقياً لَقِربَك من َقٍرب وال بَرَِحتْ 

  ووابُِلهْ مَن الَغيِث دمياُت الرّبيِع  *** سقى جدثاً اكناَف غمرَة دونهُ 

  8)املطر الغزير(أما اجلود فيعين  7))وبل(الوابل هو املطر الشديد (و

  

                                                           
  4، ب67، صاملصدر السابق  1
  9، ب109، ص نفسهاملصدر   2
  12، ب97املصدر نفسه ، ص  3
  6/13مقاييس اللغة، : أمحد بن فارس   4
  2/158العني، : اخلليل   5
  3/58املصدر نفسه،   6
  6/82غة، مقاييس الل: ابن فارس   7
  1/346العني، : اخلليل   8
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الودق، الصوب والقطار والغيث أما الودق فهو : كما وظفت كلمات أخرى  عنت �ا املطر منها   - 

والقطران مصدر قطر املاء  من القطروهو (والقطار  2)الصوب وهو املطر(و 1)املطر كله شديدة وهينة(

  3)والقطار مجاعة القطر

  :التضاد فمن أمثلته ما يلي  اأم

  : جنوب، فقالت  ≠مشال 

  عصفهْ  جنوبٌ اْو  *** شمالٌ واذا هبَّت 

  .....الوابل  ≠الطالل  –األرض  ≠السماء : و

  : وفيما خيص االشتمال فأمثلته كثرية منها 

  .....السماء  –السحاب /  ءاملا –املطر / السماء  –النجم 

  البحر  –املاء / الكواكب  –األرض  :وعالقة اجلزء بالكل حنو 

  : حقل األلفاظ الدالة على أعضاء الجسم : سابعا 

كلمة دالة على أعضاء جسم اإلنسان الداخلية منها واخلارجية، وكل   100اشتملت هذه ا�موعة على 

ورودها وتواترها يف شعر اخلنساء، ورقم هذا احلقل وفق تصنيف أمحد خمتار عمر  نسبةهذا حسب 

  : واجلدول اآليت يوضح لنا ذلك 4)، قسم املوجودات احلية23، 22(

  

  

                                                           
  4/420، السابقاملصدر   1
  2/401املصدر نفسه،   2
  2/75املصدر نفسه،   3
  95علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر   4
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  تواترها في الديوان  الوحدات الداللية

  العني  - 

  )الفؤاد(القلب  - 

  اليد  - 

  الصدر  - 

  اخلد  - 

  الرأس  - 

  النحر  - 

  )جانب الصدر(اجلناح  - 

  الساق  - 

  الوجه  - 

  الرجلني  - 

  البلعوم  - 

  الثدي  - 

  )احلدقة(العني  رحند - 

  العظم  - 

  اللهاة  - 

  اجلسم  - 

 -43 -  

 -21 -  

 -08 -  

 -07 -  

 -04 -  

 -03 -  

 -03 -  

 -02 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

 -01 -  

  -100-   ا�موع
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يالحظ من اجلدول السابق أنه يشتمل على وحدات داللية دالة على أعضاء اجلسم حنو العني، القلب، 

وغريها من األعضاء، وجاءت هذه الكلمات مرتبة حسب تواترها يف الديوان، حيث كانت  والصدراليد 

ى أقل إضافة إىل كلمات أخر " القلب واليد"مرة، وكذلك لفظة  )43(ظة العني هي األكثر ورودا لف

الوجه، الساق، الثدي تكررت مرة وحدة، ومتثل هلذه الكلمات بأبيات شعرية من ديوان الشاعرة : ورودا

  : اخلنساء، حيث تقول 

  1وابكي لصخٍر بدمٍع منِك مدرارِ  *** ِفيضي بَدْمٍع منِك ِمْغزارِ  عينُ يا 

  2َعَلِت الّشْفرَُة أثباَج اجلُُزرْ  *** فابكي يل على َصْخٍر إذا عينِ 

  3كئيبُ   الفؤادُ َو  رأِسيَو طأطأَت  *** عن الَعزَا قلبيَلَعْمري َلَقد أَوْهيَت 

  4َجديبُ  الَيَدينِ وال جاِمٌد َجعُد  *** احلِلِم ال ُمَتَسرّعٌ َفىت الّسّن كهُل 

ُزورِ  َعينِ يا    5َحمدورِ  الَخّدينِ مثِل اُجلماِن على  *** جودي بَدْمٍع َغِري َمنـْ

ال  الغالب تأمر عينيها بالبكاء وأفالشاعرة تعرب عن أملها، وحز�ا الشديد على فقدان أخيها، فهي يف

دا وتفيضا، فعالمة احلزن تظهر عند الشاعرة من خالل ذرف الدموع هلذا تتوقف عن الذرف وأن جتو 

باعتباره مصدر املشاعر " القلب"وكذلك استعماهلا للفظة " العني"جندها أكثرت من استعمال كلمة 

واألحاسيس واخلنساء يف حالة وصف نفسيتها املؤملة واحلزينة وهلذا اختارت القلب ألنه هو منبع للحزن 

  .والفرح

                                                           
  11، ب53ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء   1
  1، ب56، ص نفسهاملصدر   2
  7، ب19املصدر نفسه، ص  3
  3، ب19املصدر نفسه ، ص  4
  9، ب59املصدر نفسه، ص  5
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داللة ترمز إىل املبادرة والعطاء هلا يف الغالب " مرات8"اليد واليت تكررت حوايل  ةأما بالنسبة للفظ

والكرم، وهذه أغلب املعاين اليت أشارت إليها اخلنساء من خالل استخدامها هلذه املفردة، ومن املعلوم أن 

ت متفاوتة وهذا ما يوضحه اجلدول هذا احلقل كغريه من احلقول األخرى تربط بني مفرداته وكلماته عالقا

  : التايل 

  األلفاظ  نوع العالقة

  الفؤاد= القلب  -   عالقة الرتادف

  وجه، رأس  -   عالقة االشتمال 

  الثدي، الصدر - 

  العني، الوجه -   عالقة اجلزء بالكل 

  اخلد، الوجه - 

  اليد، اجلسم  - 

   نياحلدقة، الع - 

  الساق، الرجلني - 

  اجلناح، الصدر - 

ما يفهم من هذا اجلدول أن العالقات الداللية متفاوتة من حيث الورود وعدم الورود، فنجد توفر عالقة 

  احلدقة، العني والساق، الرجلني: اجلزء بالكل حنو 

جاءت الفؤاد يف وجه، رأس وعالقة ترادف واحدة بني القلب والفؤاد، حيث : وعالقة االشتمال حنو 

  : لسان العرب مبعىن 
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لتفؤده و توقده مذكر ال غري، يكون ذلك لنوع اإلنسان وغريه من أنواع احليوان الذي له  القلب(

  .، وغياب التضاد والتنافر1)قلب

تعرب " اخلنساء"ويتضح لنا من خالل ما قلناه سابقا حول حقل األلفاظ الدالة على أعضاء اجلسم أن 

بصدق وحرقة عن أملها وحز�ا ومعانا�ا الشديدة وكذلك احلياة الكئيبة اليت عاشتها خاصة بعد فقدا�ا 

ذا واضح من خالل  لصخر وكل ذلك جبوارحها احلساسة ولسا�ا ويدها وقلبها احملطم احلزين، وكل ه

  .كتابتها للشعر، فهي بذلك أخرجت كل حز�ا ومكبوتا�ا بعد عناء طويل

  حقل األلفاظ الدالة على القرابة : ثامنا 

تضمن شعر اخلنساء مفردات دالة على صلة القرابة وهذا ليس باألمر الغريب فاخلنساء يف ديوا�ا ترثي 

قسم ) 21، 16، 15، 14(املخطط تضمن فروع عديدة وهذا ا�ال يف ) أي أقار�ا(أخويها وزوجها 

  .املوجودات احلية، واجلدول التايل يوضح لنا مصطلحات احلقل وعدد تواترها

  في الديوان تواترها  الوحدات الداللية

  األخ  - 

  اجلار اجلارة  - 

  األم  - 

  األب  - 

  األهل  - 

  ابن العمة  - 

  ابن العم  - 

32  

08  

05  

02  

02  

01  

01  

                                                           
  .11/116لسان العرب، : ابن منظور   1
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  ابن األخت  - 

  )الزوجة(احلليلة  - 

  )زوجة االبن(الكنة  - 

01  

01  

01  

  54  جمموع التواتر

واملتأمل للجدول يالحظ أن الشاعرة أكثرت ) 54(وجمموع تواترها ) 10(عدد ألفاظ هذا احلقل عشرة 

مث كلمة اجلارة حوايل ) مرة 32(أل�ا بصدد الرثاء ومدح أخويها فجاءت حوايل ) األخ(من تكرار كلمة 

  : ل فقالت األلفاظ كما هو موضح يف اجلدو  باقيوبعدها ) مرات 5(ويليها لفظ األم ) مرات 8(

  1وحال من دونك بـُْعُد املزارْ  *** إّما َتُك َوّدْعتَـَنا!  ُأَخيّ 

ضيَفةٍ  وللجارِ 
َ
  2دَعا مستغيثاً اوَّالً باجلوابحِ  *** يوماً إْن َدعا مل

  3ايصبُح يف الضَّريِح وفيِه ميسي *** اُّميفيا هلفي عليِه وهلَف 

خيلْ على اَجلميِل  *** حسَّاَن واستعربي اباابكي 
َ
ْسَتضاِف امل

ُ
  4امل

  5ُمَتَسهٌِّل يف األْهِل واألْجنابِ  *** أرُِج الِعطاِف ، ُمهفهٌف ، نِعَم الفىت

  6فيكْم فَلْم َتدَفعوا َعْنُه بإْخفارِ  *** حّقاً وَضيَفُكمُ  ابَن َعّمِتُكمْ كأّن 

  7وال يَِدّب إىل اجلاراِت ختويدا *** َيْشِتُمه ابِن الَعمّ وال يـَُقوم إىل 

  
                                                           

  6، ب60ديوان اخلنساء، ص: اخلنساء   1
  7، ب30املصدر نفسه، ص  2
  13، ب72، صنفسهاملصدر   3
  8، ب95املصدر نفسه، ص  4
  3، ب16املصدر نفسه، ص  5
   14، ب54املصدر نفسه، ص  6
  5، ب38املصدر نفسه، ص  7
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  1وال ُصْلَح حىت َنْسَتقيَد اخلرائدا *** اختهِ  َوابنَ حنُن قتلَنا هامشاً وَ 

  2وحالئلهْ  كنَّاتهُ ولْو عادُه  *** لقْد خاَر مرداساً على النَّاِس قاتلهْ 

  : وقد تضمن هذا احلقل جمموعة من العالقات الداللية هي كاآليت 

  األلفاظ  العالقة

  التضاد
  اجلارة  ≠اجلار  - 

  أيب  ≠أمي  - 

  االشتمال

  األخ  –األهل  - 

  األم  –األهل  - 

  األب  –األهل  - 

  ابن العمة  –األهل  - 

  ابن العم  –األهل  - 

  ابن األخت  –األهل  - 

  اخلليلة  –األهل  - 

  الكنة  –األهل  - 

  األم –ليلة احل -   التنافر

                                                           
  8، ب33املصدر نفسه، ص  1
  9، ب102املصدر نفسه، ص  2
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املتأمل للجدول السابق يالحظ غياب عالقيت الرتادف واجلزء بالكل يف هذا ا�ال، وجود عالقيت تضاد 

وعالقة تنافر واحدة بني كلميت احلليلة واألم وأما عالقة االشتمال فهناك ) أيب ≠اجلارة، أمي  ≠اجلار (

 ).ينظر للجدول السابق. (عالقات) 8(مثان 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة



 خاتمة
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 شعر تضمنها اليت الداللية احلقول أهم إبراز إىل �دف اليت. مذكرتنا رحلة �اية ىلإ وصلنا قد حنن ها

  :التالية النقاط يف البحث نتائج رصد ميكن ،بنتائج يتوج حبث كل أن مبا و). الديوان( اخلنساء

 ذايت أغلبه صادقا شعرا أنتج معيشي إجتماعي بواقع مرتبط جتربة شعر بأنه اخلنساء شعر عرف - 1

 األبناء و الزوج و اإلخوة موت من الفراق مرارة عن يعرب

 فتزودنا ،حقل كل داخل األلفاظ ترتيب و تصنيف و مجع من متكننا الداللية احلقوق نظرية دراسة - 2

 .حدى على موضوع بكل ختتص الكلمات من بقائمة

 .األلفاظ بني الدقيقة الفروق معرفة من الداللية احلقول نظرية كننامت - 3

  .ورودا األقل إىل ردودا و األكثر من تنازليا ترتيبا مرتبة أساسية حقول مثانية اخلنساء شعر تضمن - 4

 لفظ 241( ،البكاء و األسى و بالكآبةكل ما يتعلق : احلزن حقل.(  

 لفظ 179( ،األخالقية و اخللقية بالصفات يتعلق مال ك: الصفات حقل.(  

 لفظ 160( ،أدوا�ا و باحلرب يتعلق ما كل: احلرب حقل.(  

 لفظ 118( ،بالزمن يتعلق ما كل:  األزمنة و األوقات حقل.(  

 لفظ 115(، صفا�ا و احليوانات بأمساء يتعلق ما كل: احليوانات حقل.(  

 لفظ 108( ،األرض و السماء يف موجود هو ما كل: الطبيعة ألفاظ حقل.(  

 لفظ 100( ،اإلنسان جبسم يتعلق ما كل: اجلسم أعضاء حقل.(  

 لفظ 54( ،بالقرابة يتعلق ما كل: القرابة ألفاظ حقل.(  



 خاتمة

 

~ 76 ~ 
 

 50( ورد حيث الرتادف تصدرها الداللية العالقات من جمموعة على احلقول هذه إشتملت لقد (

مرة وعالقة  29بالكل فقد وردت  اجلزء عالقة أما مرة) 43( جاء فقد لإلشتمال بالنسبة أما مرة

 .)مرات 4( فجاءت التنافر عالقة أخريا و مرة13التضاد 
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  عن نافع القرآن الكرمي برواية ورش  - 

  .م2004 هــ،1425 ،2ط لبنان، بريوت، املعرفة، دار طماس، دومح:  شر اخلنساء، ديوان:  اخلنساء - 1

  .م1988 ،2ط لبنان، بريوت، الرسالة، مؤسسة العربية، اللهجات يف:  أنيس إبراهيم - 2

 املكتبة، الوسيط،: النجار علي حممد زيات، حسن أمحد القادر، عبد حامد مصطفى، إبراهيم - 3

  .)ت.د( ،)ط.د( تركيا، اسطنبول، ،اإلسالمية

  .م1998 ،5ط مصر، القاهرة، القاهرة، الكتب، عامل الداللة، علم:  عمر خمتار أمحد - 4

  .م2001/ هـ 1421 بريوت الرتاث، إحياء منصور، أبو:  اللغة �ذيب األزهري - 5

 )ط.د( الكويت، والنشر، املطبوعات دائرة إبراهيم ، الفضل أيب حممد:  تح األضداد،: األنباري ابن - 6

  .م1960

 ،)1985( املستنصرية، اجلامعية اآلداب كلية املاشطة، احلليم عبد جميد:  تح الداللة، علم :باملر - 7

  .م 1985،)دط(، العراق بغداد،

 وحممد درويش عدنان:  تح اللغوية، والفروق املصطلحات يف معجم الكليات :الكفوي البقاء أبو - 8

  .م 1998/  هــ 1419 ،2ط بريوت، بريوت، الرسالة، مؤسسة املصري،

  .1988 ،1ط سوريا، دمشق، طالس، دار عياشي، منذر: تر الداللة، علم:  جريو بيار - 9

  .ه 1350 ،)دط( القاهرة، القدس، مكتبة الكاتب، أدب شرح :اجلواليقي -10

 ،1ط لبنان، ناشرون، لبنان مكتبة واملخضرمني، اجلاهلني الشعراء معجم :الكريطي حبيب حاكم -11

  .م2001
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، 1مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط احلديثة، الداللية النظريات الداللة علم :البهنساوي حسام -12

  .م2009

 بريوت، اجليل، دار هارون، حممد السالم عبد: تح اللغة، مقاييس معجم: فارس بن أمحد احلسن أبو -13

  .1999- 1420 ،)دط(

 ،القاهرة ،ليباحل دار ،السيد أمحد صقر: تح ،الصاحيب يف فقه اللغة: فارس بن أمحد احلسن أبو -14

  .م1976 ،)دط(

- 1424 ،1ط لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار اهلنداوي، احلميد عبد: تح العني،:  اخلليل -15

  .م2003

  .م1972، 1األلسنة العربية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ط:  طحان نو رمي -16

  .م1968 ،3ط بريوت، احلياة، مكتبة دار ،العروس تاج :الزبيدي -17

  .م1982 هـ 1402 ،)دط(بريوت، املعرفة، دار البالغة، أساس :الزخمشري -18

 ،)دط( مصر، القاهرة، العثمانية، املطبعة بشر، كمال: تر اللغة، يف الكلمة دور:  أوملان نستيف -19

  .م1972

 ،)1ط( بريوت، اجليل، دار العرب، لغة وإنشاء األدبيات يف األدب جوهر:  اهلامشي أمحد السيد -20

  .م2003

 ،)ط د( لبنان، بريوت، اجلديدة، اآلفاق دار العريب، الرتاث جلنة:  تح ،املخصص:  سيده ابن -21

  .م1996
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 ،)دط( بريوت، املصرية، املكتبة وآخرون، جاد أمحد حممد:  تح اللغة، علوم يف املزهر :السيوطي -22

  .م 1992/  هـ 1412

  .م1985 ،)دط( بريوت، لبنان، مكتبة التعريفات،:  اجلرحاين الشريف -23

 )دط(دمشق، السوري، اللغوي ا�مع حسن، عزة: تح العرب، كالم يف األضداد :اللغوي الطيب أبو -24

  .م1963

 جامعة األلفاظ، داللة وأنواع ملفهوم وتطبيقية حتليلية دراسة األلفاظ داللة :بشنايت طوعي املنعم عبد -25

  ).دت(، )دط(، لبنان اجلنان،

  .م1998، 1معجم الشعراء املخضرمني واألمويني، دار نادر، بريوت، ط:  بابيت والعزيزة ف -26

 ،)1ط( مصر، القاهرة، اآلداب، مكتبة وتطبيقية، نظرية دراسة الداللة علم :حيدر عوض فريد -27

  .م2005 هـ، 1426

 ،)دط( اض،ــالري وم،ــــــــالعل دار داد،ــــــــــح حنا:  تح داد،ــــــــــــاألض :رــــــــــاملستني بن حممد قطرب -28

  .م1984

 ،1ط مصر، والنشر، للطباعة الغريب دار ومناهجه، إجراءاته الداليل التحليل: حسام زكي كرمي -29

  .م2000

 جدة، املددين، دار شاكر، حممد حممود: شر الشعراء، فحول طبقات :اجلمحي سالم بن حممد -30

  .)1ج( ،)دت( ،)دط(

  .م2000 ،1ط مصر، القاهرة، الشروق، دار والداللة، النحو:  اللطيف عبد محاسة حممد -31
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 كنوز الشعري، والنص القرآين التطبيق ضوء يف الداللة علم لدراسة مقدمة:  إمساعيل حممد طالب -32

  .م2009 ،1ط عمان،

 ،)دط( األردن، عمان، ة،ــــــدجل دار العريب، رــــالشع المــــــأع موسوعة:  الوحش موسى حممد -33

  .م2008

 ،لبنان بريوت، اجلديدة، الكتاب دار أمنوذجا، الرازي العرب عند الداللة علم:  حمسب الدين حمي -34

  .م2008 ،1ط

 صيد، العصرية، املكتبة اجلويدي، درويشي راجعه، العرب، آداب تاريخ :يافعالر  صادق مصطفى -35

  .3ج ،م2002 ،)دط( بريوت،

 بريوت، صادر دار ،6ط مكرم، بن حممد الدين مجال منظور ابن:  العرب لسان منظور ابن -36

  .م1994

 سوريا، العريب،دمشق، الكتاب احتاد العريب، الرتاث يف ومباحثه أصوله الداللة علم : اجلليل عبد منقور -37

  .م2001،)دط(

 والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة بريوت، احلديث، اللغة علم األلسنة،:  زكرياء ميشال -38

  .م1983 ،2ط

 ،)دط( ليبيا، غازي، بن قاريونس، جامعة منشورات وتطبيق، دراسة الداللة علم :لوشن اهلدى نور -39

  .م1995

 1427 ،1ط األردن، والتوزيع، للنشر األمل دار العريب، الرتاث يف التطبيقي الداللة علم :�ر هادي -40

  .م2007/هـ
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 بريوت، العلمية، الكتب دار املقدسي، الدين حسام:  تح اللغة، يف الفروق:  العسكري هالل أبو -41

  ).دت(، )دط(
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  الصفحة                      العناوين 

  ج- أ                      مقدمة

  مدخل نظري لعلم الداللة

  06                      متهيد 

  06                    الداللة مفهوم

  06                    لغة  - أ  

  08                  اصطالحا  - ب  

  10-09                    الداللة أنواع

  نظرية الحقول الداللية  : الفصل األول

  12                      متهيد - 

  نظرية الحقول الداللية: ث األول المبح

  12                مفهوم نظرية احلقول الداللية - 1

  14            لية والرسائل اللغوية عند العربنظرية احلقول الدال - 2

  16            الغربينينظرية احلقول الداللية عند العلماء  - 3

  17                  أنواع احلقول الداللية - 4

  19                احلقول الدالليةأمهية نظرية  - 5
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  20                نقد نظرية احلقول الداللية - 6

  العالقات الداللية: مبحث الثاني ال

  24-21                    الرتادف: أوال 

  21                    الرتادف مفهوم

  21                    لغة - أ  

  21                  اصطالحا - ب  

  22                الرتادف بني االثبات واالنكار

  23                    شروط الرتادف

  24                    لرتادفأنواع ا

  28-25                    التضاد: ثانيا 

  25                    مفهوم التضاد

  25                    لغة - أ  

  25                  اصطالحا - ب  

  26                التضاد بني االثبات واالنكار - 2

  27                    أنواع التضاد - 3

  29                  عالقة االشتمال: ثالثا 

  29                  عالقة اجلزء بالكل :رابعا 

  29                  عالقة التنافر: خامسا 
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  )الديوان(الخنساء  دراسة داللية في شعر: الفصل الثاني 

  32                  بالشاعرةالتعريف  *

  33                  التعريف بالديوان *

    34              حقل األلفاظ الدالة على احلزن :أوال

  40              حقل األلفاظ الدالة على الصفات  :ثانيا

  48              حقل األلفاظ الدالة على احلرب :ثالثا

  53            فاظ الدالة على األوقات واألزمنةحقل األل :رابعا

  56              حقل األلفاظ الدالة على احليونات :خامسا

  60              على الطبيعةحقل األلفاظ الدالة : سادسا

  66            األلفاظ الدالة على أعضاء اجلسم حقل: سابعا

  70              حقل األلفاظ الدالة على القرابة: ثامنا

  76-75                      خامتة - 

  82-78                  .قائمة املصادر واملراجع - 

  84                    الفهرس - 

 




