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احلقول الداللية أللفاظ الطبيعة يف معلقة امرئ القيس دراسة داللية
إعدإد :
أول إبرإهمي إمام
قسم إللغة إلعربية و إدلرإسات إالسالمية إجلامعة إلفدرإلية غسو والية زنفرإ ،نيجرياي
إمللخص:
من إملعلوم أن إالنسان يعيش عىل هذإ إلكوكب إلريض حماطا بظوإهر طبيعية لها تأثري عىل حوإسه
ومشاعره وأفاكره إليت تدفعه أحياان إىل تصور بعض إملعاين إملتعلقة بتكل إلظوإهر إلطبيعية إس تجابة
ذهنية ملثري خاريج و هذإ إملثري إخلاريج البد هل من الارتباط بحدى إحلوإس إمخلس ( إلسمع ،
إلبرص ،إلشم ،إذلوق ،إللمس) وبلتايل تتحول هذه إالس تجابة إذلهنية مثريإ لرموز لغوية توإفرت فهيا
رشوط محل إملعىن إذلي هو موضوع عمل إدلالةل وإذلي تشعبت منه نظرية إحلقول إدلاللية  ،إلقامئة عىل
أساس تصنيف إللكامت إليت تشرتك دالليا للكشف عن إلعالقات بيهنا عن طريق حتديد إلعنارص
إلتكوينية ملعاين إللكامت  ،ومع أن معلية حتليل معىن إللكمة إىل عنارص إمتدإد نظرية إحلقول إدلاللية ،
فانه ميكن قبول نظرية إحلقول  ،بدون إلتحليل إلعنارصي أو إلعكس  ،ومن مث ميكن إلقول بتصنيف
مجموعة معينة من إللكامت تشلك حقال ومتكل عالقات متنوعة بيهنا دون أن يسري إلباحث بلتحليل إىل
مرحةل حتديد إلعنارص إلتكوينية للك لكمة  ...وعىل هذإ إلمنط 1
جاءت هذه إملقاةل متناوةل درإسة موجزة
عن حياة إمرئ إلقيس و إلتعريف مبعلقته ،و حتدثت عن نظرية إحلقول إدلاللية  ،إبتدإء من إملفهوم
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 مث توظيف إلعملية إلتصنيفية للكامت، مرورإ بلالكم عن نشأهتا وتطورها،إللغوي و إالصطاليح
. إلظوإهر إلطبيعية يف معلقة إمرئ إلقيس خمتمتة بلنتاجئ مث إلهوإمش وإملرإجع
Abstract:
It’s known that the mankind lives on this earth surrounded by the natural phenomenon which has impact on
his sense، thought، and feelings، which sometime make him imagine some meanings related to the natural
phenomenon as a response to an external stimuli، and this external stimuli must has a relation with one of the
five sense organs thus;- ear، sight، smel، test ،and touch.- and then، that sense response would turned into a
stimuli for linguistic symbols which had completed the conditions of making sense.
The sense is the basic topic of semantics، from which the semantic field’s theory، was branched out، which
bases mainly on arranging the words that are associated in meaning in order to discover the relations between
them through detecting the componential elements of the meaning.
Although the word meaning analytical operation is an extension of semantic fields theory، it can also be
ccepted without elemental analysis، in view of this it’s possible to bear out that، the arrangement of certain
group of words which forms a field and shares deferent kinds of relations، without taking the operational
analysis up the level of detecting the elemental components for each word.This article had discussed a brief
history of the poet Imri،il-qais ، and had defined the (muallaqat ) linguistically and technically and it also
talked about the both linguistical and terminological meaning of the semantic fields theory as well as its
beginning pointing on its development and then applied the operational arrange of the words of natural
phenomenon in the (muhg،allaqat) and lastly the article concluded with the outcome،endnotes، and
references.

:املقدمة
 والصالة و السالم على أفصح العرب نطقا بالضاد محمد خير خلق هللا أجمعين و على آله الطاهرين،الحمد هلل
، وبعد. وصحابته املهتدين
مما ال شك فيه أن دراسة ألفاظ نصوص األدب العربي بأسلوب حديث يثري النص األدبي كما يضفي عليه ظالل
 وخصوصا هذه النظريات الحديثة التي تأخذ شكال خاصا ومنهجا متميز ا في،الروعة الجمالية والبهاء الفني الراقي
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الدراسة الداللية  ،أمثال األسلوبية و الحقول الداللية  ،وغيرهما من البحوث اللغوية املستجدة  ،و تبرهن على قدرة
اللغة العربية ملسايرة كل تقدم وقمع كل تحديات قد تواجهها من قبل أعدائها القرآن واإلسالم.
وبما أن معلقات الشعراء الجاهليين من أقوى النصوص األدبية وأحكمها وأفصحها ،وفي مقدمة هذه املعلقات معلقة
إمرئ القيس ،اختار الباحث أن يقوم بتصنيف ألفاظ الطبيعة في معلقة إمرئ القيس  ،على ضوء نظرية الحقول
الداللية الحديثة ذلك ملاتمتاز به املعلقة من األلفاظ الخاصة بالظواهر الكونيةالطبيعية املحيطة باإلنسان .
وتحتوي املقالة على النقاط التالية :
النقطة األولى  :نبذة عن حياة الشاعر و التعريف باملعلقة .
النقطة الثانية  :املفهوم اللغوي للحقول الداللية .
النقطة الثالثة  :املفهوم اإلصطالحي للحقول الداللية .
النقطة الرابعة :نشأة الحقول الداللية وتطورها .
النقطة الخامسة  :الحقول الداللية أللفاظ الطبيعة .
الخاتمة والنتائج،الهوامش ،املراجع و املصادر .
نبذة عن حياة الشاعر.
اسمه  ،كنيته  ،لقبه :
هو امرؤ القيس بن حجر الكندي ،كنيته أبو وهب ،أو أبو الحارث .قيل :إن اسمه جندح وإن امرأ القيس لقب غلب
َ
عليه ،ومعناه رجل الشدة ،لقب به مملا لقي من الشدائد .ولد امرؤ القيس في أوائل القرن السادس امليالدي بنجد .وذكر
مؤرخون أن أمه هي فاطمة بنت ربيعة بنت الحارث أخت كليب واملهلهل.
نشأته :
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ّ
فبر َز فيه إلى أن َّ
نشأ امرؤ القيس ًّ
متوقد الفهم فلما ترعرع أخذ يقول الشعر َّ ،
تقدم على سائر شعراء عصره و
ذكيا
يحب اللهو ،و يستتبع صعاليك العرب و َّ
كان مع صغر سنه ّ
يتنقل في أحيائها فيغير بهم  ،و كان يكثر من وصف الخيل
و يبكي على الدمن و يذكر الرسوم و األطالل و غير ذلك2.

التعريف باملعلقة :
ّ ّ
ّ
جاهلية بلغ عددها سبعا أوعشرا -،على قول بعض النقاد-،برزت فيها خصائص الشعر
وأما ملعلقات فهي  :قصائد
الجاهلي بوضوحّ ،
حتى ّ
ّ
الجاهليين من آثار أدبية 3وقد اختلفت اآلراء في سبب تسميتها
عدت أفضل ما بلغنا عن
"معلقات" ذهب صاحب العقد الفريد ،وابن رشيق في العمدة ،وابن خلدون في املقدمة :إلى أنه بلغ من شغف العرب
بالشعر أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم ،فكتبتها بماء الذهب في القباطي (ثياب كانت تنسج
بمصر) و علقتها في أستار الكعبة ؛ فمنه يقالَّ :
مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير  ،و املذهبات السبع  ،و قد يقال لها
املعلقات .
ً
بينما يرى البعض أنها سميت باملعلقات  ،ألن بعض امللوك كان إذا استحسن قصيدة قال علقوا لنا هذه و أثبتوها في
خزانتي  ،لكن املشهور هو الرأي األول  ،و الراجح اليوم أنها سميت باملعلقات لتشبيهها بالسموط ،أي العقود التي
ُ َّ
علق باألعناق  ،و قد سميت ً
أيضا باملذهبات ألنها جديرة أن تكتب بماء الذهب لنفاستها،4.و املعلقات هي أشهر ما
ت

وصل إلينا من الشعر الجاهلي ،و أطولها َن َف ًسا و أبعدها ً
أثرا5 ،و من هذا القبيل جاءت معلقة إمرئي القيس  ،التي
مطلعها-:

ّ
َ َّ
َْ
نبك من مذكرى
مل
قط م
بس م
قفا م
حبيب ومنز مل * م
ٍ
اللوى بين الدخو مل فحو م
ً
وهي قصيدة المية على البحر الطويل ،و قد اختلف الرواة في عدد أبياتها ،فهي برواية األصمعي سبعة وسبعون بيتا ،
ً
و في شرح املعلقات للزوزني واحد وثمانون بيتا.
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املفهوم اللغوي للحقول الداللية :
فالحقول جمع حقل و قد وردت لفظة " الحقل " في املعاجم لعدة معان منها - :الزرع  ،األرض القراح  ،وفي تهذيب
اللغة لألزهري  ،الحقل :الزرع :وقال إذا ظهر ورق الزرع واخضر فهو حقل ،وقد احقل الزرع 6وفي املصباح املنير
ُ
للفيومي ،الحقل  :األرض القراح وهي التي ال شجر بها وقيل هو الزرع إذا تشعب ورقه ومنه أخذت (املحاقلة) وهي بيع
الزرع في سنبله بحنطه وجمعه ( حقول ) مثل فلس وفلوس7وفي القاموس املحيط للفيروز آبادي  ،الحقل  :قراح طيب
يزرع فيه كالحقلة ومنه  :ال ينبت البقلة إال الحقلة والزرع قد تشعب ورقه وظهر وكثر أو إذا استجمع خروج نباته8

وأما اللفظ " الداللية " .فنسبة إلى الداللة .
والداللة لفظة ذات معان واسع ة في اللغة و منها ما جاء في املصباح املنير للفيومي  ،أن الداللة  ،من دللت على الش يء
وإليه من باب قتل و ( أ دللت ) باأللف لغة واملصدر ( دلولة ) واالسم ( الداللة ) بكسر الدال وفتحها وهو ما يقتضيه
اللفظ عند إطالقه واسم الفاعل9،وفي تهذبي اللغة لألزهري  ،دللت بهذا الطريق داللة  ،أي عرفته  ،ودللت به أدل
داللة  ،وقال أبو زيد :أدللت بالطريق إدالال10.،

وبالنظر إلى ماتقدم من التعاريف اللغوية للفظة " الحقل " يتبن للباحث أن الحقل عبارة عن مساحة أرضية صالحة
للزاعة  ،أوبقعة أرضية معدة لألعمال الزاعية ،كما أن اللفظة "الداللة " تتضمن من حيث إشاراتها اللغوية معنى "
العالمة "واملغزى  ،واملقصود  ،والهداية  ،واإلرشاد  ،ومفاد الش ي  ،ومؤداه .
َ
وقد وردت اشتقاقات اللفظة "الداللة " بمعنى " اإلرشاد " في مواطن عديدة في القرآن الكريم منها َ ( -:و َح َّر ْم َنا َعل ْي مه
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
اص ُحون ) سورة القصص  ،اآلية ( )12وقوله
اضع ممن قب ُل فقالت ه ْل أدلكم على أه مل بي ٍت يكفلونه لكم وهم له ن م
املر م
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َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ
َ َ َّ َ َ
ين ك َف ُروا َه ْل
اب أ مل ٍيم اآلية ( )10سورة الصف ( َقال ال مذ
تعالى (يا أيها ال مذين آمنوا هل أدلكم على متجار ٍة تن مجيكم ممن عذ ٍ
َ ُّ ُ َ
ُ َ َْ
ُ َ ْ ُ
ن ُدلك ْم َعلى َر ُج ٍل ُي َن مّب ُئك ْم مإذا ُم ّ مزق ُت ْم ك َّل ُم َم َّز ٍق مإ َّنك ْم ل مفي خل ٍق َج مد ٍيد ) اآلية ( )7سورة السبأ
املفهوم االصطالحي للحقول الداللية -:
فقدعرفها أوملان (Ullmann) ،بأنها قطاع متكامل من املادة اللغوية تعبر عن مجال معين من الخبرة 11،وكأنه يشير
بعريفه للحقل الداللي أنه دراسة تتضمن آفاقا داللية متماسكة تتركز على مفردات اللغة التي تسعى إلى تفسير تصور
أورؤية  ،أو موضوع  ،أوفكرة معينة  .ويالحظ في تعريف أوملان هذا أنه من حيث وجهة نظره إلى الحقل الداللي يعاكس
" لوهير " الذي يرى أن الدراسات الحقلية ليست كاملة  ...ويعرفها جون ليونز ) (Lyonsبقوله " ،إن الحقل الداللي ،
هومجموعة جزئية ملفردات اللغة 12كأنه يقول إن الحقل الداللي دراسة لطائفة من الكلمات اللغوية املتعلقة بموضوع
خاص لهدف تفسيره والتعبير عنه  ،ويرى جورج مونان)gorge monin) :أن الحقل الداللي هو مجموعة من الوحدة
املعجمية التي تشتمل على مفاهيم تندرج تحت مفهوم عام يحدد الحقل .13،ويعني ذلك أن الحقل الداللي  ،عبارة عن
حشد من الكلمات تنطوي على مواضيع ومعان خاضعة للفظ شامل يمثل حقالمعينا .
وكذلك جاء األستاذ الدكتور أحمد مختار عمر ،موضحا لجميع ماسبق ذكره من التعاريف  ،بتعريف له،قائال :الحقل
الداللي )(Semantic fieldأو الحقل املعجمي (Lexical field)،هو مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتها  ،وتوضع عادة
َّ
تحت لفظ عام يجمعها .ثم مثل لذلك بكلمات األلوان في اللغة العربية  ،قائال  :فهي تقع تحت املصطلح العام "لون "
وتضم ألفاظا مثل  :أحمر – أزرق – أصفر – أخضر – أبيض ...إلخ 14.

ويالحظ من هذا التعريف األخير أن الفكرة األساسية للحقول الداللية هي أنها تقوم على أساس جمع الكلمات
أواملعاني املتقاربة ذات املالمح الداللية املشتركة ،وجمعها تحت لفظ عام يجمعها  ،فكلمة "العقل " مثال يمكن اندراج
ألفاظ تحتها أمثال :لب  ،نهية  ،حجر ،أرب  ،حجى ...،إلح .
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وكلمة "الكرم " تحوي كلمات مثل  -:جود  ،سخاء  ،رفد  ،عطاء  ،مير  ،قرى ،ضيافة  ،نائل  ،وغير ذلك من الكلمات
التي لها اشتراك مع الكرم في املالمح الداللية .
والشك أن هذه الفكرة هي التي أشارإليها " فندريس " بقوله :إن الذهن يميل دائما ،إلى جمع الكلمات وإلى اكتشاف
عرى جديدة تجمع بينها ،فالكلمات تتثبت دائما بعائلة لغوية15.وإن دلت مقولة "فندريس " على ش يء إنما تدل على أن
ُّ
وتعرف على الفروق
تصنيف الكلمات لالستجالء العالقات بينها ،كي يتمكن فهمها بسبب ارتباط بعضها بالبعض ،
القائمة بينها  ،من الخصائص العقلية .
هذ ،:وبالتأمل في جميع التعريفات املتقدمة  ،يمكن القول بأن نظرية الحقول الداللية  ،عبارة 1عن مستوى املادة
الخام يستلهمها الدارس منهجا تطبيقيا على موضوع من املوضوعات اللغوية أو األدبية  ،وذلك بأن النظرية هي عبارة
َّ
َّ
واملنسقة لهدف وصف أوشرح مجموعة من األحداث  ،والظواهر 16.
عن املبادئ والقواعد والقوانين العلمية املنظمة
نشأة نظرية الحقول الداللية :
أما عن نشأتها كأقدم النظريات في تحليل عناصر املعنى اللغوي  ،فقد بدأ ضوءها في اإلشراق حين صدور بعض
إشارات وتلميحات تتعلق باستعماالت املصطلح ظهرت منذ عام  1877على أيدي علماء الغرب أمثال تيجنر السابق
الذكر و " آبل " ) (ABELفي عام  1885و" ماير " ) (MEYERالذي اعتبر أول من عرض أفكار بشكل منظم في مقالته
َّ
املسماة ،نظم املعنى ) (BEDEUTUNGSSوقد حدد النظم الداللية  ،على أنها ارتباط منظم لعدد محدود من
التعبيرات من وجهة نظر فردية 17،
ثم جاءت إشارات العالم اللغوي دي سوسير في كتابه املعنون ب – دراسات في

علم اللغة العام حيث أشار إلى فكرة وجود العالقة بين الكلمات أواملفردات اللغوية ذات تقارب داللي وأنها تندرج تحت
مفهوم عام وهذا املفهوم العام هو الذي قسمه أهل اللغة إلى مفاهيم جزئية ثم عبروا عن كل مفهوم جزئي بواحدة
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من تلك الكلمات 18،وتتابعت دراسات وأبحاث شتى كلها أصداء وإشارات وبدايات النبضات القلبية لبلورة الحقول
الداللية كفرع من فروع علم الداللة منضبط بالقوانين والقواعد واملبادئ  ،حتى أوائل العشرينات من القرن
العشرين ،ظهرت بحوث على أيدي علماء سويسرين وأملانيين و في مقدمتهم العالم إيسبين ) (Ispenالذي أشار في
بداية أمره إلى فكرة الحقل الداللي  ،بقوله (وباالضافة إلى ذلك فإن هناك كلمات خاصة التقف وحيدة في اللغة ولكنها
ترتبط بمجموعة داللية 19)...وبعد ذلك ظهر له كتاب جمع فيه مفردات األغنام في اللغة الهندية األوربية  ،وكان
صدور هذا الكتاب في عام 1944م20،
ومنهم " جولز " ) (Jollesبروزيج  (Prozigو ترير)21(Trierصاحب الجهود

املحمودة واألعمال الجليلة في تنشأة هذه النظرية وتثبيت دعائمها  ،مماجعل بعض الدارسين يعتبره مؤسس الحقول
الداللية  ،ألنه قام بإسهامات إيجابية ومناظرات مكثفة  ،تبلورت منها نظرية الحقول الداللية  ،ويؤكد ذلك ماقاله
الدكتور أحمد عزوز "ومهما كان من التاريخ الدقيق الذي استعمل فيه املصطلح في معناه اللساني  ،فإننا نلفيه في
عشرات املؤلفات قبل صدور كتاب تراير في عام 1934الذي اليعود إليه الفضل في األسبقية إلى النظرية  ،إنما يكمن
فضله فيما قام به من املناظرات والدراسات العديدة حتى أصبح الدارسون اليباشرون هذه النظرية بالدراسة من
غير الوقوف على أعماله بصورة متأنية  ،ونظرات فاحصفة 22"... ،ذلك بأنه وفق إلى تأسيس تيار أو منهج عرف
بنظرية الحقول الداللية من خالل دراسته املنظمة واملحكمة لأللفاظ الفكرية في اللغة األملانية مقارنا مفردات اللغة
األملانية في حقل الفكر واالدراك بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر  .وهي على رأي بعض الدارسين أشهر دراسات
وبحوث الحقول الداللية في طفولتها املبكرة . ،ثم توالت اسهامات وتتابعت بشكل مكثف  ،وأدى ذلك كله إلى تطور
ملموس ورقي مرموق .
وبهذا يتبين أن الحقول الداللية من حيث النشأة و التطور التكاد تختلف عن غيرها من العلوم اللغوية أوالدراسات
اللسانية .إذبدأ في صورة مناظرات وإشارات متناثرة مبثوثة في كتابات العلماء ومقاالتهم  ،ثم أخذت في النمو والرقي
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شيئا فشيئا مرورا بأطوار مختلفة حتى تم لها التكامل والنضوج فأنتظمت في سمط النظريات ذات املناهج التنظرية
والتطبيقية القائمة على املبادئ والقوانين القواعد.
وقدتوصل الباحث من خالل قراءته لهذه املعلقة ،إلى أنها تعج من حيث مفرداتها وعباراتها بحقول داللية متنوعة
تتعلق بالطبيعة يمكن تقسيمها إلى حقول داللية عدة هي-:
-

حقل األلفاظ الخاصة بالسماء و النجوم .

-

حقل األلفاظ الخاصة بالرمال .

-

حقل أأللفاظ الخاصة بالرياح .

-

حقل أأللفاظ الخاصة بالجبال.

-

بالنبات .
حقل األلفاظ الخاصة
ٍ

-

حقل األلفاظ الخاصة باألماكن .

-

حقل األلفاظ الخاصة بالحيوان و الطيور .

-

حقل األلفاظ الخاصة األزمنة الطبيعية .

-

حقل األلفاظ الخاصة باأللوان .

-

حقل األلفاظ الخاصة باملياه واألنهار .

-

حقل األلفاظ الخاصة بالضياء والظالم .

-

حقل األراض ي املنخفضة واملستوية واملرتفعة

الحقول الداللية أللفاظ الطبيعة  ،في النص .
حقل األلفاظ الخاصة بالسماءو النجوم.
قال الشاعر :
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ُّ
َ
الس َماء َت َع َّر َ
ض ْأث َن ماء الو َشاح ْاملُ َف َّ
ض ْت * َت َع ُّر َ
ص مل
إذا َما الث َرَّيا مفي َّ م
م م
ص ّم َج َ
ّ
جوم ُ
فيا َ
كتان إلى ُ
لك من َل ْيل َك َأ َّن ُن َ
ند مل
ر
بأم
*
ه
اس ٍ
ٍ
م
دالالت األلفاظ :
ُ
صاب َ
ُ َ َّ َ َ َّ َّ َّ َ َ ُّ ْ َ َ َ
َّ َ
ُ َّ
يح} 23
السم ماء  :ما يقابل األرض ،ويشاهد فوقها كقبة زرقاء ،وتصغيرها سمية " {وزينا السماء الدنيا مبم م
ُّ
َّ
الث ْور ،وهي سبعة كواكبُ ،س ّميت بذلك لكثرة كواكبها مع ضيق املح ّ
ل24.
الث َرَّيا  :مجموعة من النجوم في صورة
م
ذاتيا يتألف من ُكتلة من الغا ات ّ
ُن َ
جاذبيتها ا ّ
ّ
جوم ُه  :جمع نجم و النجم هو :جسم سماو ّي مض يء ًّ
لذاتية
تتكتل بسبب
ز
ّ
َ َّ ْ
ّ
جم إ َذا َه َوى} "25
ذرية في داخله " {والن م م
وتولد طاقة بتفاعالت م
التحليل :تشترك ألفاظ هذا الحقل في الداللة على الظواهر الطبيعية العلوية.
العالقات الداللية :
تقع عالقة التنافر بين اللفظ " السماء ولفظي " نجوم والثريا " وتقع عالقة االشتمال بين اللفظين "نجوم والثريا".
حقل األلفاظ الخاصة بالرمال  :قال الشاعر :

ّ
َ
اللوى َ
بين َّ
نبك من مذكرى
الدخو مل ،ف َح ْو َم مل
قط
حبيب ،ومنز مل * ب مس م
مقفا م
ٍ
َ
َ
َ
َ َ ّ َ ْ َ ْ َ ً َ َ َّ
َ
ّ
َ ً َ
ثيب ت َعذ َر ْت * علي و آلت حلفة لم تحل مل
هر الك م
ويوما على ظ م
ُ َ
َ َ
َ
فلما ْ
ساح َة ّ ْ َ َ
أجزنا َ
ّ
اف عقنقل
الحي وانتحى * بنا بطن خ ْب ٍت ذي محق ٍ

دالالت األلفاظ:
السقط :منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه.
اللوى :الرمل امللتوي ،أي املعوج .

ُُ
الكثيب :رمل كثير ،والجمع أكثبة وكثب وكثبان.
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حقاف جمع حقف :رمل مشرف معوج ،والجمع أحقاف وحقاف.
العقنقل :الرمل املنعقد املتلبد .وأصله من العقل وهو الشد .
التحليل  :تلتقي مفردات هذا الحقل في الداللة على الرمال.
العالقات الداللية :
تقع عالقة التنافر بين جميع املفردات .
حقل أأللفاظ الخاصة بالرياح :
قال الشاعر :

َ َ
ُ َ ْ
َ
ُ
جنوب وش ْمأ مل
فاملقر ماة لم َي ْعف َر ْس ُمها * ملا ن َس َج ْتها من
وضح م
فت م
ٍ
َ َ َ ْ
َ ْ
َ
نسيم َّ
الصبا جاءت َبرّيا الق َرن ُف مل
ض ّو َع مامل ْس ُك مم ْن ُه َما *
إذا قامتا ت

دالالت األلفاظ:
َُ
َ
ّ
َ ُ ُّ
ّ
القبلية26 .
الريح
ٍ
جنوب  :الجنوب :ريح تهب من جهة الجنوب ،وهي م
الريح التي ُّ
َش ْم َألّ :
تهب من تلك الجهة ،وهي ريح باردة27 .
م م
شجرا وال ّ
َ
نسيم :ريح خفيفة ال ُت ّ
تعفي ً
حرك ً
أثرا " 28.
م
َّ
ََ
َّ
الر ُيح :إذا َّ
ّ
الشرق29.
هبت من جهة
الصبا:من صب مت م
التحليل  :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على الريح.
العالقات الداللية :
تقع عالقة التضاد االمتدادي بين لفظي " الجنوب والشمأل "كما تقع بينهما وبين اللفظ " صبا " عالقة التضاد
العمودي ثم تقع بين هذه االلفاظ الثالثة وبين لفظ "نسيم " عالقة التنافر .
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حقل أأللفاظ الخاصة بالجبال وأعالمها :
قال الشاعر :

َّ
َ َ ْ
ُ
َ
ْ َ
ُ
السيل مم ْن َع مل
خر حط ُه
ممك ّ ٍر ممف ّ ٍر ُمق مب ٍل ُمد مب ٍر م ًعا * كج م
لمود ص ٍ
ُ َ َ ُّ ّ
ْ َ
الل ْب ُد عن حال َم ْتنه * َك َما َ ّزل مت ّ
الص ْفو ُاء باملُ َتن ّ مز مل
يت ي مزل
كم ٍ
م م
َ
َ
َ
ْ
ْ َ ُُ
ّ
َّ ْ ْ َ ُ َ ْ
تار ف َيذ ُب مل
على قط ٍن بالشي مم أيمن صو مب مه * و أيسره على الس م
ْ ََ
َ ّ َ َ َ َّ
ََْ َ َ
ُ ْ َ
ّ
منز مل
ومر على القن مان ممن نفيا من مه * فأنزل منه العصم من كل م
َ ُ ُ
ّ َ ً َ
ناس في بجاد ُم َز َّم مل
أ
انين َو ْب مل مه
كأن ثبيرا في عر م
* كبير ٍ
ّ ُ َى َ ْ ْ ُ
ْ
واألغثاء َفلكة م َ
امل َج ْيمر ُغ ْد َو ًة * من ّ
غزل
الس ميل
كأن ذر رأ مس
م
مم
ص ّم َج َ
ّ
َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ
َ
كتان إلى ُ
ند مل
اس ٍ
فيا لك من لي ٍل كأن نجومه * بأمر م

دالالت األلفاظ :
الجلمود والجلمد :الحجر العظيم الصلب ،والجمع جالمد وجالميد.
الصخر :الحجر ،الواحدة صخرة ،وجمع الصخر صخور.
الصفواء والصفوان والصفا :الحجر الصلب .
َ َ
القطن :جبل.
الستار  :جبل.
ويذبل  :جبل.
القنان :اسم جبل لبني أسد.
ثبير :جبل بعينه.
املجيمر :أكمة بعينها.

ً
ً
تشبيها بغبيط البعير.
الغبيط :أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفاها ،سميت غبيطا
79

إحلقول إدلاللية للفاظ إلطبيعة يف معلقة إمرئ
إلقيس درإسة داللية
"مامل" جمةل إدلرإسات إلعربية (سلسةل جديدة) إلعدد إلثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

أول إبرإهمي إمام

الجندل :الصخرة ،و الجمع جنادل.
التحليل:
تنقسم ألفاظ هذاالحقل إلى أربع مجموعات املجموعة األولى هي األلفاظ املشتركة في الداللة على جبال بعينها(والجبل
َ َ
ُ
عظم وطال وجاوز في ارتفاعه ّ
التل)30وهذه األلفاظ هي "القطن\ جبل\الستار\
هو :ما ارتفع من األرض إذا
يذبل\القنان\ثبير" و املجموعة الثانية عبارة عن اللفظين املشتركتين في الداللة على الصخور -،و الصخور مفرده
ٌ ُْ
ٌ
صلب)31-وهما " الصخر\الجندل" و املجموعة الثالثة عبارة عن اللفظين اشتركا في
حجر عظيم
الصخر ،وهو(:
َّ ُ ُ ُ
َ َ
صلبة ت َّتخذ من الجبال) 32-وهما "
وحجارة :صخر صغير ،مادة
الداللة على الحجر ( -و الحجر مفرد :وجمعه ،أحجار م
ََ
الجلمود \،الصفواء" واملجموعة الرابعة عبارة عن اللفظين يشتركان في الداللة على أألكمة( - ،أك َمة مفرد :وجمعه،
ً
ارتفاعا ّ
َأ َكمات وآكام وإكام َوأ َك ٌم:وهو ّ
مما حوله)33-هما" الغبيط\املجيمر ".
تل صغير ،أو موضع يكون أكثر
العالقة الداللية:
عالقة جزء من كل ،بين املجموعة األولى وبين مجموعتي الثانية و الثالثة .
عالقة تنافر بين املجموعة األولى وبين املجموعة الرابعة  ،وعالقة تنافر أيضا بين مجموعتي الثانية والثالثة وبين
املجموعة الرابعة ثم عالقة تنافر أخرى بين املجموعة الثانية واملجموعة الثالثة.
بالنبات :
حقل األلفاظ الخاصة
ٍ
قال الشاعر :

َََ َ
ُْ
األ ْ آم في َع َرصاتها * و قيعانها َّ
كأن ُه َح ُّب فل ُف مل
م
ترى بعر ر م
َ
ُ َْ َ َ َ َ
َ
ُْ ْ
النخلة امل َت َعث مك مل
أثيت ك مق ْن مو
َوف ْر ٍع َيزين املتن أ ْس َود ف ماح ٍم * ٍ
م
َوت ْعطو َبر ْخص غير َش ْثن َّ
ُ
أساريع ْ
مساويك ْ
ُ
إس مح مل
ظب ٍي ْأو
كأن ُه *
ٍ م ٍ
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َ َ
َ َ
ُ َ
داة َ
ّ
نظل
كأني غ
الب مين َي ْو َم تح َّملوا * لدى َس ُمر م
ات الحي نا مقف ح م
ُ َ َ ُ َّ َ
ّ
َ ْ
كأن مد َ
يب ُم َر َّج مل
الهاد م
ماء م
يات بنح مر مه * عصارة محن ٍاء بش ٍ
ّ ّ ْ ُ َ َّ
َ ْ
ْ
َ
ُ َ َّ
قي املذل مل
بوب الس
لطيف
وكش ٍح
ٍ
م
ساق كأن م
كالجديل مخص ٍر * و ٍ
َ
ُ
ُ
ْ
فأض َحى َي ُس ُّح َ
األذقان َد ْو َح الك َن ْه مبل
املاء َح ْو َل ك َت ْي َف ٍة * يك ّب على
م
باع فيه َغ ْر َقي َعش ّي ًة * ب َأ ْ َجائه ُ
ّ ّ َ
أنابيش ُع ْن ُ
الق ْ
ُ
ص َوى
ص مل
مر مم
كأن الس م م
م
َ َ َ ْ
َ ْ
َ
نسيم َّ
الصبا جاءت َبرّيا الق َرن ُف مل
ض ّو َع مامل ْس ُك مم ْن ُه َما *
إذا قامتا ت
دالالت األلفاظ :
الفلفل :كهدهد وزبرج ،حب هندي ،ونسب الصاغاني الكسر للعامة،
وفي املصباح :الفلفل بضم الفاءين من األبزار ،قالوا :ال يجوز فيه الكسر.
سمرات جمع سمرة ،بضم امليم :من شجر الطلح.
القنو :من التمر كالعنقود من العنب ،يجمع على األقناء والقنوان.
املتعثكل من العثكول والعثكال وهما بمعنى القنو وقيل بمعنى قطعة من القنو ،والنخلة املتعثكلة :التي خرجت
عثاكيلها أي :قنوانها.
ُ
ْ
ّ
ّ
الحارة ،ساقه رفيعة مستقيمة
النخليات أنواعه عديدة ،تعيش جميعها في املناطق
النخلة :جنس شجر من فصيلة
ّ ّ
َ
ّ
الش ْكل34 .
سعفية ريشية
طويلة ذات ُعقد ،أوراقه
األنبوب :ما بين العقدتين من القصب وغيره ،والجمع األنابيب
اإلسحل :شجرة تدق أغصانها في استواء ،تشبه األصابع بها في الدقة واالستواء.
ّ
الحناء :هو شجر ُي َّتخذ من ورقه خضاب أحمر ،والشائع تسهيل الهمزة 35
الدوحة :الشجرة العظيمة ،والجمع دوح.
الكنهبل ،بضم الباء وفتحها :ضرب من شجر البادية.
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العنصل :البصل البري.
ً
اآلسيةُ ،يزرع في البالد ّ ة الستعمال أزهاره َّ
ُ
عمر من الفصيلة ّ
تابال36 .
املجففة
الحار
القرنفل  :جنس شجر م ّ م
التحليل  :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على النبات .
العالقة الداللية :
تقع عالقة جزء من كل بين لفظي " النخلة \ القنو " .
ثم تقع بين اللفظين (النخلة \القنو ) وبين سائر ألفاظ الحقل ،عالقة التنافر .وذلك النتفاء عالقات االشتمال ،
التضاد بينها.
حقل األلفاظ الخاصة بأسماء األماكن :
قال الشاعر :

ّ
َ
اللوى َ
بين َّ
مقفا نب مك من مذكرى
الدخو مل ف َح ْو َم مل
قط
بس م
حبيب،ومنز مل * م
ٍ
ْ َ َ
ََ
َْ ْ
نخلة * و ال ُأ ُط ًما إال َم ً
شيدا مب َج ْن َد مل
وت ْي َم َاء لم يت ُرك بها مجذع ٍ
ْ
َ
الغبيط َب َ
وأل َقى َ
ول اليماني ذي ُ
العياب ْامل ّ
عاع ُه * ُنز َ
حمل
بصحر ماء
م
م
َ
ََْ َ ُ َ
ص ْح َبتي َ
َق َع ْد ُت َل ُه َو ُ
يب َب ْع َد َما ُم َتأ ّمملي
بين
ضارج * وبين العذ م
ٍ
ُ َُ
ْ ٌ ّ
َ
َ َ ّ
َ
َ
َّ
َ
الء مذي مل
وار في م ٍ
فعن لنا مسرب كأن منعاجه * عذارى د ٍ
َ ْ
َ َّ
َ
ُ ّ ُْ
ّ
حش َو ْج َرة ُمط مف ٍل
تصد وتبدي عن ٍ
أسيل وتتقي * بناظر ٍة من و م
َ
َ
الرباب ب َم َ
كدأبك من ّأم ْال ُح َو ْير مث ْ
ارتها أم َّ
أسل
قبلها * وج َ م
م
م م
م
ْ
ًَُّ
ُ َ ُ ً
َ
َ َّ َ ّ
حيق ُم َفل َف مل
كأن مكاكي الجواء غدية * صبحن سالفا ممن ر ٍ

دالالت األلفاظ:
الدخول وحومل :موضعان.
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َُ
والعذيب :موضعان.
ضارج
وجرة :موضع.
تيماء :قرية عادية في بالد العرب.
الجو :الوادي والجمع الجواء ،والجواء في البيت موضع بعينه.
ً
تشبيها بالطائفين حول الكعبة إذا نأوا عن الكعبة.
الدوار :حجر كان أهل الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله
َ
ومأسل ،بكسر السين :ماء بعينه والرواية فتح السين.
مأسل ،بفتح السين :جبل بعينه ،م
ظبي :موضع بعينه..يكون في غير هذااملكان.
التحليل :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على األمكنة.
العالقة الداللية :
تقع عالقة التنافر بين جميع ألفاظ هذا الحقل،ذلك النتفاء عالقات التضاد واالشتمال والجزء بالكل،بينها.
حقل األراض ي املنخفضة واملستوية واملرتفعة :
قال الشاعر

ْ
َ
الغبيط َب َ
وأل َقى َ
ول اليماني ذي ُ
العياب ْامل ّ
عاع ُه * ُنز َ
حمل
بصحر ماء
م
م
ضليع إذا َ
َ
است ْد َب ْرَت ُه َس ّد َف ْر َج ُه * بضاف ُف َويق األرض ليس َ
بأعز مل
ٍ
م
ٍ
َ
ََ ََ
ْ ُ َّ
ُ
م َس ّح إذا ما َّ َ ُ
ديد امل َرك مل
الس مابحات على الونى * أث ْرن الغ َب َار بالك م
م ٍ
َ
َّ ُ َ ُّ ُ ُْ
َ
ََ
صاتها * و قيعانها كأنه حب فلف مل
ترى بع َر األ ْر مآم في ع َر م
ُْ
ْ َ
َ َْ
ُُ
ُ َ
ََ َ َ
ليع امل َع َّيل
وو ٍاد كج م
وف الع مير قف ٍر قطعته * مب مه الذئب يعوي كالخ م
َّ
َ َ ْ
ُ
َ
ْ َ
ُ
السيل مم ْن َع مل
خر حط ُه
ممك ّ ٍر ممف ّ ٍر ُمق مب ٍل ُمد مب ٍر م ًعا * كج م
لمود ص ٍ
ُ َ
َ َ
َ
فلما ْ
ساح َة ّ ْ َ َ
أجزنا َ
ّ
اف عقنقل
الحي وانتحى * بنا بطن خ ْب ٍت ذي محق ٍ
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دالالت األلفاظ:
الصحراء  :أرض فضاء واسعة نادرة املاء مرتفعة درجات الحرارة وال حياة فيها 37

الكديد :األرض الصلبة املطمئنة.
عرصة الدار :ساحتها ،وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلب وكالب.
قيعان :جمع قاع وهو املستوي من األرض ،وقيعة مثل القاع،
الوادي :يجمع على األودية واألوداية.
القفر :املكان الخالي ،والجمع القفار ،ويقال أقفر املكان ً
إقفارا إذا خال ،ومنه خبز قفار ال إدام معه.
الخبت :أرض مطمئنة.
التحليل :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على األرض وأنواعها.
العالقة الداللية :
تقع عالقة التنافر بين جميع ألفاظ هذا الحقل،ذلك النتفاء عالقات التضاد واالشتمال والجزء بالكل،بينها
حقل األلفاظ الخاصة بالحيوان و الطيور :
قال الشاعر :

َ ُ
ََ َ
ََْ َ َ
ُ
ً
فانزل
تقول ،وقد مال الغبيط بنا معا * عقرت ب معيري يا امرأ القيس م
َ ْ ُ ْ َ ََْ ُ َ
َل ُه َأ ْي َطال َظ ْبي وساقا َن َ
يب ت ْت ُف مل
عام ٍة * وإرخاء مسرح ٍان وتق مر
ٍ
َّ
ُْ َ َ
َ
ََْ َ َْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
كل
األواب مد هي م
وقد أغت مدي ،و الطير في وكن ماتها * مبمنج ٍرد قي مد م
ْ
ًَُّ
ُ َ ُ ً
َ
َ َّ َ ّ
حيق ُم َفل َف مل
كأن مكاكي الجواء غدية * صبحن سالفا ممن ر ٍ
َ ْ
َ َّ
َ
ُ ّ ُْ
ّ
حش َو ْج َرة ُمط مف ٍل
تصد وتبدي عن ٍ
أسيل وتتقي * بناظر ٍة من و م
َ
ْ ٌ ّ
َ َ َ
َ َ ّ
َ
الء ُمذ َّي مل
وار في ُم ٍ
فعن لنا مسرب كأن منعاجه * عذارى د ٍ
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ُْ
ْ َ
َ َْ
ُُ
ُ َ
ََ َ َ
ليع امل َع َّيل
وو ٍاد كج م
وف الع مير قف ٍر قطعته * مب مه الذئب يعوي كالخ م
َّ
َ
ليس بفاحش * إذا هي َن ّ
الرْئم َ
يد َكج م ّ
ص ْت ُه َوال مب ُم َعط مل
و مج ٍ م
يد م
ٍ
باع فيه َغ ْر َقي َعش ّي ًة * ب َأ ْ َجائه ُ
ّ ّ َ
أنابيش ُع ْن ُ
الق ْ
ُ
ص َوى
ص مل
مر مم
كأن الس م م
م
َ ّ ََ َ
الع ْ
الق َّنان م ْن َن َفيانه * َف َأ ْن َز َل منه ُ
ص َم من ّ
منز مل
كل
ومر على
مم
م م
م
ْ
َوت ْعطو َبر ْخص غير َشثن َّ
ُ
أساريع ْ
مساويك ْ
ُ
إس مح مل
ظب ٍي ْأو
كأن ُه *
ٍ م ٍ
دالالت األلفاظ:
أساريع :جمع أسروع ،واألسروع :دود يكون في البقل واألماكن الندية ،تشبه أنامل النساء به ،والجمع األساريع
واليساريع.

ُ
ّ
الظبي :حيوان ّ
واملجوفات القرون ،رشيق القوام ،نحيف القوائم طويلها ،عيناه كبيرتان
ثديي ُم ْج ّتر من ذوات األظالف
وقرون ذكوره منتصبة َّ
لولبية الدورة38،
َ
ْ
ْ
َ َ ْ
ْ َ َ
َ
جناح ش مديد ال َعدو َو ُه َو مركب من خلقة الطير
والنعامة( :النعامة) طا مئر ك مبير ال مج ْسم ط مويل ال ُع ُنق والوظيف قصير ال
والجمل (ج) نعام ونعائم 39.
السرحان :الذئب .
التتفل :ولد الثعلب.

َّ
الطير  :جمع طائر مثل الش ْرب في جمع شارب.
املكاء :ضرب من الطير ،والجمع املكاكي.
ُ
العصم :جمع أعصم ،وهو الذي في إحدى يديه بياض من األوعال وغيرها.
العير :الحمار ،والجمع األعيار.
النعاج :إناث بقر الوحش ،الواحدة نعجة.
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َْ
ّ
وس ُبوع ُ
السباع :وسباع ُ
وسبوعة :كل ما له ٌ
والذئب ،أو ما له مخلب كالصقر والحدأة ،ويعدو على
ناب كاألسد والنمر م
م
ّ
الناس والدواب ويفترسها40
الرئم :الظبي األبيض الخالص البياض ،والجمع آرام.
الذئب :يجمع على الذئاب والذياب والذؤبان .
َ
َ
والح ْمل من الجمال ،وذلك إذا استكمل أربع سنواتُ ،يطلق على الجمل َّ
صلح للركوب َ
والناقة41
البعير  :ما
م
التحليل  :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على الحيوانات والطيور.
العالقة الداللية :
تقع عالقة التنافر بين جميع ألفاظ هذا الحقل،ذلك النتفاء عالقات التضاد واالشتمال والجزء بالكل بينها.
حقل األلفاظ الخاصة باألزمنة :
قال الشاعر :

َْ ُ َ َ
ُ ْ َ
ُْ
ّ ّ ُ
نك بأمثل
اإلصباح مم
أال أيها الليل الطويل أال انج ملي * صب ٍح ،وما م
َ َ
َ َ
ُ َ
داة َ
ّ
نظل
كأني غ
الب مين َي ْو َم تح َّملوا * لدى َس ُمر م
ات الحي نا مقف ح م
َّ
َّ
ََ َُ ُ ْ َ
ُتض ُيء الظ َ
اهب ُم َت َب مّت مل
الم بال مع م
شاء كأنها * منارة ممس ى ر ٍ
ُ ْ
نؤوم الضحى لم َت ْن َتط ْق عن ّ
ُ ْ
سك فوق فراشها * ُ
تفض مل
م
وتض محي فتيت مامل م
ْ
َ ُْ ّ َ
ُ ّ َ
َّ َ
يوم مب َد َار مة ُجل ُجل
أال رب ي ٍوم لك ممنهن ص مال ٍح * و ال سيما ٍ
باع فيه َغ ْر َقي َعش ّي ًة * ب َأ ْ َجائه ُ
ّ ّ َ
أنابيش ُع ْن ُ
الق ْ
ُ
ص َوى
ص مل
مر مم
كأن الس م م
م

دالالت األلفاظ:
والغداة  :نقيض العش ي وهي مؤنثة قال ابن األنباري :ولم يسمع تذكيرها ،ولو حملها حامل على معنى أول النهار جاز له
التذكير.
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العش ي والعشية :ما بعد الزوال إلى طلوع الفجر وكذلك العشاء.

اليوم :معروف ،مقداره ،من طلوع الشمس إلى غروبها ،وقد يراد باليوم الوقت ً
مطلقا

الليل :وقت يبدأمن غروب الشمس وينتهي إلى طلوع الفجر.
الضحى :وقت ارتفاع النهار وامتداده42.

ممس

ُّ
َّ
زمان ُ
ى :من املساء،ومساء ٌ :
الليل ،ما يقابل َّ
الصباح 43
وقته من بعد الظهر إلى املغرب أو إلى نصف

التحليل :تشترك مفردات هذاالحقل في الداللة على األوقات واألزمنة.
العالقة الداللية :
تقع عالقة التنافر بين أأللفاظ " الضحى \الغداة\ العش ي \ممس ى "
تقع عالقة الجزء من الكل بين اللفظ "اليوم " وبين األلفاظ " الضحى \الغداة\ العش ي \ممس ى "
تقع عالقة التضاد بين لفظي" الليل و اليوم "
وهناك عالقة تضاد أخر بين لفظي " الغداة\ العش ي "
حقل األلفاظ الخاصة باأللوان :
قال الشاعر

َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ
َ ْ ُْ
غير امل َحل مل
قاناة البياض بصفر ٍة * غذاها ن ممير امل ماء
ك مبك مر امل م
َ َ ْ َ ُ َْ َ
َ
َ
ُْ ْ
النخلة امل َت َعث مك مل
أثيت ك مق ْن مو
زين امل َتن أ ْس َو َد ف ماح ٍم *
وفر ٍع ي
ٍ
م

دالالت األلفاظ
البياض  :لون الثلج النقي ،أو ملح الطعام ّ
النقي ،عكس السواد "44
َ

أشعة ُّ
أسود  :ل ْون كلون الفحم ينتج من امتصاص ّ
ً
امتصاصا ًّ
تاما ،عكسه أبيض45
النور

َّ
َّ
َّ
صفر الش ُيء كان في لون الذهب أو الليمون أو الكبريت.
صفرة :مصدر م
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ُ َّ
فح َم الش
فاحم :من

ُُ َ
اسودّ ،
ُيءّ :
ُ
وشعر أو ليل فاحم"46 .
يقال"فحم وجهه،
اشتد سواده
م

التحليل :تشترك ألفاظ هذه الحقل في الداللة على األلوان .
العالقة الداللية
تقع عالقة التضاد بين اللفظ " البياض " وبين لفظي "أسود\ فاحم "
وتقع عالقة التنافر بين اللفظ " صفرة " وبين األلفاظ " البياض\ أسود\ فاحم "
وتقع عالقة الترادف الجزئي بين لفظي " أسود\ فاحم "
حقل األلفاظ الخاصة باملياه واألنهار:
قال الشاعر :

َْ ُ َ
َو َ َ ْ َ
دول ُه * ّ
علي بأنواع ُ
الهموم َلي ْب َتلي
حر أرخى س
ٍ
ليل كمو مج الب م
م
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ُ
خر حطه السيل ممن ع مل
ممك ّ ٍر ممف ّ ٍر مق مب ٍل مد مب ٍر معا * كج م
لمود ص ٍ
َ َ
َ ْ
ْ َ ُُ
ّ
َّ ْ ْ َ ُ َ ْ
تار ف َيذ ُب مل
على قط ٍن بالشي مم أيمن صو مب مه * و أيسره على الس م
َ ُ ُ
ّ
بيرا في َعر َ ْ
كأن َث ً
ناس في بجاد ُم َز َّم مل
أ
م
انين وب مل مه * كبير ٍ
َ
ُ
ُ
ْ
فأض َحى َي ُس ُّح َ
األذقان َد ْو َح الك َن ْه مبل
املاء َح ْو َل ك َت ْي َف ٍة * يك ّب على
م

دالالت األلفاظ
الصوب :املطر ،وأصله مصدر صاب يصوب ً
صوبا أي نزل من علو إلى سفل.
ْ
َ
الوبل :جمع وابل وهو املطر الغزير العظيم القطر ،ومثله شارب وش ْرب وراكب َوركب وغيرهما،
َّ
وجو َن ،إ َذا ْ
ص ٌل َواح ٌد َي ُد ُّل َع َلى ْ
اض َط َرُبواَ .و َم َ
الش ْيءَ ،و َم َ
اس َي ُم ُ
يم َأ ْ
يم َو ْال َو ُاو َو ْالج ُ
موج(َ :م َو َج) ْ مامل ُ
اج ال َّن ُ
اض مط َ
اج
ي
ف
اب
ر
م
م
ٍ م
م
م
َْ ُ ََ َ ْ َ
وج َم ْو ًجا َو َم َو َجا ًناَ ،و ُك ُّل َش ْيء ا ْ
ْ
ض َط َر َب َف َق ْد َم َ
ضط َرابهَ ،و َم َ
اج َي ُم ُ
َ َْْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ّ
اج47.
ٍ
أم ُره ْم وم مرج :اضط َر َب ; واملوج :موج البح مر ،س مم َي مال م م م
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البحر :ضد َ
الب ّر ،وهو ُم َّتسع من األرض أصغر من املحيط مغمور باملاء امل ْلح أو َ
العذب 48
م

م
م
ً
ّ
السيل :ماء كثير يسيل ،أو ماء املطر إذا تجمع فوق األرض وجرى مسرعا ً
غزيرا "49
املاء :سائل عليه عماد الحياة في األرض ،وهو في نقائه ّ
شفاف ال لون له وال رائحة وال طعم50" ،
التحليل :تشترك ألفاظ هذاالحقل في الداللة على املاء ومواطنه.
العالقة الداللية :
عالقة اشتمال بين أأللفاظ " املاء \الصوب \ الوبل "
عالقة تنافر بين لفظي " الصوب \ الوبل " وبين سائر ألفاظ هذا الحقل " البحر\ السيل\موج".
عالقة نتافر أخرى بين األلفاظ الثالثة وهي  :البحر\ السيل\موج".
حقل الضياء والظالم :

قال الشاعر :

ُ ُ َّ
َّ
ََ َُ ُ ْ َ
الظ َ
اهب ُم َت َب مّت مل
تض يء
الم بال مع م
شاء كأنها * منارة ممس ى ر ٍ
ْ
َ
ُ
ُّ
ُ
ُ ُ َ ُ َ
َ َّ
بال امل َف َّت مل
يض يء سناه أو مصابيح ر ماه ٍب * أمال السليط بالذ م
َ ّ َّ
َ َ َ ًْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ َ َ
بي مكلل
أصاح ترى برقا أريك وميضه * كلم مع اليد مين في ح ٍ
م

دالالت األلفاظ:
يض يء من اإلضاءة.
املنارة :املسرجة :الجمع املناور واملنائر.
ذهاب ُّ
الظالم  :انعدام َّ
ُ
النور 51
الضوء،
السنا :الضوء.
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ُ
مصابيح:جمع مصباح و هو  :اسم آلة من ُ
صب َح ،بمعنى سراج ،وك ُّل ما يستضاء به
ملع :ملَ َع البر ُق :أضاءَ ،
برق52
وميضَ :ومض البر ُق :ملع ً
ً
خفيفا وظهر وأنار "53
ملعانا
التحليل :تشترك ألفاظ هذا الحقل في الداللة على الضيا والظالم.
العالقة الداللية :
عالقة التضاد بين أأللفاظ " يض يء\ السنا\ وميض " وبين اللفظ " الظالم "
عالقة تنافر بين األلفاظ " يض يء\ السنا\ وميض " وبين لفظي "املنارة \ مصابيح "
عالقة تنافر أخرى بين لفظي "املنارة \ مصابيح "وبين اللفظ" الظالم "
الخاتمة و النتائج:
لقد تبين من خالل ما قام به الباحث من الدراسة النظرية  ،أن الحقول الداللية نظرية تقوم على أساس تصنيف
املواد اللغوية ذات صلة داللية عن طريق استجالء العالقات داخل حقل معين  ،كما أنها منهج علمي دقيق لدراسة
املعنى والتعرف على الفروق الدقيقة بين األلفاظ التي تبدو مشابهة في داللتها وذلك بعد تحديد املالمح التمييزية لكل
من الكلمات املتصلة دالليا  ،وكذلك تهدف إلى تصنيف املفردات اللغوية حسب املفاهيم و املوضوعات تصنيفا
يجعلها أكثر منطقية وفائدة في صناعة املعاجم وأن للحقول الداللية أصالتها العريقة في التراث العربي التليد منه
والطريف.
وقد ظهر للباحث في الدراسة التطبيقية أن معلقة إمرئ القيس  ،تحوي في طياتها حقوال داللية كثيرة ومن أهمها
حقول تختص بألفاظ الطبيعة و التي ينطلق  -الواقف عليها  -إلي تصور وتخيل البيئة التي عايشها الشاعر  ،بمافيها
من وديان وجبال و قفار و سيول و وحوش و أنواع الطقوس و أحوالها كنزول األمطار و هبوب الرياح إلى غير ذلك
من الظواهر الكونية ،كما يظهر أن الشاعر تمكن من الوصول إلى الغرض املنشود من قصيدته بمافي ذلك من
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وصف ،وطرد  ،وفخر  ،وغزل  ،عن طريق استعمال الحقول الداللية ،ويتجلى من ذلك أن األلفاظ باختالف حقولها
الداللية هي اللبنات األولية و األساسية لبناء كل نص من النصوص الشعرية أو النثرية منطوقة كانت أو مكتوبة ،
كما أن الشعر هو ديوان العرب قديما و حديثا.
الهوامش واملراجع:
 1أحمد مختارعمر( :األستاذ الدكتور) علم الداللة عالم الكتب ،القاهرة  ،الطبعة السابعة  2009ص121-
 2املرجع نفسه ص17-
- 3املعلقات العشر من املوسوعة الشعرية ص.2-
 - 4الزوزني .الحسين بن أحمد الحسين  ،املرجع السابق .
ْ ُُ َ ْ
5
امرئ القيس اعتناء عبد الرحمن املصطاوي الناشر :دار املعرفة – بيروت
الكندي  ،امرؤ القيس بن حجربن الحارث ديوان ِ
الطبعة :الثانية 1425 ،هـ  2004 -م ص14 -
 6األزهري الجزء األول ص456 -
 7الرافعي  ،املرجع السابق ص144 -
 8الفيروزآبادي القاموس املحيط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي عدد األجزاء 1 :
 9أحمد بن محمد بن علي املقري الفيومي  ،املصباح املنيرفي غريب الشرح الكبيرللرافعي نشر املكتبة العلمية – بيروت عدد
األجزاء  2 :ص199 -
 - 10األزهري تهذيب اللغة مصدرالكتاب  :موقع الوراق،الجزء الرابع ص.437 -
 11الدكتور أحمد عزوز  ،املرجع السابق ص.12 -
 12املرجع نفسه ص. 79 -
 - 13املرجع نفسه ص .13
 14األستاذ الدكتور أحمد مختار عمر  ،املرجع السابق ص. 79 -
 15الدكتور أحمد عزوز املرجع السابق ص.13 -
 16املرجع نفسه ص.10 -
 17املرجع نفسه ص15 -
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 18محمد أرزك طن زاك علم الداللة في التراث العربي عند اللغويين والبالغيين راسالة دكتورة في جامعة عثمان بن فودي صكتو ،عام
 1427ص.110 -
 19هيفاء عبد الحميد كلنتن املرجع السابق ص16-
 20محمد أرزك طن زاك املرجع السابق ص.112 -
- 21األستاذالدكتور أحمد مختار عمر  ،املرجع السابق ص. 82-
 22الدكتور أحمد عزوز املرجع السابق ص11 -بتصرف .
 -31د أحمد مختارعبد الحميد عمر معجم اللغة العربية املعاصرة ،نشر :عالم الكتب الطبعة :األولى 1429 ،هـ  2008 -م ص-
1115
 -32د أحمد مختار عبد الحميد عمر املرجع السابق ص315-
 -33املرجع نفسه ص2173 -
 -34املرجع نفسه ص402 -
 -35املرجع نفسه ص1236 -
 -36املرجع نفسه ص2206 -
 -37املرجع نفسه ص1266 -
 -38املرجع نفسه ص342 -
 -39املرجع نفسه ص1275 -
 -40املرجع نفسه ص446 -
 -41املرجع نفسه ص108 -
 -42املرجع نفسه ص2184 -
 -43املرجع نفسه ص570 -
 -44املرجع نفسه ص1807 -
 -45املرجع نفسه ص1271 -
 -46د أحمد مختار عبد الحميد عمر املر جع السابق ص1433 -
( -39إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر /محمد النجار) املعجم الوسيط نشر دارالدعوة ص935 -
 -48د أحمد مختار عبد الحميد عمر املرجع السابق ص1027 -
92

إحلقول إدلاللية للفاظ إلطبيعة يف معلقة إمرئ
إلقيس درإسة داللية
"مامل" جمةل إدلرإسات إلعربية (سلسةل جديدة) إلعدد إلثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

أول إبرإهمي إمام

 -49املرجع نفسه ص226 -
 -50املرجع نفسه ص1350 -
-51الرجع نفسه ص2100 -
-52املرجع نفسه ص270-
 -53املرجع نفسه ص1130-
 -54املرجع نفسه ص1677-
 - 47أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغة تحقيق :عبد السالم محمد هارون نشردارالفكرعام النشر:
1399هـ 1979 -م .ص284 -
 -56د أحمد مختار عبد الحميد عمر املرجع السابق ص163 -
-57املرجع نفسه ص1150 -
 -58املرجع نفسه ص2141-
 -59املرجع نفسه ص1439 -
 -60املرجع نفسه ص2037-
-61املرجع نفسه ص2499 -
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