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 ادللّخص:
من أىم نظرايت البحث  semantique filedsتعد نظرية اضتقوؿ الداللية "اجملاالت الداللية  

اللغوم اظتعاصر، كتعتمد يف دراسة اظتعٌت على اظتنهج التحليلي، الذم يهدؼ إىل حتليل مالمح البنية الداللية 
 للمفردات داخل النص بطريقة موضوعية دقيقة".

كتؤكد ىذه النظرية على أنٌو كي تػىٍفهىم معٌت كلمة جيب أىٍف تفهىم كذلك غتموعة الكلمات اظتتصلة 
هبا داللًينا، حىت يتم فهمها فهما دقيقا. كهتدؼ ىذه النظرية إىل رتع كل الكلمات اليت ختص حقال معينان، 

 كالكشف عن عالقاهتا الواحدة منها ابألخرل، كعالقاهتا ابظتصطلح العاـ.
 الكلمات اظتفتاحية: اظتتنيب، اضتقل، اجملاؿ، الداليل، األحداث، الرابط.

 
Semantic fields in the poetry of Al-Mutanabbi, the poem of the 

people of Bwan as a model 
Abstract: 
     The theory of semantic fields is one of the most important theories of 

contemporary linguistic research, and it depends in the study of meaning on 
the analytical method, which aims to analyze the features of the semantic 
structure of vocabulary within the text in an objective and accurate manner". 
This theory asserts that in order to understand the meaning of a word, you 

must also understand the group of semantically related words, in order for it 
to be accurately understood. This theory aims to collect all the words that 
pertain to a particular field, and to reveal their relationships with one another, 
and their relationships with the general term. 
Keywords: 
Al-Mutanabi, the field, the domain, the semantic, the events, the link. 
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 ادلقدمة:
لسالـ على سيدان دمحم أشرؼ اطتلق كخامت ااضتمد هلل رب العاظتُت، عليو توكلت، كبو أستعُت، كالصالة ك 

 :النبيُت، كعلى آلو كصحبو أرتعُت، كبعد
علم الداللة فرعنا من  دالعصور، كيعفتعد العناية ابلداللة من أقدـ اىتمامات اإلنساف الفكرية عرب 

فركع علم اللغة، ييعٌت بدراسة اظتعٌت، كقد اىتم علماء اللغة هبذا العلم فوضعوا غتموعة من النظرايت هتدؼ 
إىل حتليل اظتعٌت، كمن ىذه النظرايت نظرية اضتقوؿ الداللية اليت جوىرىا أف كلمات أم لغة ليست مستقلة 

يش يف إطار غتموعات بل عائالت تشًتؾ يف ملمح كاحد، كتربط بينها عالقة بنفسها، متناثرة، كإمنا تع
 متنوعة، كىي من أبرز النظرايت الداللية اضتديثة.

كقد اخًتت قصيدة للمتنيب من خالؿ ديوانو، لتطبيق نظرية اضتقوؿ الداللية؛ ظتا لو من قيمة شعرية متميزة 
منوذجا أداللية يف شعر ادلتنيب قصيدة شعب بوان )احلقول البُت الشعراء، كقد جعلت عنواف حبثي: 

، كقد اقتضت طبيعة البحث أف يتكوف من مقدمةػ كدتهيد للتعريف ابلنظرية كابلشاعر دراسة نظرية تطبيقية(
 اظتختار، مث جانب تطبيقي على القصيدة.

 التمهيد:
 نظرية احلقول الداللية

، ختتص كل غتموعة منها مبجاؿ معُت، تقـو على أساس رتع كلمات اللغة ككضعها يف غتموعات
ـ جيمع بينها، فداللة الكلمة ال حتدد من خالؿ عالقاهتا  كترتبط معاين الكلمات فتوضع حتت مصطلح عا

 (.75ابلكلمات يف اجملموعة الداللية اليت تنتمي إليها )علم اللغة: 
فأصبحت علما يسمى كالداللة ىي معٌت الكلمة اظتقصودة يف السياؽ، مث تطورت دراسة اظتعٌت 

 (.semanticsعلم الداللة، كىو تررتة للمصطلح اإلؾتليزم )
كقد اىتم اظتتقدموف من علماء العربية ابلداللة كاظتعٌت، كإف مل يصفوا دراساهتم تلك ابلعلم، كظهر 

ا يف مؤلفاهتم، فها ىو سيبويو عند تناكلو ألجزاء الكالـ يصف لنا االسم ابلتمثيل ظتا يد ؿ عليو ذلك كاضحن
 (.1/12من معٌت؛ فيقوؿ: "فاالسم: رجل، كفرس، كحائط" )الكتاب: 

ىػ( الداللة ضمن كصفو للبياف، فقاؿ: "البياف اسم جامع لكل 255كقد تناكؿ اصتاحظ )ت 
 (.1/82شيء كشف لك قناع اظتعٌت" )البياف كالتبيُت: 
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ظتشكالت لغوية كانت إىل إف نظرية اضتقوؿ الداللية، قد أسهمت بشكل ابرز يف إجياد حلوؿ 
زمن قريب تتسم ابلتعقيد، كمن ضمن تلك اضتلوؿ الكشف عن الفجوات اظتعجمية اليت توجد داخل اضتقل 

 (.97 :الداليل )علم الداللة أصولو كمباحثو يف الًتاث
ة كدتثل نظرية اضتقوؿ الداللية الطريقة األكثر حداثة يف علم الداللة، فهي ال تسعى إىل حتديد البني

الداخلية ظتدلوؿ )الكلمات( فحسب، كإمنا إىل الكشف عن بنية أخرل توحي لنا أف ىناؾ قرابة داللية بُت 
 مدلوالت عدد معُت من الكلمات.

 التعريف ابلشاعر:
، شاعر الزماف، أبو الطيب أزتدي بن حسُت بن ادلُتَ نَ يبِّ َأُبو الطَّيِّب َأمْحُد بُن ُحَسْْي بن َحَسن

، الشهَت ابظتتنيب. حسن اصتيٍعًفي    الكيويف  األديبي
كلد سنة ثالثو كثالذتائة، كأقاـ ابلبادية، يقتبس اللغة كاألخبار، ككاف من أذكياء عصره، بلغ 

، كعضد الدكلة ملك فارس  الذ ركة يف النظٍم، كمدح سيف الدكلة ملك الشاـ، كاطتادـ كافورا صاحب ًمٍصرى
 كالعراؽ.

"سألتو عن معٌت اظتتنيب ىل ىو لقب من األلقاب أك لو سبب من قاؿ القاضي ابن أـ شيباف: 
األسباب؟ فقاؿ: ىذا شيء كاف يف اضتداثة أكجبتو صورة قاؿ: فلم أمتقًص عليو استحياء منو كاصتواب الذم 

 (.1/201أجاب بو ال يعُت أحد االحتمالُت" )معجم اظتؤلفُت: 
 مفهوم احلقل الداليل، وأمهيته وتصنيفاته:

اضتقل الداليل كما عرفو أكظتاف ، (lexicals fileds)ضتقوؿ الداللية، أك اضتقوؿ اظتعجمية مفهـو ا     
(Ulman)79علم الداللة: )". : "ىو قطاع متكامل من اظتادة اللغوية يعرب عن غتاؿ معُت من اطتربة-

89.) 
 تصانيفه:

ك اظتنظار، أنكىو كل ما شغل حيزا من الفراغ، كأمكن ظتسو، أك مشاىدتو ابلعُت اجملردة  ادلوجودات، -1
 أك دفع اإلخبار عنو يف األخبار الصحيحة القرآف الكرمي كالسنة اظتطهرة.

، طبيعية، كصناعية من: شتاء، كأرض، كأشياءكيندرج حتت ىذا اضتقل رتيع األشياء اظتوجودة يف العامل 
 –اظتوجودات غَت اضتية  –ي رأس اضتقل، مث تندرج حتتها ثالثة حقوؿ ىي: اظتوجودات اضتية فاظتوجودات ى

 الغيبيات.
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 ما صدر عن اظتوجودات من أحداث، كتشمل: بو، كل حدث، كيقصدرتع األحداث،  -2
 .أحداث طبيعية، تصدر عن مظاىر الطبيعية، كاصتباؿ كالضوء 
  ،يصدر عن األعضاء الوظيفية يف اظتوجودات اضتية، كاألكل كالشرب. كىي: ماأحداث كظيفية 
  السمع، كالبصر، كالشم، كالتذكؽ، كاللمس(.:أحداث حسية، كتشمل ما حيدث عن اضتواس اطتمسة( 
  اضتسد، كالعشقأحداث عاطفية متمثلة يف. 
 كالراثء. ،كالثناء ،التفكَت :أحداث عقلية، كتشمل 
  :ـ الًتافق، مثل  .، كالزكاج، كاالحًتاـ، كالشم، كالظلمالصحةأحكا
 كااللتزاـ، كالعقوبة ،أحداث حتٌكم: فيها التملك. 
 مثل: السَت، كاإلشارة، أحداث حركة. 
 كتشمل: اإلقامة، كاطتلود ،أحداث السكوف. 
 أحداث البداية كالنهاية. 
 كاصتودة.، كىي رتع جملرد، كيقصد بو كل ما جترد عن اظتادة، كالزمن كالسرعة اجملردات -3
العالقة اليت تصل الشيئُت  حرؼ أك ضمَت يربط بُت أمرين، أك ىو" :كيقصد بو، رتع رابطالروابط،  -4

معجم اظتصطلحات النحوية كالصرفية: ) ."بعض، كتعُت كوف الالحق منها متعلقان بسابقوبا معضهب
90.) 
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كسائل الربط اليت تتحكم فالربط ىو عالقة تقـو بُت سابق كالحق يف السياؽ اللغوم، بواسطة إحدل 
هبذه العالقة، كىي ظاىرة يف الًتاكيب اللغوية تساىم يف إدراؾ عالقات مفردات اصتملة، كعالقات اصتمل 
بعضها ببعض، كمن أىم الوسائل اليت تتحقق هبا قرينة الربط، كسيلة اضترؼ، أم: ما يسمى الربط ابألداة 

 قوؿ ابن مالك:أك )حركؼ الربط(، كىي قسم من أقساـ الكلمة، ي
ًلمي                 اٍستىًقٍم          كىاٍسمه ،كىفػىٍعله، مثيَّ حىٍرؼه اٍلكى  شرح األلفية مع )       كىالىمينىا لىٍفظه ميًفيده:كى

 (1/9ابن عقيل: 
كغَت  ،ةاصتازم :بقسميهاكتشمل الركابط: اضتركؼ كالضمائر، كاألشتاء اظتوصولة، كأدكات الشرط 

 ازمة.اصت
إال أف بعض النحويُت يرل أف فيها  ،مصطلح الصفة أك النعت كإف كاف لشيء كاحد الصفات، -5

كيكوف ابضتلية، كالصفة عندىم ما مل يكن  "ما كاف لشيء خاصو  :عمومان كخصوصان، فالنعت عندىم
إال على ما جاز عليو ،لشيء على بعض أحواؿ الذات، كتكوف ابألفعاؿ، كقيل: النعت ال يطلق 

كالصفة تيطلق على ما جاز عليو التغيَت كالتبديل، كعلى ما مل جيز" )شرح اظتفصل:  ،كالتبديل التغيَت
 (.3/58حاشية الصباف: ك ، 3/47

فمن لو مثل اشتو  ،علم أف الوصف يتبع االسم اظتوصوؼ جتلية لو كختصيصان اكحدىا ابن جٌت بقولو: "
 (.89العربية: أك يف شيء من سببو" )اللمع يف  ،يذكر معٌت يف اظتوصوؼ

من النحويُت من عٌرؼ الصفة أبهنا: "االسم الداؿ على بعض أحواؿ الذات" )شرح اظتفصل: ك 
3/46-47.) 

" )تسهيل الفوائد:   (.167كقيل: "التابع اظتقصود ابالشتقاؽ كضعنا أك أتكيالن
الدالة على معٌت كمن خالؿ التعريفات السابقة اتضح تعريف الصفة: أبهنا البنية اظتفردة أك اظتركبة 

 تشمل الوصف أبنواعو: اظتفرد، اصتملة، كشبو اصتملة.
 ادلتنيب( -اجلانب التطبيقي )اجملال الداليل يف قصيدة شِعب بوان 

 سيتم كضع الكلمات يف غتاعتا الداليل كفقاي للتصنيفات السابقة:
 أوالً: ادلوجودات

كىي موجودات حية، كموجودات غَت كىي رأس اضتقل، كتندرج حتتها ثالثة غتاالت أك حقوؿ 
 حية، كغيبية.
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 اظتوجودات اضتية يف قصيدة شًعب بواف، كتشمل: -1

)اإلنساف، كالنبات، كاضتيواف( كما يف اظتشجر السابق، كألفاظ اإلنساف اليت ذكرت يف القصيدة دتثلت 
 يف اضتقوؿ اآلتية:

 :كيشمل األشتاء كالكٌت، كاأللقاب: حقل األعالم 
 األشتاء: كاسم العلم )سليماف( يف قولو: –أكال 

ًعبي ًجٌنة لو سار فيها  (541سليماف لسار بًترتاف )الديواف:   مىالى
 ككذلك اسم العلم )آدـ( يف قولو:

ارقةى اصتذاؼ )الديواف:   أبوكم آدـي سن اظتعاصي  (542كعلمكم ميفى
 كمثلها اسم العلم )عضد الدكلة( يف قولو:

 (543كليس لغَت ذم عضد يداف )الديواف:   كعزتبعضد الدكلة امتنعت 
 الكنية: كما يف كنية اظتمدكح )أاب شجاع( يف قولو: –اثنيا 

: إذا رأيت أاب الشجاع  (543سلوت عن العباد كذا اظتكاف )الديواف:   فقلتي
 (543كأرض أم شجاع من أماف )الديواف:   أركضي الناس من تػيٍرب كخوؼو 

 يف قولو:األلقاب: كما  –اثلثنا 
 (544حتيٌض على التباقي ابلتفاين )الديواف:   زتر أطراؼى فاًرسى مٌشًرمه 

 فالشمرم: الرجل اظتاضي يف األمور اجملرب )لساف العرب: مادة مشر(.
 الناس(، كما يف قولو: -تررتاف  –حقل األلفاظ عامة: )الفىت  -رابعنا 

 (541)الديواف:  غريبي الوجو كاليد كاللساف  كلكن الفىت العريب فيها
 (543إىل من مالو يف الناس اثف )الديواف:   فإف الناس كالدنيا طريق
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 ىيواء كالكالـ بال معاف  كلو ال كىٍونيكم يف الناس كانوا
 (543كيىٍضمىني للٌصوارًـ كل جاف )الديواف:   ييذىـ على اللصوص لٍكل جتر

ر( رتاعة التجار  فقولو: )جتى
 (545لو ايءم حركؼ أينٍيًسيىاف )الديواف:   ككاف ابٍنا عىديكٌو كاثراه 

أنيسياف: تصغَت إنساف: أم عدكؾ الذم لو ابناف يفتخر بكثرهتما عليك كاان مبنزلة الياءيُت من 
أنيسياف يزيداف من عدد حركفو كينقصاف يف معناه ابلتصغَت؛ إذ من أحد أغراض التصغَت التحقَت. )شرح 

 ، ينظر= لساف العرب مادة: أنس(545/ 4يواف: البيت د
 كيندرج حتت حقل اإلنساف أعضاؤه أك الـز من لوازمو، فذكر الشاعر الوجو، كاليد، كاللساف يف قولو:

 (541 الديواف:) غريب الوجو كاليد كاللساف  كلكن الفىت العريب فيها
 كذكر القلب يف قولو، مفردان مرة، كما يف قولو:

 (542 الديواف:كترحل منو عن قلب جباف )  قلب شجاعحتل بو على 
 كابصتمع مضافا يف قولو:

لىٍو طيرًحت قلوب العشق فيها  (544 الديواف:ظتا خافت من اضتدؽ اضتساف )  فػى
 ككردت لفظة العناصي يف قولو:

 (544 الديواف:كسا البيلداف ريش اضتيقطاف )  كأف دـ اصتماجم يف العناصي
 .مادة: عنص(: لساف العرب)كيراد هبا الشعر يف نواحي الرأس  كالعناصي: رتع عنصوة

 (545 الديواف:فكيف كقد بدت معها اثنتاف )  ككنت الشمس تبهر كل عُت
 :حقل النبات 

يف ىذا اضتقل ذكر الشاعر لفظة األغصاف، كلفظة يلنجوجي نسبة إىل اليلنجوج كىو العود الذم يتبخر بو، 
 يف قولو:

 (541 الديواف:على عرافها مثل اصتماف )  صافي فيهاغدكان تنفيضي األغ
 (542 الديواف:بو النَتاف ندل الدخاف )  يػىلىٍنجيوجيٌّ ما ريًفعىٍت لضىٍيفو 

لىٍنجيج كاأللنجج كاليَّلنجوج األلنجوج، العود الطيب الرائحة )اظتنجد يف       كيلنجوج: من الفعل: يلن: اليػى
 يب ربيعة:أيف الشعر العريب، قاؿ عمر بن  (، كقد كرد اليلنجوج926 :اللغة

ا رىنٍػفىلي مىٍن جىٍيًبهى لىٍنجيوًج كالعنرب )ديواف عمر بن أيب ربيعة  يػىفيوحي القى  (103 :كرىيحي اليػى
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 يقوؿ الشماخ بن ضرار:
اجو  رىىا كىالليلي دى لىٍنجوًج الذٌكي  )ديواف الشماخ بن ضرار  يػيثػىقًٌبي انى  (463 :بًعيداف اليػى

  احليواانت:حقل 

ـ  –ألفاظ اضتيواانت اليت ذكرت يف قصيدة شعب بواف ىي: )اطتيل   –أفعواف  -حصاف  –اضتما
 مهر( يف قوؿ اظتتنيب: -ىزير -اضتيقطاف 

ٍرساننا كاطتيل حىت ريمن من اضتراف )  طىبىٍت فػي  (541 الديواف:خىشيتي كىًإٍف كى
 (542 الديواف:)أجابتو أغاين القياف   إذا غٌت اضتماـ الويٍرؽي فيها

اري إىل الطعاف )  يقوؿ بشعب بواف ًحصاين:  (542 الديواف:أعىٍن ىذا ييسى
 (544 الديواف:لكل أصم صل إفعواف )  رقاه كل أبيض مشريف

 (544 الديواف:كسا البلداف ريش اضتيقطاف )  كأف دـ اصتماجم يف العناصي
لىٍى ًىزير لىٍيو كال ميٍهرل  كمل أرقبلو ًشبػٍ  (541 الديواف:رىاف )كىًشبػٍ

كذكر ابن منظور: "اضتيقط كاضتيقطاف: ذكر الد رَّاج، كقاؿ ابن خالويو: مل يفتح أحد قاؼ 
مادة حقط(، ككرد يف  :اضتىٍيقطاف إال ابن دريد، كسائر الناس اضتيقطاف، كاالنثى حيقطانة" )لساف العرب

 الشعر العرب قوؿ الطرماح:
راًة،  لىوًف اضتىيػٍقيطاف اظتسيح )ديواف الطرماح  كبىطٍنيهامن اعتيوذى لٍدرىاءي السَّ  (106 :خصيفه كى

 مادة قحط(. :اطتصيف: لوف أبيض كأسود بلوف الرماد )لساف العرب
 

 ريش( يف قوؿ الشاعر: -كما كرد ذكر أجزاء من جسم اضتيواف مثل )أعراؼ 
 (544 الديواف:على أعرافها مثل اصتماف )  غىدىٍكان تنػٍفيضي األغصاف فيها

 يراد ابألعراؼ، كىي رتع )عرؼ( شعر عنق الفرس.
 كسا البلداف ريش اضتيقطاف  كأف دـ اصتماجم يف العناصي

 اضتيقطاف: ذكر الدكاج كريشو ؼتتلف األلواف )لساف العرب، مادة: قحط(
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 اظتوجودات غَت اضتية كىي إما )طبيعية أك صناعية( -2
 الطبيعية كىي قسماف علوية كأرضية: - أ

 القمراف( يف األبيات اآلتية: –الشمس  -األلفاظ غَت اضتية )الطبيعية العلوية( يف القصيدة ىي: )الضياء 
 (541: كجئت من الضياء مبا كفاين )الديواف  فسرتي كقد حجنب اضتر عٍت
 (545 الديواف:فكيف كقد بدت معها اثنتاف )  ككنت الشمس تبهري كل عُت

احملاين  –تػيٍرب  –أركض  –حصاىا  –الربيع  –يدة ىي: )الشعب أما الطبيعية السفلية يف القص
 الرًٌعاف( يف قولو: –

 (542 الديواف:صليل اضتلى يف أيدم الغواين )  كأمواه تصل هبا حصاىا
 (543 الديواف:كأرض أيب شجاع من أماف )  أركض الناس من تيرب كخىٍوؼو 

 (543 الديواف:كالرًٌعاف )ديًفٍعن إىل احملاين   إذا طلبت كدائعهم ثقات
احملاين رتع ػتنية: منعطف الوادم، الرعاف: رؤكس اصتباؿ، أم صارت األدكية كاصتباؿ لوجود األماف 

 (.9/543 الديواف:فيها صاضتة ألف تكوف ثقات للودائع )
 

 الصناعية: -ب

 –النَتاف  –اصتفاف  –أكاف  -داننَت  –عناصر الطبيعة الصناعية يف قصيدة شعب بواف ىي: )مالعب 
 فرند( يف األبيات اآلتية: -رمح  –مشريف  –الدخاف 

 (541 الديواف:سليماف لسار بًترتاف )  مىالعب جنة لو سار فيها
 (541 الديواف:داننَتا تًفر من البناف )  كألقى الشرؽ منها يف ثيايب
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 (541 الديواف:أبشربةو كىقػىٍفنى بال أكاف )  عتا ذتىىره تيثَت إليك ًمٍنوي 
 (542 الديواف:لبيق النرد صيٍت اصتقاف )  كلو كانت دمشق ثٌت عناين
 (542 الديواف:بو النَتاف ندل الدخاف )  يػىلىٍنجيوجي فاريقعت لضيف

 (544 الديواف:لكل أصم صل أفعواف )  رقاه كل أبيض مشريف
 (544 الديواف:فالفه دؽ ريػتنا يف فالف )  كأكثر يف غتالسة استماعان 

 (545 الديواف:كأصبح مثل يف غضب مياف )  نو يف ًفرًٍندفقد أصبحت م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اظتوجودات الغيبية: -1

 جاف( كذكره الشاعر يف قولو: -)اصتٌنة 
 (541 الديواف:سليماف لسار بًترتاف )  مالعب ًجٌنة لو سار فيها

 (543 الديواف:كيضمن للصوارًـ كل جاف )  ييًذـ على اللصوص لكل جتر
 

 
 
 

 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

144 
 

 رلال األحداث،اثنيا: 
عب  -1  الضوء، مثل قولو: –الشرؽ  –الربيع  –أحداث طبيعية: تصدر عن مظاىر الطبيعية كالشًٌ

عب طيبا يف اظتغاين  (541 الديواف:مبنزلة الربيع من الزماف )  مغاين الشًٌ
 (545 الديواف:بضوئهما كال يتحاسداف )  معاشا عيشة القمرين حييا

عب أٍحوىجي من زتاـ  (542 الديواف:إذا غٌت كانح إىل البياف )  كمن ابلشًٌ
 الشرؽ كيراد هبا الشمس يف قولو:

 (541 الديواف:داننَتا تىًفٌر من البناف )  كألقى الشرؽي منها يف ثيايب
 أحداث كظيفية: جاء لفظ )السَت( يف قولو: -2

 (541 الديواف:سليماف لسار بًترتاف )  مالعب جنة لو سار فيها
 كقولو:

 (541 الديواف:كجئن من الضياء مبا كفاين )  حجنب اضتٌر عٍتفىًسٍرتي كقد 
 اصتىناف( يف البيتُت اآلتيُت: -أحداث عاطفية: كجتلت يف )العشق  -3

 (544 :وافيظتا خافت من اضتدؽ اضتساف )الد  فلو طيرًحت قلوب العشق فيها
 (545 الديواف:ييؤٌدبو اضتىنىاف إىل اصتناف )  ديعاء كالثناء ال ًرائدً 

 اث حسية: كمنو لفظ )رأية( مبعٌت نظرة:أحد -4

 (544 الديواف:فقد عىًلقا هبا قبل األكاف )  كأكؿ رأية رأاي اظتعايل
 أحداث عقلية: )سلوت(، السلوة كل ما يسلى، كيقاؿ: سقتٍت، سلوة: طيبت نفسي، كذلك يف قولو: -5

 (543 الديواف:سلوت عن العباد كذا اظتكاف )  فقلت: إذا رأيت أاب شجاع
 عاف( يف قولو: -الصارخ  –اث التحٌكم: )عضد الدكلة أحد -6

 (543الديواف:كليس لغَت ذم عىضيًد يىداف )  بعضد الدكلة امتنعت كعىٌزتٍ 
 (545 الديواف:إغاثة الصارخ أك فك عىاف )  كأكؿ لىٍفظىة فىًهما كقاال:

 أحداث البداية كالنهاية: كرد لفظ اظتنااي يف قولو: -7

 (544 الديواف:سول ضىٍرب اظتثالث كاظتثاين )  اظتناايبضىٍرب ىىاج أطراب 
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 (.منٌ  :، مادةفاظتنااي رتع اظتنية، كيراد هبا اظتوت )اظتعجم الوسيط
اظتثالث( يف  –اظتثاين  –اثنتاف  –اثف  –، من اجملردات اليت كردت يف القصيدة ألفاظ: )أكؿ اثلثا: اجملردات
 األبيات اآلتية:

 (545 الديواف:إغاثة صارخ أك فك عاف )  كأكؿ لفظة فهما كقاال:
 (544 الديواف:فقط علقا هبا قبل األكاف )  كأكؿ رأية رأاي اظتعايل

 (545 الديواف:فكيف كقد بدت معها اثنتاف )  ككنتى الشمس تبهر كل عُت
 (543 الديواف:إىل من مالو يف الناس اثف )  فإف الناس كالدنيا طريق

 (544 الديواف:سول ضىٍرب اظتثالث كاظتثاين )  يضىٍرب ىاج أطراب اظتنااي
 
 
 
 
 
 
 

 رابعا: الروابط،
كيعد )الربط( من أىم القضااي اليت حتكم اصتملة لبناء لغوم، كيتحقق الربط آبليات عديدة، أمهها 
حركؼ اصتر كحركؼ العطف، كالركابط الظرفية، كركابط الشك كالًتجيع، كالضمائر، كاألشتاء اظتوصولة 

اصتملة: "كحدة تركيبية تؤدم معٌت دالليا كاحدا، كقضية استغالعتا  درط، كغَتىا من الركابط، كتعكأدكات الش
فكرة نسيبة، حتكمها عالقات االرتباط كالربط كاالنفصاؿ يف السياؽ" )نظاـ االرتباط كالربط يف تركيب 

 (.148 :اصتملة
معٌت اضترؼ: "من حركؼ اعتجاء، كاضترؼ: األداة اليت تسمى الرابطة؛ ألهنا تربط االسم احلروف،   -1

كأما من خاؼ مقاـ ابالسم، كالفعل ابلفعل، كعن كعلى")لساف العرب: مادة حرؼ(، قاؿ تعاىل: 
[، كقاؿ األزىرم: "ككل كلمة بيًنيٍت أداة 40اآلية  :]سورة النازعات ربو كهنى النفس عن اعتول
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ـ لتفرقة اظتعاين ما شتييها حرؼ، كإف كاف بناؤىا حبرفُت، أك فوؽ ذلك، مثلعا حىت،  :دية يف الكال
 مادة حرؼ(. :أليب منصور األزىرم :كىل، كبل، كلعل" )هتذيب اللغة

ـ عن قياـ  ( علىىل) ةكدالل  :غَتىاكاضترؼ يف االصطالح: الكلمة دٌلت على معٌت يف  معٌت االستفها
ىل قاـ زيد، كيسمى األداة أيضا؛ ألنو يستعمل آلة إلبراز اظتعاين الًتكيبية مثل إف الشرطية  :زيد يف قولنا

مادة:  :اليت تستعمل آلة لعقد الشرط، كيقاؿ لو حرؼ اظتعٌت أيضا دتييزا لو عن حرؼ اظتبٍت )ػتيط احمليط
 (.حرؼ

بُت االسم كاالسم، كمثل كذكر ابن السراج يف أصولو يف ابب مواقع اضتركؼ دكر اضترؼ يف الربط 
لو بقولو: "جاء زيد كعمر" كقالوا: كربطت عمر بزيد، كأما ربطو الفعل ابلفعل فمٌثل لو بقولو: مررت بزيد، 
كمضيت إىل عمرك، كمثاؿ ربط اضترؼ رتلة جبملة فمثالو: إف يقم زيد يقعد عمرك ككاف أصل الكالـ يقـو 

 (.43-1/42 :زيد يقعد عمرك )األصوؿ يف النحو
كما ذكر السيوطي نقالن عن ابن فالح للحركؼ قولو: "اضترؼ يدخل إٌما للربط، أك للنقل، أك 
للتأكيد...، كيندرج حتت الربط حركؼ اصتر كالعطف كالشرط كالتفسَت...، ألف الربط ىو الداخل على 

 ميكن االستغناء (، كيكثر استعماؿ اضتركؼ إذا ال2/15 :الشيء لتعلقو بغَته" )األشباه كالنظائر يف النحو
الباء(  -من  –إىل  –)الالم اليت كردت يف القصيدة  حروف اجلرعنها يف االستعماؿ اللغوم، كمن ذلك 

 يف األبيات اآلتية:
 (541 الديواف:أبشربة كىقػىٍفنى بال أكاف )  عتا ذتره تيشَت إليك منو

 (542 الديواف:بو النَتاف نىٌدل  الدخاف )  يلنجوجي ما رفعت لضيف
 (543 الديواف:كاإلخبار عنو كال العياف )  كال حتصى فضائليو بظنو 

 (544 الديواف:تصيح مبن ميىيٌر: أال تراين )  فباتت فػىٍوقػىٍهٌن ًبال صًحابو 
 أك(. -حىت  –فهي )الواك  حروف العطفكأما 

كن سي تعد )الواك( حرفا من حركؼ اظتعاين، كأحد أحرؼ العلة الثالثة، كييسىمَّى حرؼ مٌد إف 
كضيٌم ما قبلو، مثل: يػىقيويؿ، كأما إذا سيكن كانفتح ما قبلو فهو حرؼ لُت، مثل القىٍوـ )اظتعجم الوايف يف 

 (.349 :أدكات النحو العريب
(، 1/32 :اللغة قاييسمكأما )أك( فعرفها ابن فارس بقولو: ")أك( كلمة شك كإابحة" )معجم 

 كقاؿ ابن مالك يف ألفيتو:
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 أبىىٍك، كأهٍبمخٌَت، أبح، قىسَّم، 
ي )شرح ابن عقيل  (3/105 :كأىشكك، كإضرابه هبا أيضا منًي

كمن معاين حىت: أتيت حرفنا جارنا يدؿ على االنتهاء ؿتو أكلت السمكة حىت رأسها، كأتيت حرؼ 
 ذكر السيوطي يف اعتوامع: عطف مبعٌت الواك، ؿتو: أكلت السمكة حىت رأسىها، كتكوف حرؼ ابتداء،

 )تليو اصتملتاف( االشتية( ؼ ابتداء( أب حرفان تبتدأ بعده اصتمل، أم تستأنف، كحينئذ)كتكوف حىت )حر 
 كما يف قوؿ الفرزدؽ: (،4/169 :)مهع اعتوامع

 (361 :كأف أابىا هنشل أك غتاشع )ديواف الفرزدؽ  فواعجبا حىت كليب تسبٍت
 مبتدأ كقد كردت ىذه اضتركؼ يف قوؿ اظتتنيب: (ليبكلمة )كف

اهكما تيرقى   (541 الديواف:كال اظتاؿ الكرمي من اعتواف )  عتيىاهي من نىدى
 (544 الديواف:راف )ضتً خشيتي كإف كرمن من ا  طبت فرساننا كاطتيل حىت
 (545 الديواف:إغاثة صارخو أك فك عاف )  كأكؿ لفظة فهما كقاال:

ا أك رتعنا يف قولو: الضمائر: -2  أكال اظتتصلة الداللة على اظتتكلم مفردن
 (541 الديواف:كًجٍئنى من الضياء مبا لقاين )  فىًسٍرتي كقد حجنٍب اضتر عٍت

 التاء يف )سرت( دلت على اظتتكلم.
 كيف قولو:

 (542 الديواف:على أعرافها مثل اصتماف )  غىدىٍكانى تنفض األغصافي فيها
 (541 الديواف:ييشىٌيعٍت إىل النوبندجاف )  منازؿي مل يزؿ فيها خياؿه 

اف: مدينة من أرض فارس من كورة سابور قريبة من شعب بواف اظتوصوؼ ابضتسن كالنزاىة )معجم  نػيٍوبػىٍندىجى
 (.5/307 :البلداف

 فالياء يف قولو )ييشيعٍت( ضمَت متصل دٌؿ على اظتتكلم.
 كمثاؿ الضمَت اظتتصل للغائب، قولو يف موضع النصب:

 (543 الديواف:ك عواف )ليـو اضترب بكرو أ  دعتوي مبنزع األعضاء منها
 فاعتاء يف )دعتو( يف ػتل نصب.

 كمثاؿ اظتخاطب ما كرد يف )علمكم( يف قولو:
 (542 الديواف:كعٌلمكم مفارقة اضتناف )  أبوكم آدـ سن اظتعاصي
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 (544 الديواف:فالف دؽ ريػتًّا يف فالف )  كأكثر يف غتالًسًو استماعا
 فالكاؼ أيضا يف ػتل نصب.

 كتنقسم إىل: أدوات الشرط -3
 أدكات الشرط اصتازمة. -1
 األدكات غَت جازمة )إذا، لو، لوال( جاء منها يف القصيدة )لوال( يف قولو: -2

راء كالكالـ بال معاف )  كلوال كونكم يف الناس كانوا  (545 الديواف:ىي
ليوب الًعشق فيها ٍت قػي لىٍو طيرًحى  (544 الديواف:ظتا خافىٍت من اضتدؽ اضتساف ) فػى

 لوال( جاءت يف القصيدة على النحو اآليت: -ا إذ –)لو 
ليماف لسار بًترتاف )  مىالًعبي جنًَّة لو سار فيها  (541 الديواف:سي

 (542 الديواف:لىًبيقي النرد صيٍت اصتًفاف )  كلو كانت دمشق ثٍت عناين
 (542 الديواف:أجابتو أغاين القياف )  إذا غٌت اضتماـ الويٍرؽي فيها

ح إىل البياف )  من زتاـككن ابلشعب أحوج   (542 الديواف:إذا غٌت كىانى
 (543 الديواف:ديًفٍعن إىل احملاين كالرًٌعاف )  إذا طىلىبىٍت كدائًعهيمي ثًقاتو 

 اظتثاين: اظتثاين "من أكاتر العود: الذم بعد األكؿ، كإحدامها مثٌت، كقوعتم: رانت اظتثالث كاظتثاين".
 أمساء اإلشارة: -4

 ذا( يف قولو: -تلك( كجاءت أشتاء اإلشارة )ىذا  -ذلك  –ىؤالء  –ىااتف  –ىذاف  –ىذه  –)ىذا 
اري إىل الطعاف )  يػىقيوؿي بعشب بػىٌواف حصاين:  (542 الديواف:أعن ىذا ييسى
: إذا رأيت أاب شجاع  (543 الديواف:سلوت عن العباًد كذا اظتكاف )  فقليتي
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 خامسا: حقل الصفات،
 اضتساف( -اليت كردت يف القصيدة: )الكرمي من الصفات 

 (543 الديواف:كال اظتاؿ الكرمي من اعتواف )  كما تػيٍرقى عتيىاهي من نراه
 (544 الديواف:ظتا خافت من اضتد من اضتساف )  فلو طرحت قلوب العشق فيها

 
 
 

 
 سادسا: حقل األلوان،

 الورؽ( كما يف قولو: -أبيض  –كدتثل يف: )البيض كالسمر 
ٍمًر اللداف )  كال قبضه على البيض اظتواضي  (543 الديواف:كال حظه من الس 

 (544 الديواف:لكل أصم حيل أفعواف )  ريقاه كل أبيض مشريف
 (542 الديواف:أجابتو أغاين القياف )  إذا غٌت اضتماـ الويٍرؽ فيها

 سابعا: حقل اجملردات،
 اد كاألرقاـ( يف قولو:من اجملردات اليت كردت يف القصيدة لفظ )األعد

 إىل من حالو يف الناس اثف  فإف الناسى كالدنٍػيىا طريقه 
 (544 الديواف:فقد عًلقا هبما قبل األكاف )  كأٌكؿ رأية رأاي اظتعايل

 (544 الديواف:إغاثة صارخ أك فك عاف )  كأكؿ لفظة فهما كقاال:
 (545 الديواف:فكيف كقد بدت معها اثنتاف )  ككنت الشمس تبهر كل عُت

 كما كرد لفظ )اظتثاين كاظتثالث( يف قولو:
 (544 الديواف:سول ضىٍرب اظتثالث كاظتثاين )  يضىٍرب ىاج أطراب اظتنااي

 كاظتثاين كاظتثالث ىي: من أكاتر العود، الذم بعد األكؿ، كإحداىا مثٌت، كقوعتم: رانت اظتثالث كاظتثاين.
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 اخلامتة:
 النتائج اليت نتجت عن ىذا البحث:من أبرز النقاط كأىم 

دراسة نظرية اضتقوؿ الداللية دتكننا من رتع كتصنيف كترتيب األلفاظ داخل كل حقل، فتزكدان بقائمة  -1
 من الكلمات ختتص بكل موضوع على حدة.

 تكمن أمهية نظرية اضتقوؿ الداللية يف أهنا تقدـ لنا تصورا دقيقا عن القاموس اللغوم للشاعر. -2
ا؛ كذلك ألمهية الركابط أبنواعها اظتختلفة، اشتملت القصيدة يعد حقل  -3 الركابط من أكثر اضتقوؿ كركدن

 على ذلك ألفاظ فارسية ؽتا يدؿ على التعايش بُت اللغات، كقوة التأثَت كالتأثر بينها.
تضمن شعر اظتتنيب من خالؿ قصيدة شعب بواف على عدة حقوؿ أساسية مرتبة ترتيبنا تنازليا من  -4

ااألكث  :ر كركدا إىل األقل كركدن
  ،بلغ عددىا تسعة عشر رابطنا.كتشمل حركؼ اصتر كالعطف، كالضمائر، كغَتىا، ك حقل الركابط 
 جزءنا، كبلغ عددىا ذتانية عشر من أشتاء، كأعضاء،  حقل اإلنساف، كل ما يتعلق ابإلنساف. 
  سبعة عشر نوعنا.حقل اظتوجودات الغَت اضتية، كيشمل الطبيعية كالصناعية، كبلغ عددىا 
 .  حقل األحداث أبنواعها، الطبيعية، كعاطفية، كعقلية...، كبلغ عددىا ثالثة عشر حداثن
  ،ألفاظو بلغ عددىا ستة أشتاء اضتيواانت كأعضائها، ك  كتشملحقل اضتيواانت. 
   ،بلغ عددىا ستسة ألفاًظ.كل ما يتعلق ابألعداد كاألرقاـ، ك حقل اجملردات 
 اف، بلغ عددىا لفظتحقل النباتاف، ك لفظت حقل الصفات، بلغ عددىا. 

ا نسأؿ هلل عز كجل أف جيعل من ىذا العمل خالصا لوجهو الكرمي، مضيئا لطالب العلم السبيل.  كختامن
 :ادلصادر وادلراجع

 القرآف الكرمي. -
 الكويت، دط، دت. –ابن جٍت، اللمع يف العربية، الدار الكتب الثقافية  -
 ـ.2002 ، دط،رمص -القاىرة، دار اضتديث ابن منظور، لساف العرب، -
ىػ(، شرح اظتفصل، عامل الكتب، بَتكت، مكاف الطبع كاتريخ النشر 643ابن يعيش )ت  -

 غَت موجودين.
 ىػ(، تح: عبد اضتسُت الفتلى، 316أبوبكر دمحم بن سهل بن السراج النحوم )ت  -
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 .ـ1987األصوؿ يف النحو، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 
تح: عبد السالـ دمحم  ،اللغة مقاييس معجم ،ىػ(395اضتسُت أزتد بن فارس بن زكراي)بو أ -

 ـ.1979دار الفكر، دط، ىاركف، 
، تح: عبد السالـ دمحم ىاركف، البياف كالتبيُت، (ـ1960)أبو عثماف عمرك بن اصتاحظ -

 ، مكاف الطبع غَت موجود.مكتبة اطتاؾتي، الطبعة الثانية،
د األزىرم، تح: عبد  هلل دركيش، مراجعة: دمحم على النجار، أبو منصور دمحم بن أزت -

 هتذيب اللغة، الدار اظتصرية للتأليف، دط، دت.
أزتد عزكز: أصوؿ تراثية يف نظرية اضتقوؿ الداللية، من منشورات احتاد الكتاب العرب،  -

 .ـ2000دمشق 
 ـ.1998بعة اطتامسة، مصر، الط -د. أزتد ؼتتار عمر، علم الداللة، عامل الكتب، القاىرة -
مصر،  –حاشية شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، مكتبة اإلمياف، اظتنصورة  ،الصباف -

 دط، دت.
 ـ.1983بَتكت، دط، -دار بَتكت ،الديوافاظتتنيب  -
 ـ.1977لبناف،  –بَتكت –بطرس البستاين، ػتيط احمليط، مكتبة لبناف  -
، يف شرح رتع اصتوامع، تح مهع اعتوامعجالؿ الدين السيوطي،  - . د. عبد العاؿ سامل مكـر

 ـ.1979البحوث العلمية، الكويت، دط / 
 حامت صاحل الضامن، علم اللغة، اظتكتبة الوطنية، بغداد، دط. -
سيبويو أبو بشر عمر كبن عثماف بن قنرب، تح: عبد السالـ دمحم ىاركف، الكتاب، دط،  -

 مكاف الطبع غَت موجود.ـ، 1973اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، 
 -السيوطي، غريد الشيخ، األشباه كالنظائر يف النحو العريب، دار الكتب العلمية، بَتكت -

 ـ.2000لبناف، الطبعة األكىل، 
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ىػ( تح: 748مشس الدين أبو عبد  هلل دمحم بن أزتد بن عثماف بن قىامٍياز الذىيب )ت  -
، سَت أعالـ النبالء، مؤسسة غتموعة من احملققُت إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط

 ـ.1985ىػ /  1405الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
صفية بوقنة: معاجم اظتعاين يف اللغة العربية، فقو اللغة كسر العربية للثعاليب أمنوذجا،  -

 .2015ـ - 2014
 -مصر -القاىرة، صالح الدين اعتادم، ديواف الشماخ بن ضرار، دار اظتعارؼ مبصر -

 دت، دط.
مصر، دط  -، دار الطالئع، القاىرةاضتميددمحم ػتيي الدين عبد  ،عقيل شرح ابن -

 ـ.2009،
سوراي،  –حلب  / لبناف –د. عزة حسن، ديواف الًطٌرًماح، دار الشرؽ العريب، بَتكت  -

 ـ.1994 / الطبعة الثانية
د. علي توفيق اضتمد، يوسف رتيل الزعيب، اظتعجم الوايف يف أدكات النحو العريب، دار  -

 ـ.1993 األردف، الطبعة الثانية، -األمل، إربد
 –لبناف، الطبعة األكىل  –علي فاعور، ديواف الفرزدؽ، دار الكتب العلمية، بَتكت  -

 ـ.1987
 ـ.1996/  لبناف، دط –دار القلم، بَتكت  الديواف، ربيعة،أيب عمر بن  -
 ًتاث العريب بَتكت.بَتكت، دار إحياء ال -عمر رضا كحالة، معجم اظتؤلفُت، مكتبة اظتثٌت  -
مصر، الطبعة  –القاىرة ، غتمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشركؽ الدكلية -

 ـ.2005الثانية، 
، ق(672دمحم بن عبد  هلل ابن مالك الطائي اضتياين، أبو عبد  هلل رتاؿ الدين )ت  -

تح، دمحم كامل بركات، تسهيل الفوائد كتكميل اظتقاصد، دار الكتاب العريب  (،1967)
 .دط  –
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، معجم اظتصطلحات النحوية كالصرفية، مؤسسة (1985) ،دمحم شتَت ؾتيب اللبدم -
 .لبناف، الطبعة األكىل –الرسالة، دار الرقاف، بَتكت 

ـ االرتباط كالربط يف تركيب اصتملة، الشركة اظتصرية (، 1997)مصطفى زتيدة،  - نظا
 .الطبعة األكؿ القاىرة / -العاظتية، لوؾتاف

 .منشورات دمشق علم الداللة، أصولو كمباحثو يف الًتاث،(،2000)عبد اصتليل،  منقور -
، الطبعة لبناف -اظتنجد يف اللغة كاألعالـ، دار الشرؽ، بَتكت (،1988)لويس معلوؼ، -

 .السابعة كالثالثوف
 بَتكت. –ايقوت بن عبد  هلل اضتموم أبو عبد  هلل، معجم البلداف، دار الفكر  -


