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  :مقدمة

متثل الداللة فرعا من فروع علم اللغة احلديث ألا تبحث عن املعىن الذي هو غاية كل الدراسات باختالف 

 الكشف عن يف، واليت تكمن قيمتها األساسية )اخل...كاملستوى الصويت، الصريف، النحوي(مستوياته اللغوية 

تطورات الدراسات  أساسهاكل جتلياته، لتحقيق الفهم والتواصل، فالداللة هلا أمهية كبرية تنفرد ا وعلى باملعىن 

 وإيصالحتديد قوانني التواصل، وتسهيل الفهم  إىليف هذا امليدان وتنوعت املناهج وتعددت النظريات اليت تسعى 

الرصيد اللغوي عند الفرد،  إلثراءاليت تطمح  لسانيةت نظرية احلقول الاألفكار للمتلقي، ومن بني هذه النظريا

م الداللة ونظرية احلقول وهذه األخرية هي حمط دراستنا، فموضوع علوتساهم يف تنمية املخزون لدى املتعلم عامة، 

  .أيا كانتستهوي قضية  لسانيةال

من معاين داللية، ومعرفة الفروق  ماحتمله بني طيااإشباعا لفضولنا حول : قد وقع اختيارنا هلذا املوضوعل      

هي الرغبة يف معرفة األوضاع والظروف اليت مرت " املارينزحليب "املوجودة بني األلفاظ، أما سبب اختيارنا لرواية 

  .احملتلةدان اليت عاىن منها شعبها وكل البل واألحزانإليها واحتالهلا وإبراز املعاناة  املارينزا بغداد أثناء دخول 

،ومامفهوم نظرية احلقول  ماهو مفهوم علم الداللة ؟: البحث لالجيابة عن أسئلة جوهرية مفادها وقدوضعنا هذا 

؟ وفيما تكمن قيمتها ؟وماهي أهم مبادئ هذه النظرية ؟ وكيف اشتغلت كل هذه العناصر النصية داخل  اللسانية

  .؟وماهي القيمة املضافة هلا  ؟"عواد علي"رواية 

نقص املصادر واملراجع اخلادمة : اجنازنا هلذا العمل أمهها أثناءوكأي باحثني فقد واجهتنا صعوبات وعراقيل       

للموضوع ، تشعب  هذا املوضوع مما نتج عنه صعوبة اإلملام جبمع جوانبه ، وخمتلف الظروف االجتماعية اليت 

وجناحه، قمنا بتقسيمه إىل قسمني أو باألحرى  خريهلذا األيد ولضمان السري اجلتعيق السريورة احلسنة للبحث 

نظرية احلقول : ــب املوسومفصلني فصل نظري وآخر تطبيقي، وكل فصل تندرج حتته مباحث، فالفصل األول 

مطالب فقد تطرقنا يف املبحث األول إىل الداللة فجاء  عدة الداللية، ويتضمن مبحثني كل مبحث تنطوي حتته
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فيها مفهوم الداللة لغة بحث علم الداللة املاهية واملفهوم، أما املطالب اليت اندرجت حتته فقد تناولنا عنوان هذا امل

 ،لسانيةنظرية احلقول ال: واملعنون كما تناولنا علم الداللة عند العرب وعند الغرب، أما املبحث الثاين  واصطالحا،

كما   للتعريف بنظرية احلقول اللسانية و االصطالحية مث انتقلنافقد تطرقنا فيه إىل مفهوم احلقل من الناحية اللغوية 

، وقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي عند العرب والغرب لسانيةلى نشأة احلقول الأن أننا حتدثنا ع

ومبادئ هذه احلقول  لسانيةحتدثنا على أنواع احلقول الأننا  إىل إضافة، ظرا ملناسبته لدراسة الروايةالتحليلي ن

  .والقيمة اليت حتتلها لسانيةال

لعواد علي، " املارينزحليب "يف رواية  لسانيةاحلقول ال شتغالالثاين حتت عنوان اويف اجلهة املقابلة جند الفصل      

، وطبقنا "املارينزحليب "عريفا بالرواية لفقد انتقلنا للحديث عن عواد علي وأهم مؤلفاته كما عرضنا وصفا وت

  .عليها للسانيةاحلقول ا

  :هلذا العمل على جمموعة من املصادر واملراجع لعل أمهها إعدادناواعتمدنا يف      

 .علم الداللة: أمحد خمتار عمر -

 .احلقول الداللية: ايعمار شلو  -

   .علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب: عبد اجلليل منقور -

 .الداللة، ترمجة حممد حيياويمدخل لعلم : شاكر سامل -

 .فصول يف فقه  اللغة: رمضان عبد التواب  -

 .وغريها من املصادر واملراجع، علم اللسانيات احلديث: عبد القادر عبد اجلليل -

وقد اعتمدنا على هذه املصادر واملراجع حتديدا نظرا ملا حتمله هذه األخرية من أمهية يف الدرس اللساين  -

  .للموضوع وألا خادمةاحلديث 



 

  

   الفصل األول
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  علم الداللة الماهية والمفهوم: المبحث األول 

  مفهوم علم الداللة  : المطلب األول

ِدله «: هناك عدة تعاريف لعلم الداللة من الناحية اللغوية، حيث جند على سبيل املثال الزخمشري يعرفها: لغة-أ

  )1(»الصراط املستقيم، أرشده إليه وسدده حنوه، وهداهعلى 

  )2(.»ِدله على الطريق يدّله وداللة، وِداللة، وُدُلوله«: كما قال ابن منظور

فاملعىن اللغوي ملصطلح الداللة عند القدامى يعين التوجيه والتسديد واإلرشاد واهلداية واإلعالم والرمز، وقد     

ُمهَا بُِغُروٍر ﴾﴿ : وردت هذه الكلمة يف مواضع عديدة من القرآن الكرمي منها قوله تعاىل يف سورة األعراف َفَدال 

ه إىل تناول األكل من الشجرة اليت امها هالشيطان أرشد آدم ووج، وهذا معناه أن )3( 22اآلية سورة األعراف 

  .عنها اهللا سبحانه وتعاىل

تـََر ِإَىل َربَك َكْيَف َمد الظل َوَلْو َشاَء جلَََعَلُه َساِكًنا  أمل﴿: كما وردت يف موضع يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل     

هناك ظل، ، أي مبعىن أنه لوال وجود الشمس ملا كان )4(45سورة الفرقان اآلية  َدلِيًال ﴾ُمث َجَعْلَنا الشْمَس َعَلْيِه 

  .فالشمس تعترب دليال على وجود الظل فتنفع وتفيد البشرية

حيث وردت كلمة الداللة يف القرآن الكرمي بصيغ خمتلفة ومتعددة تشري كلها إىل األصل واجلدر اللغوي هلذه     

مصطلح  ،فعلم الداللة هود املعاين السابقة لكلمة الداللةيدل، داللة وهي تؤكومنه دّل، ) دلّ (اللفظة وهو الفعل 

  .مركب من كلمتني 

                                                           

  .134م، ص 1402/1982، )د ط(أساس البالغة، دار املعرفة، بريوت، : الزخمشري )1(
  .298، ص 3، ج2004، 6"لسان العرب، دار صادر، بريوت، : ابن منظور )2(
  .22: سورة األعراف، اآلية )3(
  .45: سورة الفرقان، اآلية)4(
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ي للداللة أن هلا الكثري من املدلوالت واملعاين اليت متثلت يف التوجيه وما ميكن فهمه من التعريف اللغو       

واإلرشاد وهذا املعىن جنده عند الزخمشري، باإلضافة إىل اهلداية واإلعالم والرمز غريها من املعاين والدالالت اليت 

  .تندرج حتت مفهوم الداللة

  : اصطالحا -ب

للغة هذا باعتبار أن علم اللغة يستعني بعلم الداللة لفهم وظيفته كون يعّد علم الداللة فرعا من فروع علم ا      

  .الداللة هي العالقة بني الدال واملدلول

هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم «: تعاريفاا، إذ جند الشريف اجلرجاين يعرفها تعددتوقد      

حباجة ملعرفة كل من الدال واملدلول  ، يعين أن الداللة )1( »بشيء آخر والشيء األول هو الدال والثاين هو املدلول

  .ومعرفة العالقة اجلامعة بنيهما

أما علم الدالالت فهو مستوى من مستويات الوصف «: يف حني يعرف ميشال زكريا الدالالت أو  الداللة بـ     

ويقارن بني الداللية مثال يف تطور معىن الكلمة فيبحث اللغوي ويتناول كل ما يتعلق بالداللة أو باملعىن، 

  )2(.»املختلفة

ويفهم من هذا التعريف مليشال زكرياء أن الداللة هي العلم الذي يهتم باملعىن ويدرسه، حيث يبحث تطور       

  ...معىن الكلمة ويغريها وعوامل تطورها

  .توجد عالقة مباشرة تربط بني االسم ومسماه ومنه فإن علم الداللة يهتم بالصورة املفهومية ذلك أنه ال     

 

                                                           

  .215، ص 1985، )د ط(التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت، : الشريف اجلرجاين  )1(
  .211، ص 1983، 2احلديث، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، طميشال زكرياء، األلسنية علم اللغة  )2(
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  :عربعلم الداللة عند ال: نيالمطلب الثا

اللغوي على اختالف ميادينه فقد كانوا يصدرون،  بإن علماء العربية قد بدلو جهودا كبرية يف إطار الدر "

دراستهم على اللغة عن رؤيته  عن رؤية شاملة  انبثقت من تصورهم للغة على أا وسيلة لتفاهم ووعاء للفكر 

فقد تناول الدارسون العرب البحث اللغوي يف بداية مشوارهم تناوال متكامال  دون متييز علم عن آخر واهتموا 

  )1( "والصرف واللغة وتصنيف املعاجم والبالغة نحووقد تنوعت إسهامام ما بني الغوية اللسانية، بالظاهرة الل

الة يف بناء الدرس اللغوي وحنن هنا نريد أن نشري إىل ما يعرف بعلم الداللة أو إذن العرب قد سامهوا مسامهة فعّ - 

   .ما يسمى بعلم املعىن

أنه علم مل يكن للعرب معرفة به لكن حبكم مميزات حضارم واندراج إن هذا العلم ظن كثري من الباحثني " - 

ادهم قنصهم الديين يف صلب هذه املميزات قد دعوا إىل تفسري  اللغة يف نظامها وقديستها ومراتب إعجازها و 

 لى اللسان رية إال مؤخرا بفضل تطور عشإليه الب تدالنظر إىل الكشف عن كثري من أسرار الظاهرة اللسانية مما لو

  )2( "يف القرن العشرين

جازها من خالل هذا فإن علماء اللغة العربية ركزوا عل حتديد املعىن انطالقا من آيات القرآن الكرمي وإع     

حيث كان يف املرحلة األوىل يعنون باللغة العربية لفهم القرآن مث يف املرحلة الثانية  وتفسريها واستخراج أحكامها

  .اصبح العكس صحيح

رمي ورصد كولعل أول من تأمل دالليا عندهم، تلك املباحث الداللية املرتبطة بقضايا القرآن ال      

الكلمات بدأ يف عهد الرسول صلى اهللا  هاين، والنظر يف هذهفمفردات غريب القرآن للراغب األص: معجم(معانيها

                                                           

  .11، ص2001علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العري، دراسة منورات احتاد كتاب العرب، دمشق، دط، : منقوراجلليل عبد  )1(
، مكة املكرمة، 27، ع15ا، جالقرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداعلم الداللة عند العرب، جملة جامعة أم : عليان بن حممد احلازمي )2(

  .14، صه1424
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 )1(﴾وََكاَن اللُه َعَلى ُكل َشْيٍء ُمِقيًتا ﴿:رضي اهللا عنه عن قوله تعاىلعمر يه وسلم وصحابته، فقد سئل  عل

يف  كما سئل عن معىن لفظ األبّ " أي ماء تظلين، وأي أرض تقلين وإذا قلت يف كتاب اهللا ما مل أعلم: فأجاب

  )3( .فكان اجلواب واحدا " )2(﴾َوفَاِكَهًة َوَأبا﴿ قوله تعاىل 

وقد مكن علماء العربية على اختالف مشارم وتعدد منازعهم لقضايا املعىن وما يطرحه من إشكاليات، ما       

  .يكون له عالقة تربطه باللفظ وما األعمال املبكرة إال دليل على املبحث الداليل

كتاب (ز والتوسيع والتوكيد والتشبيه حنو رمي ومعاين الغريب فيه قالوا من معاين ااكعن ااز القرآن ال تبوالقد ك"

) ه398ت(واهتموا بإنتاج املعاجم سواء كانت معاجم املعاين كاأللفاظ الكتابية للهمداين) ااز أليب عبيدة

ومقاييس اللغة إلبن ) 393ن (حاح للجوهريالصأما معاجم األلفاظ كـ) ه395(فارسومتخري األلفاظ إلبن 

  )4( ."اهتموا برتتيب الكلمات) ه370ت(فارس، وذيب اللغة لألزهري

الدال واملدلول ونشأة اللغة، احلقيقة وااز،  حنو العالقة بني: لية أخرى مهمةكما تطرقوا إىل قضايا دال      

ت حسب خمارج الصوت، أو ترتيبها حسب األجبدية وخضعت معجمهم لرتتيب الكلما. إخل..واملهمل واملستعمل

  اجم عك يف هذا املش حبسب األصل األخري أو األول، وترتيب حسب املوضوعات، وال

املعجمية وحدها  اليت وجدت فيها ومل تكمن األعمالقد شكلت بذورا داللية أو دراسات تتفق يف الفرتة       

  )5( "دليل الدراسات الداللية فقد ذهب بعضهم أن ضبط املصحف بالشكل يرجع إىل العمل الداليل

                                                           

  .85اء اآلية سالنسورة  )1(
  .31اآلية : عبسسورة  )2(
  .43، ص2009، 1بني احلكمة، جامعة سطيف، اجلزائر، ط –حماضرات يف علم الداللة مع نصوص وتطبيقات  :بوجاديخليفة  )3(
  .331، 229م، ص1983، 2فصول يف فقه اللغة، مكتبة اخلاجني، دار الرفاعي، الرياض، ط: التوابعبد رمضان   )4(
  .20م، ص1982، 1للنشر والتوزيع، الكويت، ط وبةدار العر . علم الداللة: خمتار عمرأمحد  )5(
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يب حني حاوتواصلت أعمال واهتمامات العرب الدراسية يف هذا احلقل فظهرت حماولة ابن فارس يف املقاييس والص"

قوم على مبدأ هام يف املعاجم هو حتديد اال الداليل ي يثيب بتفسريه للمعىن بالقصد واملراد حبحايطلعنا يف الص

ق املعىن من اشتقا:العام للفظ بتحديد جذره، حيث يقال عنيت بالكالم كذا أي  قصدت وعمدت، وقال قوم

  )1( ".بة إن مل حتفظ املاء بل أظهرتهاإلظهار يقال عنت الرت 

مل تعن هذه األرض ... حسن إذا أنبتت نباتا حسنا عنت األرض بنبات"املعىن مشتق من قول العرب " آخروقال 

  )2( "أي مل تعد

ومن يث كتبه، وميكن إدراج كثري منها ضمن موضوعات علم الداللة احلد وقد تناول ابن جين مسائل خمتلفة يف 

ما فعل  ذلك أنه كشف العالقة بني األحداث واملعاين، حيث ربط الصيغة الصرفية للكلمة بداللتها على حنو

م  س(من قبله وقد جلأ إىل التقليبات املمكنة للكلمة الواحدة للعثور على معانيها املختلفة حنو قوله  وسيبويهاخلليل 

  )3( "أا مهما تقلبني فإن معناها الداللة على املصاحبة واملالينة) ل

ات داللية شبيهة ة ألفاظا ذات موضوعإضافة إىل حبوث أخرى تناوهلا يف الرسائل اليت مجعت فيها الرواة، رواد اللغ"

املعروفة يف اللسانيات احلديثة كرسائل اإلبل واخليل، والشجر والنبات واألنوار، وليس هذا العمل  لسانيةباحلقول ال

البن فارس، املزهر  يف علوم اللغة للسيوطي واملخصص البن سيده وفقه اللغة  يبحاالصإال تصنيف للغة مثل 

البحث إىل الفقهاء وأهل الشرع وعلماء الكالم والفالسفة واملناطقة وغريهم من دارسي  ىعدللثعاليب، كما ت

  )4( "اإلعجاز وقد أغنوا مؤلفام بالبحوث الداللية

                                                           

  .14، ص2006، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، )دراسة وتطبيق(علم الداللة : نشاهلدى لو نور   )1(
  .م1964مصطفى الشوميي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، : يب يف فقه اللغة يف سنن العرب وكالمها، تحاحفارس الصابن  )2(
  .46نفسه، صاملرجع  )3(
  .10، ص2012، 2011باتنة، قضايا داللية يف تفسري اجلاللني، رسالة ماجستري كلية األدب، جامعة احلاج خلضر، : صحراوينظرية  )4(
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فالبالغيون أهم ما مييز أعماهلم يف هذا اال هو ظاهرة التأويل أي آخر ما يعود إليه املعىن إذ املعىن خيتلف من "

ن ظرف إىل آخر ومن استعمال إىل آخر مقيدا بالقرائن اليت تتحكم يف السياق، فالتأويل أسلوب إىل آخر، وم

وإعمال التأويل إىل باطن اللفظ إعماال ... يعمل على حتديد العالقة بني اللفظ ومعناه الباطن أو معناه البعيد

  )1( ."ةلا حيقق وضوحا للرؤية يف جانب الدالحصحي

الكالم تناولوا موضوعات يف استنباط األحكام الشرعية تعد من صميم البحث  وكذلك جهود األصوليني وعلما"

الداليل، تناولوا داللة اللفظ، وداللة املنطوق واملفهوم وما يتعلق ما وتكلموا عن اخلاص والعام وذلك الن طابع 

الرتادف، اإلشرتاك  التكليف يف الشريعة يتسم بالعموم وقسموا اللفظ حبسب الظهور واخلفاء، وعرفوا املسائل

  )2(. "التقييدص و يوالتخص

  علم الداللة عند الغرب : لثالمطلب الثا

مها علم اللغة وعلم الفكر، حيث برز يف هذه " ملاكس مولر"لقد ظهرت بوادر هذا العلم يف ثنايا كتابني        

ميشال بريال، وأدولف : الفرتةاملرحلة أمساء استطاعت كتابة نفسها من ذهب، ومن أشهر هؤالء العلماء يف هذه 

متثلت حددت مقومات العالقة اللغوية ومتكنا من " معىن املعىن"نورين، ريشارد، وأوجدان وذلك من خالل كتاما 

  )3(.»تقدمي ستة عشرة تعريفا للمعىن موضحني أمهية الوظيفة اإلشارية والعاطفية والوظيفة العاطفية للفظة

بشكل واضح وجّلي يف النصف الثاين من القرن العشرين بداية من إسهامات وظهرت مالمح علم الداللة     

حيث اعتربها تبادلية ويستطيع أي «اليت صّب اهتمامه على الداللة، والدليل، والدال، واملدلول " ستيفن أوملان"

                                                           

  .155ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، دط، دت، ص: عبد الغفار السيد أمحد )1(
  .47ص السابق،املرجع  ظاهرة التأويل وصلتها باللغة،: عبد الغفار السيد أمحد )2(
  .23، ص 1995، 5علم الداللة، علم الكتب، ط: أمحد خمتار عمر )3(
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 بالداللة واعترب أن  ، هذا معناه أن ستيفن أوملان قد عين)1(»أحد أن يستدعي األخري املثلث الداليل املبني كالتايل

  .املدلول، والدليل يستدعي اآلخر وجتمع تسهم عالقة) الفكرة(كل من الدال 

  

  

  

  لسانيةنظرية الحقول ال: الثاني المبحث

  لسانيةمفهوم نظرية الحقول ال :المطلب األول

  .البد من تقدمي ولو حملة طفيفة عن مفهوم احلقل لسانيةاحلقول النظرية قبل احلديث عن مفهوم    

 : مفهوم الحقل •

الزرع  الذي مل يزرع فيه فد واحلقل(...)  داملوضع البكر الذي مل يزرع ق« وهو:يعرفه ابن منظور: لغـــــــــــة  -  أ

 )2(.»إذا ظهر أوراقه وأخضر يل لهاستجمع خروج نباته وق

الوضع، وهي املساحة الصاحلة للزراعة مث توسيع معناه وداللته ليصبح شامل لكل احلقل هو أصل : اصطالحا  -  ب

انشغال حمدد، سواء أكان مادي أو معنوي كما هو احلال بالنسبة للحقل الداليل أو  احلقل املعجمي بعدما مت 

 : لسانيةطرق ملفهوم نظرية احلقول التقدمي مفهوم للحقل ميكن الت

                                                           

  .86، ص 2002، 1علم اللسانيات احلديثة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: عبد القادر عبد اجلليل )1(
  .04ص ،بريوت، صادر، دار )حقل(ن العرب، مادة لسا :ابن منظور )2(

)ا�دال(ا���رة   

)ا���ظ(ا��د�ول  ا�د�
ل  
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أهم القضايا اليت شغلت بال وفكر اإلنسان عرب الزمن يف خمتلف احلضارات واتمعات، تعترب الداللة من       

فهي أساس وحمور التواصل بني أفراد اتمع، وهي القلب النابض للغة وما جاءت الدراسات بأنواعها الصوتية 

ض واللبس، ومن بني هذه الدراسات الصرفية والداللية النحوية الفنولوجية إال لتبيان وتوضيح املعىن، واإلزالة والغمو 

  .والنظريات

بني القضايا اليت حيث تعد من أقدم النظريات يف حتليل عناصر املعىن، وهي من  :للسانيةنظرية الحقول ا -

 : كثرية من بينهاشغلت فكر العلماء واهتموا ا عربا وغربا، وقد قدمت هلذه النظرية تعاريفات  

هي جمموعة من الكلمات اليت ترتبط دالالا، وتوضع عادة حتت لفظ «تعريفها حيث جند أمحد خمتار عمر     

وتضم ألفاظ مثل " لون"عام جلميعها، مثال ذلك كلمات األلوان يف اللغة العربية فهي تقع حتت مصطلح العام 

ى بأن مر ير ، ومن خالل هذا التعريف نستنتج أن أمحد خمتار ع)1(»اخل...أمحر، أزرق، أصفر، أخضر، أبيض

أو احلقل الداليل هو عبارة عن جمموعة من األلفاظ والكلمات اليت تربط داللتها ببعضها  لسانيةنظرية احلقول ال

  ....البعض، حيث توضع ضمن جمال واحد أو جدر واحد يضمها مثل حقل األلوان، حقل احليوان

اليت ترتبط دالالا ضمن مفهوم حتدد  بأا جمموعة من الكلمات«بـ  لسانيةما عرف أمحد قدور احلقول الك     

من ذلك مثال حقل الكلمات اليت تدل على احليوانات األلفية أو املتوحشة، وحقل الكلمات اليت تدل على 

السكن أو اليت تدّل على األلوان والقرابة، وأي قطاع من املادة اللغوية ويعرب عن جمال معني من اخلربة 

، حيث ذكر حقل لسانيةهذا يقوم بتصنيف احلقول ال من خالل تعريفه، هنا حممد قدور )2(»واالختصاص

احلقل الكلمات اليت ترتبط يف الداللة بفهو جيمع ....األليفة وحقل األلواناحليوانات املتوحشة، وحقل احليوانات 

  .الذي يناسبها

                                                           

  .79، ص 1995، 5الداللة، علم الكتب، طعلم : أمحد خمتار عمر )1(
  .362مبادئ اللسانيات، ص : قدور أمحد حممد )2(
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املادة اخلام اليت يسلمها الدارس هي املستوى «: وعرفها بأا لسانيةتطرق إىل احلقول ال كما جند أمحد عزوز      

منهجا جتريبيا على موضوع من املوضوعات اللسانيات أو األدبية، أي النظرية هي جمموعة منظمة متناسقة من 

  )1(.»املبادئ والقواعد، والقوانني العلمية اليت دف إىل وصف وشرح جمموعة من األحداث والظواهر

والكلمات اليت جتمع ترتبط دالالا ضمن جمال واحد تكون ن األلفاظ هي جمموعة م لسانيةأن احلقول ال مبعىن

  .منظمة ومتناسقة

يف أبسط معانيها هي ترابط جمموعة من الكلمات واملفردات  لسانيةريفات السابقة أن احلقول النالحظ من التع

  .جبميعها حقل واحد أو نظام عام يكون بطريقة منظمة

   : لسانيةنشأة الحقول ال : المطلب الثاني

هذه النظرية ككل النظريات اليت سبقتها، فإا شغلت فكر العلماء مشرقا ومغربا وغربا، وهذه األخرية كانت       

يف الوطن  للسانيةف على نشأة نظرية احلقول انشأا يف كال االجتاهني وسيحاول هذا البحث أن يوجز أو أن يتعر 

  .العريب وعند الغرب

 : عند العرب لسانيةالحقول ال  - أ

إليها تفطن نظرية  لسانيةني خاصة أن نظرية احلقول اليرى جمموعة من العلماء اللسانيني بصفة عامة والداللي     

علماء العرب، وذلك يف أوائل القرن العشرين وتطورت وازدهرت إىل أن وصلت إىل ما هو عليه يف يومنا هذا، 

خدمة يف سبيل  وما تفطنوا إليه وما قدموه من جهود عظيمة وجبارة جهود العرب القدامىوذا فإم قد جتاهلوا 

  .القرآن الكرمي، ومنه فإم هلم الريادة يف هذا اال قبل الغربيني

                                                           

  . 17، ص2002منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،-دراسة-أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية، : أمحد عزوز )1(
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ما وضعوه من رسائل ومعاجم لغوية وما يؤكد ذلك ) للسانيةاحلقول ا(لقوا عليه مصطلح لكنهم مل يط     

ألوىل يف التأليف املعجمي، حيث مثلت ثروة لغوية رغم صغر حجمها وحصر النواة ا«مبختلف أنواعها واليت متثل 

  .مفرداا يف جمال واحد ومعّني 

وعلى رأس هؤالء العلماء العرب جند عبد املالك قريب األصمعي والذي أّلف العديد من الرسائل اللغوية       

،  )1(»ان، حقل الوحوش، حقل اإلبلحقل اإلنسان، حقل احليو : وردت كل واحدة منها ضمن حقل داليل معني

  .أن علماء العرب كانوا يعاجلون موضوعات مستوحاة من البيئةكما ال خيفى علينا 

 : عند الغرب  - ب

كثر حداثة فنظرية من بني أهم النظريات اليت هلا أمهية كبرية يف علم الداللة وهي ألسانية إن نظرية احلقول ال 

هذه نظرية حديثة النشأة عند الغربيني، حيث أا تقوم بدراسة ألفاظ اللغة من خالل تصنيف  لسانيةاحلقول ال

يرى أصحاب هذه النظرية أننا إذا أردنا أن حندد بدقة داللة كل ...«أو جماالت، إذ  لسانيةاأللفاظ داخل حقول 

رتبط ا الكلمات فيما بينها داخل هذا من هذه ااالت واحلقول، أن نبدأ أوال بتحديد العالقات الداللية اليت ت

(...) اال أو ذاك ألن الكلمة طبقا هلذه النظرية ال تتحدد قيمتها يف نفسها وإمنا تتحدد بالنسبة ملوقعها الداليل 

أننا إذا كنا نريد أن  لسانيةالنظرية أي نظرية احلقول ال، وهذا معناه أن أصحاب هذه )2(»داخل جمال داليل معني

داللة هذه احلقول البد قبل كل شيء حتديد العالقات الداللية اليت ترتبط ا هذه األلفاظ والكلمات داخل حندد 

جمال معني ألن معىن وقيمة هذه األخرية ال يتحدد مبعزل عن غريها وإمنا تتحدد وتكسب قيمها من خالل موقعها 

  .الداليل يف جمال داليل حمدد

                                                           

مكملة لنيل شهادة املاسرت يف اللغة واألدب العريب، ختصص علوم العربية، دراسة داللية، مذكرة ) الديوان(شعر اخلنساء : حساين وآخرونبوثينة  )1(
  .14، ص 2016/2017جامعة العريب بن مهيدي، سنة 

، ص 1997، )د ط(ل يف علم الداللة، دراسة تطبيقية يف شرح األنباري للمفضليات، دار املعرفة اجلامعية، طنطا، بج: عبد الكرمي حممد حسن )2(
23.  
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قد بدأت مع بداية القرن العشرين مع لغويني  لسانيةوىل لنظرية احلقول الار األكما أنه وبدون شك أن األفك

سري له و س غربيني أثناء اهتمامهم بالبحث يف العالقات الداللية بني الكلمات، وكباقي الدراسات األخرى فإن دي

العام، وقد نادى  الفضل األول يف ظهور هذه النظرية، وهو أبو اللسانيات وذلك يف كتابه حماضرات يف علم اللغة

بداية جديدة للسانيات اليت أراد هلا أن «بدراسة اللغة لذاا وألجل ذاا وبالدارسة الوصفية للغة، حيث تعّد 

تكون علما سيكرونيا قائما بذاته، حيث فرق بني الدراسة الوصفية والدراسة التارخيية، وأعطى أمهية كربى للدراسة 

، هذا معناه أن دي سوسري قد عين )1(»ث يف نظام العالقات بني املعاينالوصفية، خاصة فيما يتعلق بالبح

بالدراسة الوصفية كما أنه فرق بني الدراسة التارخيية والوصفية ودعا إىل الدراسة الوصفية، وبذلك يكون قد جعل 

نظام متكامل وهو  للغة علما قائما بذاته هو اللسانيات وذا فإنه أحدث ثورة ونقلة نوعية يف اللسانيات فاللغة

  .أهم ابتكار أدى إىل دراسة بنيوية نسق األصوات

 ونسق  أن الكلمات نظام" م اللغة العامحماضرات يف عل"سوسري من خالل كتابه املوسوم بـ ي وقد بني د 

يرتبط بعضه ببعض ال ميكن أن يفهم مبعزل عن عالقاته ببعضه البعض، وإمنا من خالل العالقات اليت جتمع  لغوي

سوسري هو أول من أقر بوجود عالقة داللية بني عدد ي أن د«بني ألفاظها يف نسق لغوي معني، وذا يظهر جليا 

خشي، : من املدلوالت خاصة عندما يلفت االنتباه إىل ما يسميه الروابط االشرتاكية املوجودة بني الوحدات مثل

ا تنطوي حتت جمال واحد هو اخلوف يف الساحة هذه األلفاظ رغم قلة تداوهلا إال أ )2(.»توجس، خاف، هاب

  .لسانيةصبحت تعرف بنظرية احلقول الاملعرفية أ

مفهوما واضحا جّليا وصرحيا، ذلك من خالل إقراره  لسانيةالذي قدم لنظرية احلقول ال سوسري هو إذن، دي      

  : أن املفردات ميكن أن تدرج ضمن نوعني من العالقات مها

                                                           

  .17قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث، ص: واعرمازن ال )1(
  .41، ص 2احلقول الداللية، جملة العلوم اإلنسانية جامعة حممد خيضر، بسكرة، ع: ايعمار شلو  )2(
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التشابه يف الصورة وأخرى مبنية على التشابه يف املعىن يستحضر مثاال على كل منهما، فنعطي عالقات مبنية على 

  .ُمَعِلٌم، ُمتَـَعِلٌم، َتعليٌم، تَعُلٌم، هذا مثال صريح عن التشابه يف الصورة: مثال

تربية، تكوين، وكما  أما التشابه يف املعىن فهو مجع وضم جمموعة من املفردات خمتلفة، ولكنها متقاربة يف املعىن حنو

هو معروف فإن اللغة عند دي سوسري نظام من العالمات تكون مرتابطة ال تفهم مبعزل عن غريها فهي نسق 

متكامل مرتابط ومتداخل، هذه العالمات ال تكسب معناها إال من خالل تلك العالقات اليت جتمع تربط بينها،  

  .اليت جتمع نظامها بلعبة الشطرنج كما أن دي سوسري تشبه هذه العالمات أو العالقات

   :لسانيةالأنواع الحقول : لثالمطلب الثا

قد قّسمت من حيث مادا ثالثة أنواع أو أقسام، وهذا وفق ما جاء به أوملان وهي على  لسانيةإن احلقول ال      

  : التوايل

األلوان وختتلف اللغات هنا واليت ميثلها نظام األلوان يف اللغات مبجموعة : الحقول المحسوسة المتصلة - 1

 .يف التقسيم، حيث ميكن تقسيمها بعدة طرق

 : الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة -2

يضم عناصر تنفصل واقعا يف العامل غري متثله نظام العالقات األسرية، والذي  لسانيةهذا النوع من احلقول ال     

  .ميكن التعرف عليه بواسطة احلواس والعقل معااللغوي، كحقل القرابة، واألسر وهذا معناه أنه 
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، ذلك راجع للسانيةويعترب أهم أقسام احلقول اوهي القسم الثالث من التقسيمات،  :الحقول التجريدية - 3

الدقة، الشجاعة، حيث ال ميكن التعرف عليها وإدراكها : لألمهية الكبرية للغة يف تشكيل التطورات التجريدية مثل

 )1(.»وال تستطيع احلواس معرفتها، ألن هذا التنوع ميثله األفكار واأللفاظ الفكرية إال بواسطة العقل،

  : ، وهذه األنواع هيلسانيةخرى واعتربها ضمن احلقول التقسيمات أ ضافأوهناك من 

   :حقل الكلمات المترادفة: أوال

  : عن هذا احلقل ينبغي تقدمي مفهوم للرتادف عند احلديث

ما تبع الشيء، وكل شيء : ردف ومصدرها الردف«يف مادة : يف لسان العرب البن منظورجاء : الترادف لغة -أ

  )2(.»يئا فهو ردفه، وإذا تتابع شيء فهو الرتادف واجلمع الراديف والرتادف التتابعشتبع 

واحد، أي أنه األلفاظ املفردة الدالة على شيء «: عرف علماء فقه اللغة الرتادف بأنه: الترادف اصطالحا -ب

يف اللغة يقتضي وجود أكثر من كلمة هنا متعددة، أما املعىن فغري متعدد، وقد شغل أهل اللغة بظاهرة الرتادف 

 )3(.»العربية وعدها بعضهم من أبرز خصائص اللغة العربية

أي أن الرتادف هو وجود كلمات متعددة وخمتلفة، لكن معناها واحد وغري متغري وهو من أهم خصائص       

املهند، احلسام، الصارم، وغريها من : مرادفات عديدة حنوهلا " سيف"اللغة العربية، ومثال الرتادف جند لفظة 

  .اخل...دافع عن النفس أو الوطناأللفاظ الدالة على معىن واحد هو السيف الذي يستعمل يف احلرب كوسيلة ل

 

                                                           

  .187م، ص 2001علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، احتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، : عبد اجلليل منقور )1(
  .6/136لسان العرب، مادة ردف، : منظور ابن )2(
  .215، ص 2008، 1علم الداللة عند العرب الرازي أمنوذجا، دار الكتاب اجلديدة، بريوت، لبنان، ط: حمي الدين حمسب )3(
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 : موقف اللغويين من الترادف •

: اختلف العلماء حول ظاهرة الرتادف بني مقر بوجوده ومعارض بوجوده، وذا فقد انقسموا إىل اجتاهني       

قدم حججا تربر موقفهم وهذان  االجتاهنيأن كل من هذين  حيثاجتاه مقر أو مؤيّد للرتادف وآخر رافض له، 

  : مها ناالجتاها

 وهو الذي ينادي ويقر بوجود الرتادف ومن بني احلجج اليت قدموها  :الفريق األول  - أ

لمة ، فك)1(.160﴾ سورة األعراف اآلية  منه اثنا عشرة عينا اْضِرْب بَِعَصاَك احلََْجَر فَانـَْبَجَستْ ﴿ : قوله تعاىل

، مها سواء أي أما مرتادفان، وهناك من ذهب إىل اعتبار الكلمتان السابقتني انفجرت ويف األعراف، انـَْبَجَستْ 

نفجار خمتلفتني وليستا مرتادفتني وبينهما فرق ومن الشواهد اليت تربز موقفهم ا أن اال] انبجستانفجرت، [

نبجاس من خروجه إلا و نبجاس فهو أول خروج املاء، كما أن االنفجار خروجه من اللنيإلاتساع املاء وكثرته، أما ا

اآليتني قصة ألن من الصلب وهو الرشح واالنفجار هو السيالن، والقرآن الكرمي استعملهما مبعىن واحد 

 )2(.واحدة

َفَال َختَْشْوُهْم ﴿: وقوله أيضا ،)3(.175سورة آل عمران اآلية  .َفَال َختَاُفوُهْم َوَخاُفوِن﴾ ﴿وقوله تعاىل أيضا

واملالحظ على هذين اآليتني يدرك أن اخلشية واخلوف مرتادفان ومن   )4(. 150﴾، سورة البقرة اآلية  َواْخَشْوِين 

، )5(5سورة الشمس اآلية  ﴾ َواْألَْرِض َوَما َطَحاَها ﴿: الرتادف أيضا طحا ودحا، قال أبو حيان يف قوله تعاىل

  )6(.طحا ودحا معىن واحد أي بسط ووطأ

  .يقر بوجود الرتادف يف اللغةومنه فإن القرآن الكرمي 
                                                           

  .160: ، اآليةعرافسورة األ )1(
  .39، ص 1تفسري البحر، مج: أبو حيان الغرناطي )2(
  .175: سورة آل عمران، اآلية)3(
  150سورة البقرة اآلية )4(
  .6: الشمس، اآليةسورة   )5(
  .472تفسري البحر واحمليط، املرجع السابق، ص : أبو حيان )6(
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 : الفريق المعارض لوجود الترادف  - ب

كل حرفني أوقفتهما «أنكر بعض اللغويني وجود الرتادف ولعّل أبرزهم ابن األعرايب فقد روي ثعلب عنه       

 العرب على معىن واحد، يف كل واحد، يف كل واحد منهما معىن ليس يف صاحبه، رمبا عرفناه فأخربنا به، ورمبا

غمض علينا فلم نلزم العرب جهله، وقال األمساء كلها لعلة خصت العرب ما خصت منها من العلل ما نعلمه، 

الناس إليها، والبصرة مسيت ومنها ما جنهله وقال أبو بكر يذهب ابن األعرايب إىل أن مكة مسيت مكة جلذب 

ورد لفظتني أو حرفني على معىن واحد، عندما ت، هذا معناه أن العرب )1(»البصري للحجارة البيض الرخوة ا

، فاملعىن خرىتلف عن األخت فذلك أن أحدمها حيمل معىن آخر ال حتمله تلك اللفظة، أي أن داللة كل منهما

  .غري مرتادفانالذي حيتويه ختتلف عن معىن صاحبه، أي أما 

مكة مبكة، فالسبب الرئيسي هو جلب الناس إليها وسبب تسمية البصرة تسمية كما تطرق إىل سبب       

اآلخر رافض وناكر بن األعرايب هو بالبصرة هي احلجارة الصلبة والرخوة والشجاعة وطالقة اللسان وذا يكون إ

  .للرتادف

ظن من املرتادفات وزعم أن كل ما ي«كما اتبعه تالميذ ثعلب يف إنكار الرتادف واالحتجاج المتناع وقوعه      

أو باعتبار نسيان فهو من املتباينات اليت تتباين بالصفات، كما يف اإلنسان والبشر، فاألول موضوع له باعتبار ال

أا مرتادفة ما هي متباينة من ، أي أن هذه األلفاظ اليت ينظر إليها )2(»أنه يؤنس، والثاين باعتبار بادي البشرة

  .عن معىن اآلخرما معىن خاص به خيتلف منه الصفات لكن يظل كل واحد

جمموعة من الشروط ومما الشك فيه أن للرتادف أنواع ترادف تام وترادف ناقص، كما أن اللغويني قد وضعوا      

  : حىت يصح الرتادف لعل أمهها

                                                           

  .7م، ص1960حتقيق حممد ابن الفضل إبراهيم، دائرة املطبوعات والنشر، الكويت، د ط، : داألضدا: ير اابن األنب )1(
  .403املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، منشورات املكتبة العصرية، ص  :جالل الدين السيوطي )2(
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  .احتاد العصر والزمن أي جيب أن تكون هذه األلفاظ املرتادفة يف زمن وعصر واحد - «

  .االحتاد يف املعىن، فإذا اختلف املعىن فإنه ال يصح الرتادف - 

  )1(.»، أي النملفلاجلثل، واجل"أال يكون أحد اللفظتني نتيجة تطور صويت كـ  - 

  حقل الكلمات المتضادة : ثانيا

  : التضاد

  : جاء يف لسان العرب البن منظور: لغة

واملوت ضد احلياة، والليل ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب والسواد ضد البياض، ليغلبه كل شيء ضاد شيئا «

  .، والضد وهو النقيض وعكس الشيء وهو عكس الرتادف أو ضده)2(»ذلك، واجلمع أضداد

أي - هذا الكتاب ذكر احلروف «والتضاد اصطالحا عرفه ابن األنباري يف مقدمة كتابه األضداد بـ : اصطالحا

، وما نفهم )3(»املعاين املتضادة فيكون احلرف فيها مؤديا عن معنيني خمتلفنياليت يوقعها العرب على  - الكلمات

فردات وألفاظ غري مرتادفة ومعاكسة يتناول ويتضمن م" األضداد"من التعريف أن ابن األنباري يف كتابه املوسوم 

  : واع كثرية نذكر أمههامتاما أي أا ألفاظ متضادة هلا دالالت معكوسة هذا ما يعرف بظاهرة التضاد، وللتضاد أن

أو التضاد غري املتدرج مثل احلي امليت متزوج إذ متعنا العالقة بني ميت  un gradable :التضاد الحاد -

 سنالحظ أا ال تسمح بالتفاوت بينهما من هنا توصف هذه بأا عالقة ال تقبل درجات أقل أو أكثر، «وحي 

                                                           

)1( https//e3arabt.com  الرتادف يف البالغة العربية-e3arab- أي عريب.  
  .310، صلسان العرب: ابن منظور )2(
  .2- 1، ص 1960 حممد أيب الفضل إبراهيم، دائرة املطبوعات والنشر، الكويت، د ط،: األضداد، تح: ابن األنباري )3(
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ب إىل حد ما فالعالقة بينهما إذن عز ب قليال أو كثريا أو أفالن أعز ستطيع القول نن أعزب فال فإذا قلت فال      

 )1(.»حادة وغري قابلة للتفاوت أي أا نسبية

بعيد، حزين، مسرور، حاضر، غائب  ،فمثال عند قولنا بارد وحار قريب cradable :التضاد المتدرج -

درجات فاحلزن درجات، الربد درجات، ناقضتني بينهما كلمتني مت  من ثنائيات كل ثنائية سابقة، تتكون هذه

 .والقرب كذلك درجات، وهكذا دواليك

اآلخر وميكن أن جيتمعا معا وهذه  يقبلوجود وحدتني متقابلتني ووجود أحدمها «وهو  :التضاد العكسي -

باع " واشرتى- باع"كقولنا   )2(.»)التضاد احلاد واملتدرج(السمة جتعل هذا النوع من التضاد خيتلف عن سابقيه 

 .حممد منزال ملصطفى يعين حممد باع ومصطفى اشرتى، وهذا ما يسمى بالتضاد العكسي

 .أعلى، أسفل، يصل، يغادر: وجود لفظتني يدالن على اجتاهني متضادين ملكان ما حنو :التضاد االتجاهي -

 Les Antonymes Contrastifs ou التضادات التقابلية أو االمتدادية -

Extensionnels :ع الكلمات على خط و مثل الشرق بالنسبة للغرب، والشمال بالنسبة للجنوب أي وق

  .واحد من جمموعة اجتاهات

  يةحقل األوزان االشتقاق: ثالثا

حقول صرفية تالحظ يف اللغة العربية بصورة أوضح مما يف اللغات األخرى، وتصنف الوحدات يف هذا اال هي «

الكلمات يف ضوء العالمات الصرفية اليت تعّد مسة صورية وداللية مشرتكة بينها داخل احلقل بناء على قرابة 

  .الواحد

                                                           

  .68الداللة والنحو، ص : صالح الدين صاحل حسني )1(
  .102أمحد خمتار عمر، علم الداللة، املرجع السابق، ص  )2(
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بكسر  - وهذا النوع من احلقول موجود يف اللغة العربية أكثر من غريها من اللغات، فقد تدّل صيغة ِفعاله      

إذن  )1(."مسبح، منزل": ل على املكان مثلتدل صيغة مفععلى املهن والصنائع مثل جزارة، جنارة، يف حني الفاء 

 ثر من وجوده يف لغات أخرى، إذ إناللغة العربية فوجود هذا احلقل يف اللغة العربية أكز مسة متييعترب هذا احلقل 

  .والصنائع يف حني تدل مفعل على املكانالصيغ ختتلف داللتها فمثال صيغة ِفعالة تدل على املهن 

  حقل عناصر الكالم وتصنيفاتها النحوية : رابعا

به أصناف الكلم، حرف، اسم، فعل وتصنيفاا النحوية اسم مقصور، منقوص، حروف اجلر وتعين      

  .والعطف

  .أو التركيبةجماتية تالحقول السن: خامسا

يشمل جمموع الكلمات اليت ترتبط فيما بينها عن طريق االستعمال، ولكنها ال تقع يف املوقع النحوي نفسه،  «

كلب، نباح، طعام، : أول من درس هذه احلقول، إذ اهتم بالكلمات التالية w.porzig 1934وكان بورزيغ 

  )2(.»شعرارة، أشقر، يسمع، أذن، تفتح، ينتقل، بشيقدم، يرى، عني، ميشي، يتقدم، 

  الحقول المتدرجة : سادسا

وهي اليت تكون فيها العالقة متدرجة بني الكلمات واملفردات، تأيت من األسفل إىل األعلى، وقد نالحظ        

ورودها من األعلى إىل األسفل توجد بينها قرابة، فمثال جسم اإلنسان كمفهوم عام ينقسم ويتجزأ إىل مفاهيم 

                                                           

  .18، ص 2002منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  - دراسة-أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية: أمحد عزوز )1(
  .46، ص 1992حممد حييايت، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : ترمجةشاكر سامل، مدخل لعلم الداللة،  )2(
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الرأس، البطن، األطراف العلوية، األطراف السفلية، مث يتجزأ كل منها إىل مفاهيم صغرى الصدر، «صغرية وخمتلفة 

  )1(.»اخل...الساعد، الكف، األصابع وهكذا دواليك[...] فأصغر األطراف العلوية مثال اليد 

  لسانيةمبادئ وقيمة الحقول ال: ابعالمطلب الر 

 :لسانيةدئ الحقول المبا  - أ

اختالفها بينها إال أا تفق و  اللسانيةلكلمات واملفاهيم  يف حقول عدة يف تصنيف ابالرغم من ظهور اجتاهات  - 

 )2( :لة مبادئ حصرها أمحد عمر املختار يفيف مج

 .ال وحدة معجمية عضو يف أكثر من حقل - 

 .معني لال وحدة معجمية ال تنتمي إىل حق - 

 .ال يصح إغفال السياق اليت ترد فيه الكلمة - 

 .املفردات مستقلة عن تركيبها النحوياستحالة دراسة  - 

 :لسانيةقيمة نظرية الحقول ال  - ب

 )3(:يف اهلدف اليت تصبو إليه تتمثل فيا يلي لسانيةتتجلى قيمة نظرية احلقول ال - 

الكشف عن العالقات وأوجه الشبه، واخلالف بني الكلمات املنضوية حتت حقل معني، وبينها وبني املصطلح " - 

 .العام الذي جيمعها

 .منط لكل  ميدنا هذا التحليل بقائمة من الكلمات لكل موضوع على حدة والتميزات الدقيقة - 

إن دراسة الكلمات على هذا األساس تعد يف الوقت نفسه دراسة نظام التصورات وللحضارة املادية والروحية  - 

 .السائدة وللعادات والتقاليد والعالقات االجتماعية

                                                           

  .97-96، ص 1981، 1، جملد 1رميون طحان، األلسنية العربية، دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر والتوزيع، ط )1(
  .80، ص2006، 6علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط: أمحد خمتار عمر )2(
  .195جامعة سطيف، اجلزائر، دط، دت، ص ،حماضرات يف علم الداللة مع نصوص وتطبيقات، بيت احلكمة: بوجاديخليفة )3(
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 .اللغة وضعها يف شكل جتميعي تركييب ينفي عنها اإلنعزالية كما تضمن هذه النظرية ملفردات" - 

، ذلك "البوليزميي"و" اهلومونيمي"حبل مشاكل املفاهيم التقليدية يف الفصل بني  لسانيةة احلقول اليوتقوم نظر  - 

 توضع فكلمة برتقايل" هوموين"لمات املنتمية إىل حقول داللية خمتلفة تعاجل عل أا كلمات منفصلة كأا جتعل ال

أي أن نظرية احلقول اللسانية تصنف كل املفردات إىل   )1( "يف حقل األلوان بينما توضع برتقالة يف حقل الفواكه

 .احلقل أو اال اليت تنتمي إليه مما جيعل من العمل أكثر دقة وتنظيما وجتنبنا اخللط والوقوع يف الزلل

  

                                                           

  .112-111ص ، علم الداللة مع نصوص وتطبيقاتحماضرات يف: خليفة بوجادي)1(



  

  الفصل الثاني

اشتغال الحقول 

اللسانية في  رواية 

لـــ " نزيحليب المار "

  "عواد علي"
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  التعريف بالكاتب وأهم مؤلفاته  :المطلب األول

، 1990، حصل على شهادة املاجستري يف املسرح والفنون اجلميلة يف جامعة بغداد عام وناقد وروائي عراقي

وكذا املهرجانات الثقافية، اليت أقيمت يف بلدان خمتلفة ومناطق متعددة    الكثري من املؤمترات والندوات،شارك يف

يقيم يف عمان باألردن، حيث ألف ...م وغريهاكبغداد وعمان والقاهرة، اجلزائر وتونس وإيطاليا، وكندا واخلرطو 

  :عدة مؤلفات أمهها

 .م1988املألوف والالمألوف يف املسرح العراقي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، «  - 

 .1996شفرات اجلسد، جدلية احلضور والغياب يف املسرح سنة  - 

 .م1997 ركز الثقايف العريب،، املغواية املتخيل املسرحي - 

 .م1998آخرين، بريوت، دراسات يف الرواية العربية باإلشراك مع  - 

 .2001املعرفة والغياب، قراءات يف اخلطاب املسرحي العريب عام  - 

  )1(. »ليت هي موضوع الدراسةوا" نزياملار حليب "رواية  - 

  .هلا الضوء عليها وحماولة تقدمي تعريفا ووصفاهذا البحث تسليط  وسيحاول

  :  وتقديم وصف لها" نزيحليب المار "التعريف برواية  :المطلب الثاني

لصاحبها عواد علي واليت هي العينة املدروسة يف هذا العمل لعلها كتبت يف الفرتة مابني "  حليب املارينز"رواية 

م، ألفها عواد علي يف  2010دينا هي الطبعة الثانية الصادرة عام ي، وهذه الطبعة اليت بني أ2006و 2003سنة 

  .يف ساحة الفردوس صدام حسني نز بغداد وإسقاطهم متثاليكندا يوم دخول احملتلني املار 

                                                           

  .259من ص2010نز، دار الفضاءات، عمان،يرواية حليب املار : عواد علي  )1(
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االحتالل يف النفوس وما مدى تأثري هذا االحتالل على شخصيات الرواية  وهي رواية تكشف تداعيات     

هي أول رواية " نزيحليب املار "بطل الرواية الذي ينتهي به األمر يف اية املطاف باملوت، ورواية " سامر"وخاصة 

فها مزيج بعدة ألوان األسود والبّين واألصفر وهي ألوان حتمل يف طياا عدة ، حيث جاء غال"عواد علي"أنتجها 

  .دالالت

ر وغريها، أما داللة اللون األصفر يف هذه الرواية شفاللون األسود هنا يرمز إىل الغموض والسلبية واملوت وال     

 تعاين منه بغداد عامة، وشخصيات يدل على احلزن واهلم والدبول، وكذلك املوت، وخمتلف الدالالت السلبية اليت

  .الرواية خاصة

يف حني جند داللة اللون البين يوحي إىل خمتلف الصعاب اليت واجهت شخصيات الرواية، حيث شهدوا نوع      

ن لب داللة اللو احتالل بغداد أثر على نفوسهم لتتحول أو تتق مث واجهتهم عراقيل ومشاكل، إذ أنمن االستقرار 

  .عدم االستقرار والتشتت والضياعل ستقرار إىل رمزالبين من اال

فت االنتباه، وقد كتب باللون األبيض تعبريا عن الصفاء لكما نالحظ أن عنوان الرواية جاء خبط غليظ ل     

  .والنقاء والسالم وهو خالف األسود الذي يرمز للظلمة

يف الغالف، حيث ترمز للحب واالستقرار واملتمعن يف غالف الرواية يدرك داللة توظيف صورة املرأة       

وما سيدفعه " سامر"والعاطفة، وقد يدل الصندوق املصور يف غالف الرواية على احلياة اليت يعيشها بطل الرواية 

  .سبيل انقاد أخيه يف مثنا
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  :نزياللسانية في رواية حليب المار   الحقول :المطلب الثالث

ملؤلفها عواد علي   "زينرواية حليب املار "على هذه الرواية السابقة الذكر  لسانيةتطبيق نظرية احلقول الإن       

سيكون بتوزيع كلماا إىل حقول داللية، وذا سيظهر ويربز القول على أساس اتفاق ألفاظها دالليا وتقارا 

  .النتائج املتحصل عليهاوعالوة على ذلك ميكن إحصاء األلفاظ يف جداول وحتليلها وتقدمي تعليق على تلك 

  :حقل األلفاظ الدالة على الحزن -1

واجلدول أدناه، سيالحظ بروز  "نزيحليب املار  ":املعنونة بــملتصفح لرواية عواد علي املطلع واالدارس  إنّ       

م عل"تاب أمحد خمتار عمر كميكن االعتماد على خمطط احلقول الداللية يف  "مفردات وألفاظ تدل على احلزن إذ 

وهذا نظرا إلحاطته ودقته بكافة جماالت احلياة املختلفة ورقم هذا احلقل يف هذا " نقال عن املعجم اليوناين " الداللة

  ) 1(  ." يف سلم األحداث) 135(املخطط 

وبطل الرواية بصفة  ,عاشته بغداد بصفة عامة نالحظ أن هذا احلقل قد فرض وجوده وهذا راجع إىل ما     

وأمل والدموع اليت ال جتف جراء فقدان األهل واألحبة فغلبت على الرواية طابع احلزن واألسى ,خاصة من حزن 

  :واجلدول التايل يوضح ذلك

  تواترها في الرواية  الوحدات الداللية

  البكاء ومشتقاته

  )املصائب(اهلموم 

  )الذعر(اخلوف

  )حرقة القلب(العضة 

45  

35  

25  

25  

                                                           

  .95علم الداللة، املرجع السابق، ص: أمحد خمتار عمر)1(
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  95  واألسى زن ومشتقاتهاحل

  275  جمموع التواتر

ملعانات واألمل  ألفاظ املوحية على احلزن وهذا يعود حلجم او  مفرداتعن يف اجلدول السابق يلمس تنوع واملتم      

بطل الرواية خصوصا جراء فقدان  ملغتصب للبالد واحلزن الذي انتابواحلزن اليت عانت منه بغداد بسبب احملتل ا

  .األهل واألحبة

    :المترادفةحقل األلفاظ  -2

مفردات مرتادفة حتمل ألفاظ و  توظيف إىل "زاملارينحليب "عواد علي يف مؤلفه املعنون رواية   عمد الروائي     

  اليت تتمتع ا مسة الرتادف  و هذا ليس جمرد ضربا من العبث بل له دور و أمهية كبرية نظرا للمزايا ،معىن واحد

رونقا  الكالم حيث يضفي على ،البعض لدىو فخر  إعجابمصدر  ثلي ميالذ ،ثري الرصيد اللغويا تكو

تبادل ته، و حيفز السامع على التفاعل و جاذبي األخرياملفردات يكسب هذا حيوية فمن خالل تعدد ال واء و مجاو 

لوجدنا   حديثنا خلى من الرتادف أنو لو فرضنا  ،و عدم الشعور بامللل ،املتحدث أو الباثمع  األفكارو  اآلراء

الرتادف  أمثلةمن بني و  ،نوع من التكرار يف املعىن ألنهف يزيد الكالم قوة دفالرتا ،لناسكالمنا يتشابه مع مجيع ا

  :يلي ما ملؤلفها عواد علي نذكر على سبيل املثال" حليب املارينز"املوجودة يف العينة املدروسة رواية 

  .بشاعة= فضاعة 

  .الفزع= الذعر = اخلوف 

  .الطمأنينة= السالم 

  .حيبس= يكتم 
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  .أمل= وجع 

  .الشقاء= احلزن = غما 

  .النهب= السلب 

  .شرع= أخذ 

  .حيدق= ره يركز نظ

      :يوضح تعدد و تنوع األلفاظ املرتادفة يف  الرواية هو اجلدول أدنا

  األلفاظ  لالحق

  تتكّدر –السوداء = الكئيب  الرتادف

  غما= متكدر

  سرق= النهب= السلب

  بشاعة= فضاعة

  الذعر، أفزعين=اخلوف= خشي

  حزن= غما= الشؤم= الشقاء

  حيبس= يكتم

  أجهش بالبكاء، دموعه= دموع

  الرذيلة= الفسق

  أمل= وجع
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  الطمأنينة=  السالم

  متعبا=  مرهقا

  املظلمة=  املعتمة

  فبدت= اتضح= ظهور

  عمالقة=  ضخمة

  البهيمة=  اخلراف

  حيدق=  يركز نظره

  شرع = أخذ

  تابتسم=  ضحكت

  نكبات=  كارثة

  نفيس = مثني

  حنت=  رقت

  

  :قوله باإلضافة إىل املرتادفات املذكورة يف اجلدول واليت تعد فقط مناذج صغرية فقد ورد الرتادف يف

 الشيطانيها وأ، الطائرأيها " - 1

 ارجع من حيث جئت، إىل العاصفة

 الظالمأو إىل شواطئ 

 ال ترتك منك يف هذا املكان أثرا،

 ...املفرتى  ككفتذكر  يإ  سوداء"وال ريشة 
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 فوق باب حجريت التمثال   أتركلوحديت،  دعينو  عد

 )1( ..."عين ابتعدانتزع منقارك الذي غرسته يف قليب، و 

 ؟ هذا الشؤمأتسائل عن سر طائر " - 2

 يعين اذام، العجوز املنكود القاسيالطائر 

 )2( "؟....العود: وهو ينعب فوق رأسي

 :كأين أحلم" - 3

  متها عتتفيض على بابل من أن عيالم 

  قتيلني ري بني فراتنيحجوخراسان جدار 

  فجيعته غارق يف ودجلة

  ليس  يعرف أين ميضي

  خيف الكر  مأمتهل إىل 

  )3( "؟يف الرصافة  مقربةأم إىل 

 :كأين أحلم" - 4

  ة يف جيد بابلأن عيالم خرز 

  ات ينبع من رحم ُخراسانوالفر 

  ودجلة منفُي يف كنساس

  فال ر

  وال ضفة
                                                           

  .6- 5، ص2010، دار فضاءات، عمان، "رواية حليب املارينز" :عواد علي)1(
  .9املصدر نفسه، ص )2(
  .12-11ص املصدر نفسه،)3(
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  وال قطرة ماء

  خوال الرصافة خلف ظهر الكر 

  )1( "خ خلف ظهر الرصافةوال الكر 

  ......اليت بالدي وتمتهل كان عدال أن "

  بدرا اللقطاء وينهب

  ومفاتيح طفولتها

  لتحيا خلف غيومها 

  بالدأنصاف 

  )2( ؟ وأشباه بالد

قد وظف الرتادف يف شعره وتوجد يف البيت األول مرادفات  الشاعرواملتأمل يف هذه األبيات يالحظ أن      

  .الشيطان إذ أن كل منهما يوحيان بشارة الشؤم=الطائر

مسة من مسات ) الرتادف(وقد وظف الشاعر ميزة الرتادف لتناسب اإليقاع وألن هذا األخري  ،ابتعد=دعين=أترك

  .تباين اخلطاب الشعري

  .على الغراب الطائر النحستدل العجوز املنكود القاسي وهي مفردات =الشؤم:ويف البيت الثاين الرتادف يف 

  .هي ألفاظ تدل على املوت مقربة =أمتمفجيعة، =قتيلني: رتادف املوجود يف البيت الثالثأما ال

معناه معاين خمتلفة السفيح، وجمهول األبوين، وهنا   متوت واللقطاء= اللقطاء=والرتادف يف البيت األخري       

ناها هو السفيح، وقد ورد يف اللغة العربية بعدة معاين واللقطاء مجع لقط، يلقط، لقطا، فهو القط، واملفعول، مع

  .القط

                                                           

  .12املصدر نفسه، ص )1(
  .35املصدر نفسه، ص)2(
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ويف املعجم الوسيط ، 08القصص اآلية سورة  فَاْلتَـَقطَُه َآُل ِفْرَعْوَن﴾﴿ث جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل يح

  )1( "وال طلبالتقط الشيء لقطه، وعثر عليه من غري قصد "

 :حقل األلفاظ المتضادة - 3

  :عوامل عدة من بينها  إىلاملتضادة و هذا يعود  األلفاظبالعديد من " حليب املارينز"حتفل رواية 

 .اختالف اللهجات العربية - 

 .انتقال اللفظ من معناه األصلي إىل معىن آخر جمازي - 

 .األلفاظاختالف القبائل العربية يف استعمال  - 

العمل األديب، ملا هلا من أمهية يف حتقيق اتساق و انسجام اخلطاب األديب و وهذه السمة تلعب دورا هاما يف 

  .حىت الشعري

و  األخريةبوسعه أن يالحظ كثرت توظيف و استعمال التضاد يف هذه " حليب املارينز"و القارئ املتتبع لرواية     

  :لرواية نذكر مايلياملفردات املتضادة املذكورة يف ا أمثلةمن 

  . هدوء ≠صخب 

  .هادئة ≠غاضبة 

  .اليابس ≠ األخضر 

  .يدروا ≠عوا يس

  .ال تعوض ≠تعوض 

  .سوداء ≠بيضاء 

                                                           

)1(www. Alnougen.com.11.41.  
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  .ضبية، و غريها ≠فطيسة 

   :يبني توظيف الروائي عواد علي لأللفاظ املتضادةاجلدول التايل و 

  األلفاظ  لالحق

  كئيب≠جة ≠تتكدر  التضاد

  الشرق≠الغرب

  ألطمئن≠قلقي

  مفربك≠صحيح

  هدوء ≠صخب

  فطيسة ≠ضبية

  فتحت≠أغمضت

  سوداء≠بيضاء

  ال تعوض≠عوضت

  هادئة≠غاضبة

  حراما≠الالح

  يدروا≠عوايس

  اليابس ≠األخضر

  استباحته≠حرمته

  انتهائه ≠بدء

  فرحة ≠دتك
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  كربسناأ≠يصغراننا سننا

  رجالية ≠نسائية

  الفتيان≠الفتيات

  إمرأة ≠رجل

  ناقة ≠البعري

  

  :جاء من تضاد يف اجلدول أعاله فقد مت توظيفه قولهإضافة ملا 

  أيها الطائر، أو أيها الشيطان"

  ارجع من حيث جئت، إىل العاصفة

  أو إىل شواطئ الظالم

  منك يف هذا املكان أثرا كال ترت 

  ...املفرتى سوداء تذكر بإفكك والريشة 

  .التمثال فوق باب حجريت أتركعد ودعين لوحديت 

  )1( ..."غرسته يف قليب وابتعد عين زع منقارك الذيانت

  واترك≠التضاد املوجود يف هذا البيت هو ال ترتك 

  ....بالدي اليت وتمتهل كان عدال أن 

                                                           

  .6- 5املصدر نفسه، ص )1(
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  اللقطاء بدرا وينهب

  ومفاتيح طفولتها

  خلف غيومها لتحيا

  بالد  صنافأ

  )1( "وأشباه بالد

  حتيا ≠متوت: التضاد هنا يكمن يف لفظة

  :أيضا ي قوله وجند التضاد يف الرواية

  )2( "الواقعمنها إىل  اخليالإن حياتنا أقرب إىل "

  :حقل األلفاظ الدالة على الحرب-4

ب ومن أمثلة ذلك دالة على احلر  ومتنوعة   بألفاظ كثرية " ينزرواية حليب املار "فل الرواية اليت هي حمل الدراسةحت

رائق، مداح، موت، خراب، انفجار، هليب، احل، ب، تدمري، قتل، حروب، دمار، سلب، حرق: نذكر مايلي

  لنريان ،املشتعلة ،جمازر ،تعديبا

دامية، ،سكرات، الصواريخ، النريان، مدفعا، جمزرة، القصف،الرصاص، قنبلة، حتطيم، جنود، جثث اجليش، مع

احلقل  أمحد خمتار عمر، والذي كان رقم هذا تصنيف"،وقد اعتمدنا قل يفرض وجوده حامللتهبة، بنادق، وهو 

  )3( "قسم األحداث 117عنده 

  

                                                           

  .35- 34املصدر نفسه، ص )1(
  .77، املرجع السابق، ص "املارينزحليب "رواية : عواد علي )2(
  .95أمحد خمتار عمر، علم الداللة، املرجع السابق، ص )3(
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  :حقل األلفاظ الدالة على أعضاء الجسم  -5

 ، تنوعت فيها احلقول الداللية حيث"ينزحليب املار "اضعة للدراسة رواية إن هذه الرواية اليت بني أيدينا، اخل      

  :نالحظ مفردات وألفاظ خمتلفة ومتعددة تدل على أعضاء اجلسم نذكر على سبيل املثال

-خد- قلب - أدنيه - شفتني  -رخص - يد -بشر - كلييت- ، رأسي، العنيبطون، ظهورهن، جسد، قوام، شعر

  .رقبة  - أصابع - قدم -فم - ظهر -لسان - وجه- أنف -دراع –ثدي  -صدر

ومنها  ،كلمة دالة على أعضاء جسم اإلنسان منها الداخلية92 حيث تضمنت هذه الرواية على حوايل      

  ورقم هذا احلقل وفق"، "زينحليب املار " املوسومةرواية  عواد علي  .نسبة ورودها يف الروايةاخلارجية حسب 

  .)1( "، قسم املوجودات احلية33- 22تصنيف أمحد خمتار عمر 

 :حقل األلفاظ الدالة على الزمن والوقت-6

 تعدد األلفاظ الدالة علىملؤلفها عواد علي، ميكنه أن يالحظ " نزيحليب املار "إن الدارس املطلع على رواية      

 541الوقت والزمن، كما أا اختلفت وتنوعت وفرضت وجودها، حيث كان جمموع تواترها يف الرواية حوايل 

ومن ليس هذه األلفاظ نذكر  )2(»قسم اردات ، الوقت  140رقمه وفق تصنيف أمحد خمتار عمر «كلمة وكان

ساعة، الوقت الثالثة فجرا، الثامنة، النهار، التاسعة، اخلامسة ، أسبوع ، الليل، احلادية عشر، الثانية : يليما 

وغريها، واجلدول ....عشر، الثانية والربع، الثالثة والربع، عام، سنة، نصف ساعة، صيف، أشهر، الزمن، عمر 

  :التايل يوضح تواتر هذه األلفاظ يف العينة املدروسة

  

                                                           

  .95املرجع السابق، ص )1(
  .95علم الداللة ، املرجع السابق ، ص :عمر  أمحد خمتار  )2(
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 تواترها )الزمن ولوقت(قل الح

 100 )مفردا ومجعا(اليوم

 40 الليل

 7 ربيع

 7 شتاء

 6 صيف

 78 الساعة

 70 السنة

 36 )مفرد ومجع(العامل

 25 النهار

 10 الظهرية

 30 املساء

 35 أسبوع

 38 الوقت والزمن

 50 )مفرد ومجع(شهر

 9 الصباح

 541 اموع
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  :التعليق على الجدول

قد أسهب " نزيحليب املار "رواية من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن الروائي عواد علي يف مؤلفه املوسوم ب     

يف استعمال احلقل الدال على الوقت والزمن، كما أن ألفاظها تتفاوت يف تواترها من حيث كثرة تواتر  وأسرف

 78، مث تليها لفظة ساعة ب100حوايل  هي أكثر ورودا إذ بلغ عدد تواترها"يوم"ألفاظه وقلتها إذ جند كلمة 

وهذا راجع حجم األمل واحلزن والقهر واملعاناة الذي تعاين منه بغداد بصيغة عامة وأبطال الرواية بصيغة خاصة، 

، العام، النهار، الصيف، الربيع: بسبب احلرب باإلضافة إىل هذه األلفاظ فإن اجلدول ذكر ألفاظ أقل ورودا حنو

  . ألفاظ الدالة على حقل الزمن وهذا بسبب احلالة النفسية وغريها من اخلريف

، ربيع ، شتاء: كعالقة التنافر حنونالحظ من خالل هذا اجلدول أنه توجد عالقات داللية بني هذه املفردات  و      

ساعة ، اليوم ، وعالقة اجلزء بالكل صيف ، سنة ، كما نشهد استعمال حقل : صيف ، وعالقة استعمال مثل 

اليوم ، واجلدول التايل يسري ويوضح تلك  ≠األمس  ،الصباح ≠النهار ، املساء  ≠الليل : ضاد ويتجلى يف الت

  .العالقات 

 األلفاظ نوع العالقة

 صيف ، شتاء ، ربيع عالقة تنافر

  سنة - يوم  - ساعة  عالقة اجلزء بالكل

  سنة –شتاء 

  سنة –ربيع 

 سنة  –صيف 



 "عواد علي"لـ " نزيحليب المار "اشتغال الحقول اللسانية في رواية                             :الفصل الثاني

 

 

40 

ميكننا القول أن أسلوب الروائي عواد على أسلوب ثري باملفردات اللغوية املتنوعة ، حيث أنه ميزج بني  ن،إذ      

، فهو حياول التعبري عن احلاالت النفسية اليت يعانيها شعب عىن ومفهومه ، وأخرى غامضة وصعبةألفاظ واضحة امل

  .بسبب احلرب بغداد واملناطق احملتلة جراء فقدان األحبة من األهل وأصدقاء 

جده يعرب عن هذه احلالة باالنتقال بني وحدات وحقول داللية فتارة جنده يتحدث ويستعمل حقل احلزن ، فن      

، وهذا أن دل علو نشئ فإنه يوحي ويدل على وحقل احليوان وحقل احلرب وغريها وتارة أخرى حقل الطبيعة

  .السائد وما يعانوه من حزن أنداك الوضع

  :لفاظ الدالة على الطبيعةحقل األ  -7

األلفاظ الدالة على الطبيعة وحيث " املارينزرواية حليب " ومن بني املفردات اليت فرضت نفسها يف هذه الرواية    

قسم املوجودات غري ) 27(رقم هذا اال حسب خمطط احلقول الداللية يف كتاب أمحد خمتار عمر«جاء 

ر، عرب، شرق، جنوب، مشال ، مساء، تراب، األرض ، الزهور، الزلزال، سجمطر مفردا ومجعا : مثل  )1(»احلية

شارع ، غيث ، طريق، ر، جبال، حميط ، ماء، غابة، برق،  ،غيوم ، فضاء، مشس ، البحر، برودة ، عواصف 

  .اخل...جنوم، تراب، أحياء، ريح، حديقة 

  :الدراسة واجلدول أدناه يعني تواتر هذه األلفاظ يف العينة اليت هي حمل

 تواترها في الرواية حقل األلفاظ الدالة على الطبيعة

 8 املطر

 20 األرض

                                                           

  

  .95، صعلم الداللة، املرجع السابق:مر أمحد خمتار ع)1(
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 10 غرب

 12 شرق

 6 جنوب

 7 مشال

 8 شجر

 7   مساء

 16 غيوم

 8 فضاء

 11 مشس

 14 البحر

 9 طريق

  9ر

 7 جنوم

 36 شارع

 188 اموع

  

  :التعليق على الجدول

أعاله يالحظ أن الروائي وظف العديد من املفردات اليت توحي على الطبيعة حيث أن إن املتأمل للجدول       

صفية أبطال الرواية والبلدان احملتلة بوهي كلمات تعرب عن مهوم وأحزان وآالم  188: يل اجمموع هذه األلفاظ حو 
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ت البالد وسرقة وسرقة ثرواعامة بسبب احلرب والدمار اليت حلقت املناطق احملتلة وفقدان األحبة وكذا ب وسلب 

  .املعامل األثرية

فقد وردت مفردات أخرى يف الرواية وذلك من ى الطبيعة باإلضافة إىل األلفاظ اليت ذكرت سابقا واليت تدل عل 

  :خالل قول الشاعر

  كأين أحلمُ «

  لببامن جيد  خرزةُ م الأن عي

  ينبع من رحم ُحرسان الفراتو 

  اسسنك فى يفودجلة من

   رفال 

  ضفةوال 

  وال قطرة ماء

  الكرخخلف  الرصافةوال 

  )1(.»الرصافةخلف ظهر  الكرخوال 

  

  

                                                           

  12، املرجع السابق ، ص  "نزيحليب املار "رواية : علي عواد)1(
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  :قل األلفاظ الدالة على الحيوانح  -8

الرواية حيث عمد الروائي عواد يعد حقل األلفاظ الدالة على احليوانات من بني أهم احلقول الداللية يف هذه       

توظيف جمموعة خمتلفة فتنوعت بني حيوانات أليفة و أخرى متوحشة إذ بلغ عدد كلماته حوايل و رقمه يف  يعل

الطائر ، الغراب ، : حنو  )1(» قسم املوجودات احلية  5-4-2خمطط احلقول الداللية يف كتاب أمحد خمتار عمر «

، )حشرة(ال، محام، فراشات، ، ثعلب، البغ)حشرة(، احلمري، نسر، ثور ، جراد سةيفط، جنية، خفاش

ديناصورات، طيور، ناقة، بعري، البط، النورس، الضفادع، األفاعي، العقارب، ذئب واجلدول التايل يبني تواتر هذه 

  :املفردات يف الرواية املدروسة 

 تواترها حقل الحيوانات

 10 النسر

 5 الثور

 6 احلمري

 12 الغراب

  :فيها حيوانات متوحشة وأخرى أليفة ، وهذا ما سيوضحه اجلدول أدناه  مما سبق الذكر أن الرواية قد وظفت

 الحيوانات المتوحشة الحيوانات األليفة

 ثعلب هر

  تديناصورا البط

 ذئب ناقة

                                                           

  املرجع السابق: أمحد خمتار )1(
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 العقرب بعري

 ةفطيس احلمري

 ضبية

 البغال

 ضفدع

   احلمام

 النوارس

األخرى ويرمز إىل  اجلبال اآلهلةميثل رسول األنكا اإلهلي إىل « : ويشري النسر يف الرواية حسب األسطورة      

  )1(»السكان األصليني

  )2(»رمز للغزاة هلذا جند املنتصر يف األسطورة هو النسر«أما الثور فهو 

والذي  الكلب لكنه يعاين من داء  اخلفاش ليس حيوان أليف بالرغم من أنه ال يسبب ضرر لإلنسان«ملحوظة 

  )3(»البشرلإلنسان أو  نقلهميكن 

 :حقل األلفاظ الدالة على القرابة   -9

تضمن هذه الرواية العديد من األلفاظ الدالة على صلة الرحم القرابة، وهذا أمر طبيعي، فهذه األخرية       

لبعد عن األهل واألحبة وفقدام جراء احلرب ااب أبطال الرواية بسبب ينتتتحدث عن احلزن واألمل واملعاناة الذي 

                                                           

  28نز ، املرجع السابق ، صيرواية حليب املار : عواد علي )1(
  28املرجع نفسه ، ص )2(
  animals.wd11pm . comعلم احليوانات  )3(
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فاحلرب خلقت جمازر ومذابح راح ضحيتها العديد من األقارب ومن بني املفردات الدالة على صلة القرابة نذكر 

  :مايل

  أخل.....صديق  –عم  –شقيقة  –أخويت  –جدي  –أحفاد  –أم  –لد او  –أخ  –صديقة 

  :األلفاظ الدالة على األلوان حقل   -10

مهية الكبري اليت ختص ا اللون لأل، وهذا راجع إىل ردات خمتلفة تدل على حقل األلوانورد يف هذه الرواية مف     

األصفر،  –األخضر  –األمحر  – األسود – األبيض: يف الرواية وداللته، فقد استعمل الروائي ألوان خمتلفة حنو

سود قد تتواتر يف الرواية العديد من املرات ذلك أن هذا اللون يعرب على املوت والوضع املزري ونالحظ أن اللون األ

الذي تعاين منه املناطق احملتلة وبغداد بصفة خاصة وهو رمز العمق والسلبية، واللون األمحر يرمز إىل احلب لكن 

لى احلب واللون األبيض يوحي على الصفاء س أما اللون الوردي فيدل عنهنا فهو يعرب على الدماء والرغبة يف اجل

  .والسالم

  :حقل األلفاظ الدالة على الصفات   -11

ألفاظ تدل على الصفات فمنها صفات خلقية وصفات "  نزياملار رواية حليب "وظف الروائي يف مؤلفه      

صفاء  –يدها الناعمة  –حنيفة  –بريق  –شعر قصري  –فراغ  –قوام  –مسراء : فالصفات اخللقية حنو خلفية

مجيلة وسبب توظيف املرأة وصفاا راجع إىل اعتبار املرأة هي  –صفيق  –حلق  –حساسة  –متثقفة  –البشرة 

  .اليت تداوي اجلراح وهي متمسكة باحلياة وسبب يف حتسن النفسية 

إين ال أخجل من االعرتاف بأنين لو كنت أملك، «: كما وردت صفات أخرى يف الرواية من خالل قوله       

ليس فقط اإلرادة بل القوة أيضا، ال تقنت جمموعة من الشباب األقوياء واألذكياء واملتفادين واملخلصني ألفكارنا 
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م البلدان اليت بالغ فيها اليهود بالقناعة اآلملة، لني بالرعية لإلسهام يف عودة اليهود إىل إسرائيل، وأرسلتهغواملشت

 )1(.»....ستكون مهمة هؤالء الشباب أن تنكروا لصفة أناس غري يهود، ويرفعوا شعارات معاداة إسالمية 

  :حقل األلفاظ الدالة على األكل أو األطعمة 12-

مفردات توحي إىل الطعام ومن بني هذه " نز يحليب املار " وظف الروائي عواد علي يف روايته املعنونة ب     

الشاورما، املشاوي، اللنب، السلطة، الزيت، حلم الرز احملشي، لوز، صنوبر، الكرشة، رأس : يلي األلفاظ نذكر ما

  . اخلروف، البهارات، الكسكس، احللوى، عنب

  :حقل األلفاظ الدالة على البلدان واألماكن 13-

ضاعها للدراسة بتوظيف ألفاظ دالة على البلدان واألماكن إذ نالحظ كثرا متيزت الرواية اليت قمنا بإخ      

  :وتعددها ومن بني هذه األلفاظ جند

بغداد، فانكوفر، أودمنتون، هاليفاكس، مونرتيال، سانت جوزيف، تورونتو، هاملتون، أمريكا، انيا، تاوا، املو أ

كركوك، عمان، قربص، بريوت، الطائف، ايثاكا، لبنان، كندا، أسرتاليا، السويد، هولندا، أملانيا، الكويت، البصرة،  

البريو، كولومبيا، سوق السيف، احلديقة، مدرسة، أونتاريو، بانك سرتيت، سان لوران، بيشتور، نيويورك، روما، 

بونيس، آيرس، الدوحة، أورلينز، معهد، ليبيا، بريطانيا، اسبانيا، سوس، تركمان، البلقان، كردستان، شارع 

  :باإلضافة إىل هذه األلفاظ توجد ألفاظ أخرى يف الرواية حنو... طلس، شارع اجلمهوريةاأل

  كأين أحلم"

  من عمتمتها بابل تفيض على عيالمأن 

                                                           

  .110نز ، املرج السابق ، صيحليب املار : عوادي علي)1(
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  جدار حجري بني فراتني قتيلني َخراسانو 

  ودجلة غارف يف فجيعته

  ليس يعرف أين ميضي

  الكرخهل إىل مأمت يف 

   )1( .يف الرصافةمقربة أم إىل 

  جند أيضا كما

  كأين أحلم "

  بابل خرزة يف جيد عيالمأن 

  خراسانينبع من رحم والفرات  

  كنساسمنفٌي يف   ودجلة

  فالر

  وال ضفة

  وال قطرة ماء 

  الكرخخلف ظهر  الرصافةوال 

   )2( .الرصافةخلف ظهر  الكرخوال 

                                                           

  .11،12صاملرجع السابق، ص  : عواد علي  )1(
  .12املر جع  السابق، ص: عواد علي )2(
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  :حقل األلفاظ الدالة على الشخصيات -14

بتوظيف العديد من الشخصيات منها شخصيات ثانوية وأخرى رئيسية ومن حفلت الرواية اليت بني أيدينا       

سامر، ساهر، إبراهيم، آنيا، روزا، ماريا، ماريو، سلوى، ايدجييان، ديشاد، : يلي بني هذه الشخصيات نذكر ما

  .ميس ، شريين، أورسيال ،مسري، يشار، رشيدة، عشتار، سرجون، اهلام، سومر

خاصة سامر نز ملؤلفها عواد علي سيدرك أمل وحزن شخصيات الرواية ية حليب املار املتمعن لرواي والقارئ     

انفجار قنبلة يف املنطقة اليت تسكن فيها، وخوفه على مصري عائلته وبالده، يف اية  إثرالذي فقد أخته الكربى 

يف استدراجه، ألن  الرواية يلجأ ضباط إىل سجن ساهر إلجبار سامر على العودة إىل بغداد لكنهم مل يفلحوا

سامر مل يرضخ لتهديدهم لكن تتمكن جمموعة من اللصوص من خطف ساهر و يطلبون فدية يف سبيل إخالء 

  سبيله،

  .حياته مثن لعودة أخيه ساهر سامل فيضطر سامر للعودة و انقاد أخيه لتكون ايته مأساوية إذ يدفع

الشديد على فراقه و تكون قد تعرفت على رجل امسه  كما جند أنيا اليت فقدت أخاها يف احلرب و حزا     

  .يقتلهاشاهني فتتوطد عالقتها معه لكن عندما تقّر آنيا قطع عالقتها به 

  :حقل األلفاظ الدالة على اللباس   -15

  :ذهب صاحب الرواية إىل توظيف مفردات دالة على اللباس يف الرواية إذ جنده يوظف اللباس حنو

فستان، معطف، قبعة، بدلة، بلوزة، العقال، العباءة العربية التقليدية، مالبس عربية جنوبية، مالبس داخلية، 

  .الشورتات والقمصان، قميصا، نقاب، لباس النوم، تنورة قصرية
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  :حقل األلفاظ الدالة على األيام واألشهر -16

تمكن من معرفة وإدراك أن الروائي عواد علي ي اليت هي حمل دراستنا" نزيرواية حليب املار "إن الدارس للرواية       

السبت، اجلمعة، : ، واأليام مثلاستعمل مفردات دالة على األشهر مثل أبريل، مارس، يوينو، يوليو، أكتوبر

  .اخل...ثنني، اخلميسإلا

  :لربطاأدوات حقل وسائل و  -17

  متوت بالدي أنكان عدال   هل

  ينهب اللقطاء بذراو 

  مفاتيح طفولتهاو 

  غيومها خلفتحيا ل

  أصناف بالد 

  )1(أشباه بالدو 

  :حقل األلفاظ الدالة على المرض -18

سيظهر له جليا أن هذا الروائي وظف حقول " عواد علي"مؤلفها " حليب املارينز"إن القارئ املتتبع لرواية      

داللية بكثرة كحقل احلزن وحقل داللية خمتلفة ومتنوعة، وذلك باختالف نسبة تواترها يف الرواية إذ جند حقول 

ومن بني هذه . الوقت وحقل احلرب وحقل األماكن، وهناك ألفاظ متفاوتة وجودها بنسبة ضئيلة كحقل املرض

ضمور الكلية، أمل أسفل الظهر، أمل يف البطن، مشكلة يف العضو التناسلي، : الكلمات اليت تدل على املرض جند

 ...مغص، أمل يف الرأس

                                                           

  .35-34، صاملر جع  السابق: عواد علي)1(



  

  

  ةــــــــخاتمال



                                                                                                          ����� 
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  :خاتمة

ة ها رواييت تضمنتالإىل إبراز أهم احلقول اللسانية يهدف لكل بداية اية وها حنن نصل إىل اية حبثنا الذي      

   : النقاط التاليةه النتائج يف هذ وسنلخصخرية خلفت نتائج ا أن كل مذكرة تتوج بنتائج فهده األنز  ومبير حليب املا

نز حتاكي الواقع االجتماعي حيث شكلت لوحة فنية حول احلب واحلزن، وهي تعرب عن مرارة يرواية حليب املار  -

 ).األخوة واألبناء(الفراق من موت األحبة 

 .مكنتنا من معرفة الفروق املوجودة بني األلفاظ واملفردات احلقول اللسانية -

 .جعلتنا نصنف األلفاظ كل يف حقل أو جمال ينتمي إليه للسانيةنظرية احلقول ا -

ت العديد من احلقول اللسانية باختالف نأا تضم" حليب املارينز :"واملالحظ لرواية عواد علي املوسومة ب  -

 .مشارا 

 . اخل,..األسى ، األمل ،البكاء : ن واليت تنطوي حتت حقل احلزن حنوتواتر األلفاظ الدال على احلز  -

 إخل...ساعة ،يوم ،أمس:واليت تنتمي هلذا اال مثل الدالة على األزمنة والوقت  األلفاظكثرة توظيف  -

بندقية :الدالة على احلرب أللفاظاإلسهاب يف استخدام مفردات دالة على احلرب واليت تصنف يف حقل  -

 .إخل...،صاروخ 

سلوى ،ساهر،ابراهيم،ديشاد،رانيا:حنوكثرة استعمال الشخصيات منها الرئيسية والثانوية واليت تنتمي هلدا اال  -

 .وغريها من احلقول اللسانية السابق ذكرها يف العمل البحثي. إخل....روزا

قول داللية و جوانب ويف األخري نأمل أن نكون متكنا من اإلملام بكل اجلوانب اليت تضمنتها الرواية من ح     

  .فنية

  



  

 المراجعو  المصادر ائمةق
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