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لكلمات اكل   عمج ا هو, واهلدف منههي األكثر حداثة يف علم الداللةنظرية احلقول الداللية 
 .ملح العاملصطابو الكشف عن صالهتا الواحدة ابألخرى , و صالهتا , اليت ختص حقال معينا

كثر من ألواحدة ة الوقد يصعب أحياان تصنيف الكلمات يف حقول داللية, نظرا النتماء الكلم
 حقل داليل, مما يؤدي إىل تداخل يف احلقول.

يط يف م الوسملعجصنيف الكلمات اجملمعية يف اوقد حاولت قدر املستطاع يف هذا البحث, ت
ته العديدة   ملميزا يطــحقول داللية وذلك من حرف الضاد حىت حرف الياء, وقد اخرتت املعجم الوس

يهما, وذكره شارة إلاإل كوضوح األسلوب و اجلمع بني القدمي واحلديث, و ذكره للمولد واملعرب مع
ألمني هيم مذكور, اور إبرالدكتحلضارية والفنية, فهو كما قال األلفاظ كثرية من املصطلحات العلمية وا

جم من معاجم أبي مع رنتهالعام للمجمع يف الكلمة اليت صدر هبا هذا املعجم :" وال سبيل إىل مقا
ة, وهو دث طريقا, وأحوأضبط, وأحكم منهجأدق, و  القرن العشرين العربية, فهو دون نزاع, أصح ,

 ..".فوق كل هذا جمدد معاصر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Research Summary 

Theory of semantic fields is the most modern in semantics , 
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the goal of which is to collect all the words that belong to a 

certain field and detect links with one another , and its links 

with the generic term . 
The rating is sometimes difficult words in semantic fields , 

due to the affiliation of one word for more than a semantic 

field , which leads to interference in the fields. 
I have tried as much as possible in this search , 

classification words collegiality in the lexicon mediator in the 

fields of semantic and that of a character by Arab until the 

letter Z , I have chosen the lexicon intermediate features 

numerous Kodouh method and the combination of ancient and 

modern, and mentioned the generator and expressed with 

reference to them , and said the words many of scientific 

terminology , cultural and artistic , he is also said Dr Ibrahim 

mentioned , the Secretary -General of the compound in the 

floor which was issued by the lexicon : " There is no way to 

compare it to any Lexicon of dictionaries twentieth century 

Arabic , it is without dispute , healthier , and more accurate , 

and adjust , and the wisest approach , The newer method , 

which is above all this renewed contemporary . " ... 
 

 
 
 
 
 

 
 شكر وتقدير

 .على مامّن به عليّ -أوال وآخرا–اجلزيل إىل هللا اجلليل أتقدم ابلشكر 
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 .ة فيهادراس لـجامعة املدينة العاملية مباليزاي على إاتحة الفرصة لاللتحاق ابلمث
ه على هذا إبشراف ي تكرمالذحسني البسومي فضيلة الدكتور وابلشكر املتواتر, والثناء العاطر إىل 

 شيبة.ه القالتوجيه والنصح حىت خرج البحث يف حلت, ومل أيُل جهًدا يف إبداء البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلهداء
 إىل والدي الكرميني اللذين مل يدخرا جهدا يف تربييت..
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 اسية(..ي الدر راحلإىل من أحببت اللغة العربية بفضلهم )معلمي اللغة العربية يف مجيع م
 الصعاب..إىل زوجي العزيز الذي هيأ يل السبل, ويسر يل 

 سي.. نفإىل صديقايت وأخوايت الاليت كانت لكلماهتنَّ وتشجيعهنَّ أكرب أثر يف
 ) بيان, ليان(..تني الصغري  يتَّ إىل بني

 .هدي هذا البحث املتواضعأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فهرس املوضوعات
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 املقدمة

 يئات أعمالناومن س فسناإن احلمد هلل, حنمده, و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ ابهلل من شرور أن
 شريك له ال وحده هللا من يهده هللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال

 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
 عد:أما ب

 ا, وقد عرفتهاترخيهو هتا يحتل املعجم مكانة كبرية عند األمم , فهو حافظ لرتاثها, مسجل للغاف
 الصينني , واهلنود.و األمم األخرى قبل العرب, كاآلشوريني, 

لشريف ال احلديث  واوعندما جاء الدين اإلسالمي, كانت هناك ألفاظ غريبة يف القرآن الكرمي
احلديث لكرمي و اقرآن من ألفاظ ال حباجتهم إىل كتاب يفسر ما أهبمعرب يفهم معناها, فأحس ال

 الشريف.
لغة من حفظ الم ليوانتشر الدين اإلسالمي, ودخل العجم فيه أفواجا, وزادت احلاجة للمعج

 الضياع, ومن دخول األلفاظ األعجمية اليت ال متت للعربية بصلة.
 نشاط ثلت يفىل متاملرحلة األو وقد مر املعجم العريب قبل اكتماله ونضوجه بثالث مراحل, 

يبدأ يف مجع و ادية , للب العلماء العرب جبمع الكلمات حيثما اتفق , إذ كان العامل يقوم بزايرات
أو صنيف, تاظ دون ألف دون ما يسمعه منالكلمات اليت يسمعها من البدو , ثقًة يف فصاحتهم . في

 , ومن مث ينشرها بني طالبه .ترتيب
ب ) املطر , ثل كتااحد مو مجع املفردات املتعلقة مبوضوع أما املرحلة الثانية فكانت تتمثل يف 

 وغريها . (اللنب , النبات , اخليل , األبنية ...
ة غة العربيات اللمفرد لكلة شاملاجم مع توضعومت اكتمال املعجم ونضوجه يف املرحلة الثالثة ف

 .وفق ترتيب خاص
وانقسمت مناهج الرتتيب يف هذه املعاجم إىل أربعة مناهج, أو أربعة مدارس, لكل منها طريقته 

ب األلفاظ حسب يرتوأسلوبه, وأول هذه املدارس هي مدرسة التقليب الصويت اليت اعتمدت على ت
, وتقليب وجوه حروف العلةابحلروف الشفوية مث اهلمزة و  انتهاءحبروف احللق و  ابتداءخمارج احلروف , 

للخليل بن أمحد  (العني)املادة وتصريفاهتا يف موضع واحد, ومتثلت هذه املدرسة يف معجم 
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احملكم واحمليط سيده يف )ابن و , (البارع)الفراهيدي, وممن تبعه على هذا النهج أبو علي القايل يف 
 (.األعظم

لتقليب درسة اممع  وهي مدرسة التقليبات اهلجائية اليت اتفقت ,مث جاءت املدرسة الثانية
روف حسب بها احلرتتيبالصويت يف تقليب وجوه املادة وتصريفاهتا يف موضع واحد, واختلفت عنها 

 هلا.  ممثلالبن دريد خري( اجلمهرة )الرتتيب اهلجائي ال حسب خمارج احلروف, و كتاب 
, ومن  صالفاألول اب و ابأي جعل احلرف األخري ام القافية أما املدرسة الثالثة فقد اعتمدت نظ

 البن منظور. (لسان العرب)للجوهري , ومعجم  (الصحاح)معامجها معجم 
األصول  ب أوائلحس, وقامت املدرسة الرابعة على ترتيب ألفاظ املعجم ترتيبا هجائيا عاداي

روف ل حلمات حسب أو املعتمد على ترتيب نصر بن عاصم حلروف املعجم, حيث تدرج الك
ومتتاز هذه  ,ة(بالغس الأسا) هذا الرتتيب الزخمشري يف معجمه وسار على, الكلمة واثنيها واثلثها

 يرجع اجع اليتملر ا سهولة البحث فيها حيث سهلت عملية البحث فيها وأصبحت من أهماملدرسة ب
ر السن يف ب وصغالطالع لن قبل الباحثني خصوصا معاجم احلديثة فقد أصبحت املرجئو إليها املبتد

 البحث عن األلفاظ الغريبة.
ة ئه جممع اللغإبنشا قام ومن املعاجم احلديثة اليت اعتمدت هذا الرتتيب )املعجم الوسيط( الذي

ديدة سواء  ظ العربية اجلاأللفا وليدتواتسم موقف اجملمع بكثري من املرونة واالنفتاح يف  العربية ابلقاهرة,
شتقاق يب وااللتعر اوتوسع يف االشتقاق وزواج بني  ,أم ألفاظًا حضارية كانت مصطلحات علمية

 .عربية من قبلللغة الائمة أومزج بني املولد واملقيس بعد أن ضبط كاًل منهما ومسح مبا مل يسمح به 
يضع ألفاظ القرن العشرين إىل جانب ألفاظ اجلاهلية وصدر اإلسالم ويهدم فاملعجم الوسيط "

الزمانية واملكانية اليت أقيمت خطأ بني عصور اللغة املختلفة ويثبت أن يف اللغة العربية وحدة احلدود 
 .(1)"تضم أطرافها

ما وضعه املعجميون أو غريهم وسواء طلحات العلمية الشائعة سواء املصعلى  وحيتوي املعجم"
ديثة حيزًا ال يستهان به واحتلت األلفاظ العامة واملصطلحات احل ,ابلدخيلأتعلق األمر ابملعرب أو 

  651 احملدث من و  كلمة ,  535املولد من و  ,كلمة  237من حجم املعجم, ففيه من الدخيل 
% من مواد املعجم  9[ أي بنسبة 2706]من جمموع  1283 على  وزاد ما أقره اجملمع كلمة,

                                 
 9ص تصدير املعجم الوسيط, مذكور, إبراهيم,  (1)
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(30.000)"(1) 
توافر فيه من أسس التجديد "و (2)"أقرب معامجنا إىل الكمال يف اجلمع والرتتيب والتيسري"فهو  

 .(3)"املعجمي ومظاهره ما يهيئ له مكاانً مرموقاً بني املعاجم املعاصرة
التقدم  ظاهرم مواكبةو مواجهة احلياة اجلديدة جعل اللغة أكثر قدرة على وما قام به املعجم 

 مجيع اجملاالت.العصري يف 
 مشكلة البحث:

 ما مفهوم الكلمات اجملمعية؟ -1
 الكلمات اجملمعية يف احلروف من الضاد إىل الياء؟ما عدد  -2

 ث؟ل البحوف حمما احلقول الداللية اليت تتوزع إليها الكلمات اجملمعية يف احلر  -3

 مات احلديثة؟ا ابلكلويدهما أكثر احلقول الداللية اليت كانت حمل اهتمام اجملمعيني يف تز  -4

 أهداف البحث:
 التعريف ابلكلمات اجملمعية. -1

 اجملمعية من حرف الضاد إىل الياء. حصر الكلمات -2

 حتديد احلقول الداللية اليت تتوزع إليها الكلمات اجملمعية. -3

 .لمات احلديثةها ابلكزويدتعيني أكثر احلقول الداللية اليت كانت حمل اهتمام اجملمعيني يف ت -4

 
 الدراسات السابقة: 

ى الكتابة كن تبق, ل خاصا بنظرية احلقول الداللية امن خالل البحث واالطالع, وجدت اهتمام
 الصدد: يف هذا قدمةالرسائل العلمية امل ج إىل توسع , ومما اطلعت عليه منفيها قليلة حتتا 

د احلميد  يفاء عبه حثة:, للبادراسة تطبيقية يف املخصص البن سيده, نظرية احلقول الداللية  .1
 .كلننت

 , للباحث: أمحد عزوز. الليةأصول تراثية يف نظرية احلقول الد .2

                                 
 522مطر, عبدالعزيز, مظاهر التجديد واحملافظة يف املعجم الوسيط, من أعمال الندوة املعجمية املعاصرة, ص (1)

 731العريب نشأته وتطوره, صنصار, حسني, املعجم  (2)

 522مطر, املرجع السابق, ص (3)
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 , للباحث: سليمان فياض.احلقول الداللية الصرفية لألفعال العربية .3
 .بريت احلسن باحث:, للواجلمادات األحياءعامل  يفية للمفردات القرآن ةياحلقول الدالل .4

 
 منهج البحث:

وسيط عجم الابمل بدأت ابلتعريفاعتمدت املنهج الوصفي يف مجع الكلمات, وتصنيفها, حيث 
ي واملنهج الذ جملمعيةات اواملنهج الذي سار عليه اجملمع اللغوي عند أتليفه, مث احلديث عن الكلم

اصة مث خلية سرت عليه يف هذا البحث, يف حصر وتصنيف الكلمات اجملمعية حسب حقول دال
مت فيه عرض و  معيةت اجمليل للكلماالتصنيف الدالحتدثت بشكل موجز عن نظرية احلقول الداللية, مث 
 .ذلك ابألرقام وذكرتوزيع الكلمات اجملمعية بناء على حقوهلا الداللية, 

اخل كل جائيا دهرتيبا تحيوي جدوال اشتمل على الكلمات اجملمعية مرتبة  اخاصً  ملحقا به وأحلقت
 حقل داليل.

 
 البحث: هيكل

 ت البحث. وقسممنهج البحث, وخطة البحثو  أهداف البحث,و املقدمة, وفيها مشكلة البحث, -
 مبحثني:إىل 

 املبحث األول:
 منهج تصنيفهاو , عددهاا, و الكلمات اجملمعية, واملنهج املعتمد يف مجعه, و التعريف ابملعجم الوسيط

 .املوجز عن نظرية احلقول الدالليةتعريف الة, و إىل حقول داللي
 املبحث الثاين:

ية, قوهلا الداللء على حية بناومت فيه عرض توزيع الكلمات اجملمع, اجملمعيةلتصنيف الداليل للكلمات ا
 .وذكر ذلك ابألرقام

 .ت أبرز النتائج اليت انتهى إليها البحثتضمن اخلامتة.
 املراجع واملصادر.

 ملحق البحث:
 الكلمات اجملمعية مرتبة هجائيا يف حقول داللية. يشتمل امللحق على
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 تعريفات وحتديدات املبحث األول:
o  ابملعجم الوسيطاملوجز التعريف. 
o حقول  ها إىلصنيفتة، واملنهج املعتمد يف مجعها، وعددها، ومنهج معيالكلمات اجمل

 داللية.
o نظرية احلقول الداللية.ب تعريف املوجزال 
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 ابملعجم الوسيط : املوجز التعريف
لطالب رجعا لون مرأى جممع اللغة العربية ابلقاهرة وضع معجم عام أبحدث طراز عصري, يك

أين, وقد أشرفت م ) املعجم الوسيط( يف جز 1960والدارس واملثقف على حد سواء فأخرج سنة 
القواعد  عجم وفقد املفبذلت جهدا يف صياغته لكثري من موا,على إخراجه جلنة من أعضاء اجملمع 

 ت اليت اختذها اجملمع يف جمالسه ومؤمتراته العديدة.والقرارا
( ألف مادة مشروحة, ومليون كلمة مضبوطة ابلشكل, مرتبة على 30يشتمل املعجم على )

 .(1)( صورة توضيحية600أوائل األصول وفق الرتتيب األلفبائي, مشفوعة بنحو )
 منهجه:
لزوائد , ادها من ريجتلثالث, بعد وضع الكلمات حبسب أوائلها مع مالحظة احلرف الثاين مث ا .1

 وإرجاع املقلوب إىل أصله.
اخل  د يفورتب الصيغ  قسم كل مادة إىل قسمني, األول لألفعال, والثاين لألمساء والصفات, .2

 كل قسم على النحو التايل:
 قدم األفعال على األمساء. -
 قدم اجملرد على املزيد. -
 ي على اجملازي.قدم املعىن احلسي على املعىن العقلي , واحلقيق -
 قدم الفعل الالزم على املتعدي. -
 .(2)أما األمساء فقد رتبت فيه أجبداي -

 وضعت جنمة خممسة األطراف قبل املادة, مث ذكرت الكلمة بني هاللني. .3
ا للمدخل اللغوي عن ابقي زً يوضعت الكلمة بني هاللني من غري أن تسبقها جنمة, متي .4

 .(3)الكلمات املندرجة حتته

 
 

                                 
 307, صا يف املكتبة العربية , دار طالسالصويف, عبد اللطيف, اللغة ومعامجه (1)

 49, ص1966 ,للغة احلديث, دار النهضة العربية, املعاجم العربية يف ضوء دراسات علم ا أبو الفرج, حممد أمحد (2)

 . 68,ص  1, دار الصداقة العربية, ط نشأة املعاجم العربية وتطورها,  ديزيرهسقال,   (3)



14 

 

         بعض الرموز لالختصار والتفسري, وهي:  توضع .5
 )ج( لبيان اجلمع. -
 )مو( للمولد, وهو اللفظ الذي استخدمه الناس قدميا بعد الرواية. -
 )و_( للداللة على تكرار الكلمة ملعىن جديد. -
 ع فوقها أو حتتها.( لبيان ضبط عني املضارع ابحلركة اليت توض)ــــــــــُـــــــــــــَـــــــــــــِـــ -
 . (1))مع( للمعرب, وهو اللفظ األجنيب الذي غريه العرب ابلنقل أو الزايدة أو القلب -
 )د( للدخيل, وهو اللفظ األجنيب الذي دخل العربية دون تغيري كاألكسجني والتليفون. -
 )مج( للفظ الذي أقره اجملمع. -
حلديث, وشاع يف االستعمال يف احلياة )حمدثة( للفظ الذي استعمله احملدثون يف العصر ا -
 . (2)اليومية

 .(3)كما استعان ابلصور املوضحة يف بعض األحيان
إدخال الكثري من مصطلحات العلوم املختلفة, مما جعله مييل إىل الطابع العلمي يف تعريفه   .6

 .(4)كثريا من املصطلحات وأمساء األعيان, أكثر من الطابع اللغوي
ها, أو لقلة اجة إلياحل فاظ احلوشية اجلامدة, واأللفاظ املهجورة لعدمأمهل الكثري من األل .7

 فائدهتا, كبعض أمساء اإلبل, وصفاهتا, وأدوائها, وطرق عالجها.
ها , قئال يبني حقا ,على شرحها شرحا غامضا  -تقريبا -أمهل األلفاظ اليت أمجعت املعاجم .8

 ت.اختالف اللهجاوال يقرب معانيها, كما أغفل املرتادفات الناشئة عن 
 عاصر.ارئ املا القإبثبات احلسي املأنوس من الكلمات والصيغ, وخباصة ما حيتاجهعتىن ا .9

عر, شلواحلديث ,وا امتاز ابلدقة والوضوح يف الشروح املعززة ابلشواهد من القرآن, .10
 واألمثال العربية, والرتاكيب البالغية املأثورة.

 . (5)على أشهر املصادر , وأكثرها استعماال هاعتمد يف أتليف .11
                                 

 68سقال, املرجع السابق, ص (1)

 69سقال, املرجع السابق, ص (2)

 307, صاللغة ومعامجها يف املكتبة العربية الصويف,  (3)

 56, ص1994-1414, 2ط,  , املعجم العريب بني املاضي واحلاضر, مكتبة لبنانعدانناخلطيب,  (4)

 306, ص اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية الصويف, (5)
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 أغفل املعجم األعالم, وقصر مهه على اللغة. .12
 توسع يف استعمال القياس فيما مل يقس من قبل. .13
 .(1)دخل يف املعجم الكثري من األلفاظ املولدة واملعربة احلديثةأُ  .14

زأين, مث صدر يف جم, يف 1960صدر املعجم أول مرة عن جممع اللغة العربية ابلقاهرة عام 
ة يف العربية ابلقاهر  , كما صدر مرة أخرى عن جممع اللغة1964طبعة اثنية مصورة يف بريوت عام 

 م.1972طبعة منقحة عام 
 .(2)ويعد هذا املعجم أول معجم عصري يصدر عن هيئة متخصصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حقول داللية ا إىلفهي، ومنهج تصنالكلمات اجملمعية، واملنهج املعتمد يف مجعها، وعددها
ة هي تلك الكلمات اليت أقرها اجملمع اللغوي يف معجمه ) املعجم الوسيط( , معيالكلمات اجمل

                                 
 307املرجع السابق, ص (1)

 311املرجع السابق, ص (2)
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من استخدامه رموزا معينة لالختصار والتفسري, وقد  -كما ذكران سابقا  -وقد استخدم هلا الرمز)مج( 
بية نتهاء آبخر حروف العر الضاد وا حرفحبصر هذه الكلمات ابتداء من  -يف هذا البحث –قمت 
كلمة موزعة   541, حسب الرتتيب اهلجائي, وقد بلغت عدد الكلمات يف حقول داللية لياءوهو ا

 حقال دالليا, وقد راعيت الرتتيب اهلجائي أيضا أثناء كتابة الكلمات داخل كل حقل.  43يف 
 

 :نظرية احلقول الدالليةالتعريف املوجز ب
ء على يد علما لعشرينرن ا تتبلور فكرهتا إال يف العشرينات والثالثينات من القهذه النظرية مل

وأتباعه  motoreسويسريني وأملان مث تطور السيمانتيك يف فرنسا ابجتاه خاص حيث ركز 
 و قتصادايايا و ( على حقول تتعرض ألفاظها للتغيري و االمتداد و تعكس تطورا سياس1953)

 اجتماعيا هاما.
ع عادة حتت , وتوضهتاالداليل أو احلقل املعجمي هو: جمموعة من الكلمات ترتبط دالال فاحلقل

 لفظ عام جيمعها.
 .(1)ويعرف أبنه: قطاع متكامل من املادة اللغوية, يعرب عن جمال معني من اخلربة

,  قريب بعيد أو لية( منلدالاو ال جند يف الرتاث اللغوي العريب ما يشري إىل هذا املصطلح ) احلقول 
رة مبكر إىل فك يف وقت رسةً دير ابلذكر أنَّ اللغويني العرب القدماء تفطّنوا تطبيقًا وممالكن اجل
 احلقول.

م مل يعرفوا داول عند ملفهوم املتظرية ابالن وهو أمر ال جمال إلنكاره أو إغفاله, على الرغم من أَّنَّ
 الدارسني العرب أو الغربيني يف العصر احلديث.

شري إىل جانب منها يف كتابه "احليوان", حني صّنف املوجودات الرئيسية يف الكون فاجلاحظ ي
قائاًل: "إّن العامل مبا فيه من األجسام على ثالثة أحناء: مّتفق, وخمتلف, ومتضاّد, وكّلها يف مجلة 

ميشي, القول: مجاد وانم.. مثَّ النامي على قسمني: حيوان, ونبات, واحليوان على أربعة أقسام: شيء 
وشيء يطري, وشيء يسبح, وشيء ينساح, إالَّ أنَّ كّل طائر ميشي, وليس الذي ميشي, وال يطري 

 .(2)يسّمى طائراً. والنوع الذي ميشي على أربعة أقسام: انس, وهبائم, وسباع وحشرات"

                                 
 79ص, 1998, 5علم الداللة, عامل الكتب, ط عمر, أمحد خمتار,  (1)

 . 19ص, , من منشورات احتاد الكتاب العربعزوز, أمحد, أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية (2)
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 ـ(.ه216كما ظهرت معاجم املعاين أو املوضوعات ككتاب خلق اإلنسان لألصمعي )ت
لزجاج لهـ(و كتاب خلق اإلنسان 270سان لثابت بن أيب اثبت )ت وكتاب خلق اإلن

 هـ(.310)ت
فهناك شبه واضح بني املعاجم الداللية احلديثة ومعاجم املوضوعات القدمية, فكالمها يقسم 
األشياء إىل موضوعات, وكالمها يعاجل الكلمات حتت كل موضوع, وكالمها قد سبق بنوع من التأليف 

 (1)مجع الكلمات اخلاصة مبوضوع واحد ودراستها حتت عنوان واحد.اجلزئي املتمثل يف 
 أمهية نظرية احلقول الداللية:

الكشف عن العالقات وأوجه الشبه واالختالف بني الكلمات اليت تندرج حتت حقل  .1
 .(2)معني وبني املعىن العام الذي جيمعها

 .(3)الكشف عن الكلمات املعجمية اليت توجد داخل احلقل .2
على قائمة من الكلمات لكل موضوع على حدة, واحلصول على التمييز لكل احلصول  .3

 .(4)لفظ, مما يسهل على املتكلم أو الكاتب يف موضوع معني, اختيار ألفاظه بدقة
 وضع مفردات اللغة يف شكل جتمعي تركييب, ينفي عنها التسيب. .4
ات يف تصنيف تطبيقها كشف الكثري من العموميات واألسس املشرتكة اليت حتكم اللغ .5

 .(5)مفرداهتا و كما بني أوجه اخلالف بني اللغات هبذا اخلصوص
إن دراسة معاين الكلمات على هذا األساس تعد دراسة لنظام التصورات , وللحضارة  .6

 .(6)املادية والروحية السائدة وللعادات والتقاليد والعالقات االجتماعية
 

 
 

                                 
 108عمر, املرجع السابق, ص (1)

 110املرجع السابق, ص (2)

  112 -111املرجع السابق, ص (3)

  112املرجع السابق , ص (4)

 112املرجع السابق, ص (5)

 113املرجع السابق, ص (6)
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 التصنيف الداليل للكلمات اجملمعية املبحث الثاين:
 ة:معيالتصنيف الداليل للكلمات اجمل

, مصنفة يف احلروف حمل الدراسة كلمة(ني)مخسمائة وواحد وأربع ةمعيعدد الكلمات اجمل بلغ 
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أما احلقول فرتبت , وقد رتبت الكلمات ترتيبا أجبداي داخل احلقول ,حقال دالليا)اثنني ومثانني(ىل إ
عدد الكلمات يف هذه احلقول بني  وقد تفاوتحسب الكلمات اليت احتوهتا من األصغر لألكرب, 

القلة والكثرة, إال أن األغلبية العظمى كانت من نصيب املصطلحات العلمية, مما يؤكد لنا ما قلناه 
, وقد دخلها ضمن مداخلهيف صك الكلمات اجلديدة اليت أ سابقا من ميله العلمي أكثر من اللغوي

لورودها يف املعجم مبعنني, كل معىن ينسبها إىل حقل قل داليل, نظرا كرر اللفظة يف أكثر من حتت
 .داليل

 وفيما يلي ذكرها ابلرتتيب كما أوردهتا:
 .كوسج  ( وهي:األمساكحقل) واحدة فقط يف  جممعية( كلمة)وردت  -1
 رمل.: ورق امل( وهيالصناعةأدوات حقل)واحدة فقط يف جممعية ( كلمة)وردت  -2
 الغريية.( وهي: اإليثارحقل)واحدة فقط يف جممعية ( كلمة)وردت  -3
 الفاعلية.( وهي: اإلجيابيةحقل)واحدة فقط يف  جممعية( كلمة)وردت  -4
 فشل.( وهي: ) الفشل واإلخفاقحقلواحدة فقط يف جممعية ( كلمة)وردت  -5
  .تظاهروا هي:( و التظاهرحقل)واحدة فقط يف جممعية ( كلمة)وردت  -6
 .القزع ( وهي:التفرقحقل)واحدة فقط يف جممعية ( كلمة)وردت  -7
 .األقزام ( وهي:أجناس بشريةحقل) قط يف واحدة ف جممعية(كلمة)وردت  -8
 .القاموس ( وهي:مصطلحات لغويةحقل)واحدة فقط يف جممعية  (كلمة)وردت  -9

 .لقيما ( وهي:قيمة والسيادةحقل) الواحدة فقط يف جممعية  (كلمة)وردت  -10
 .الالكت ( وهي:الغلظ والثقلحقل) واحدة فقط يفجممعية  (كلمة)وردت  -11
 .األلوان وهي:األلوان( حقل)واحدة فقط يف جممعية  (كلمة)وردت  -12
 .املثايل  ( وهي:املثاليةحقل) واحدة فقط يفجممعية  (كلمة)وردت  -13
 .الواسطة ( وهي:التوسطحقل) واحدة فقط يفجممعية  (كلمة)وردت  -14
 .الوضني ( وهي:خفة احلركةحقل) واحدة فقط يفجممعية  (كلمة)وردت  -15
 .يارالع :( وهي)األوزان واملقاييس حقل واحدة فقط يفجممعية  (كلمة)وردت  -16
 .التطريف :( وهيتزيني والتجميلحقل) ال واحدة فقط يفجممعية  (كلمة)وردت  -17
 .ظهر ( وهي:الصكوكحقل) واحدة فقط يفجممعية  (كلمة)وردت  -18
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  .العجلة ( وهي:اإلسراعحقل) واحدة فقط يف جممعية (ةكلم)وردت  -19
 .العناية ( وهي:العناية واالهتمامحقل) واحدة فقط يف جممعية (كلمة)وردت  -20
 .ةلعواما ( وهي:مصطلحات يف الصيدحقل) واحدة فقط يفجممعية  (كلمة)وردت  -21
 .التقاليد ( وهي:العادات والتقاليدحقل) واحدة فقط يف جممعية (كلمة)وردت  -22
  .قيم ( وهي:التقييمحقل)واحدة فقط يف  جممعية (كلمة)وردت  -23
 .كتف  ( وهي:التقييدحقل) واحدة فقط يف جممعية (كلمة)وردت  -24
 .اللغم ( وهي:املتفجراتحقل) واحدة فقط يف جممعية (كلمة)وردت  -25
  .تلفظال ( وهي:الكالم والتحدثحقل) واحدة فقط يف جممعية (كلمة)وردت  -26
 .أجنب  ( وهي:اإلجنابحقل) واحدة فقط يف جممعية (كلمة)وردت  -27
 النشاط.( وهي: ) النشاطحقل واحدة فقط يف جممعية (كلمة)وردت  -28
 استنفد.( وهي: النفادحقل) واحدة فقط يف جممعية(كلمة)وردت  -29
 .نقص ( وهي:االحتياجحقل) واحدة فقط يف جممعية(كلمة)وردت  -30
 .ميالتهو  وهي: (احلاجة للنومحقل) واحدة فقط يف جممعية(كلمة)وردت  -31
 ر.أفط( وهي: ) تناول الطعامحقل واحدة فقط يف ةجممعي (كلمة)وردت  -32
 .اهلواية وهي:اهلواايت( حقل) واحدة فقط يف جممعية (كلمة)وردت  -33
 .الوجود ( وهي:الوجودحقل) واحدة فقط يف جممعية( كلمة)وردت  -34
 .اليشب ( وهي:املعادنحقل) واحدة فقط يف جممعية (كلمة)وردت  -35
 .لتكثفا( وهي: مصطلحات كهرابئيةحقل) واحدة فقط يف جممعية( كلمة)وردت  -36
 .: العقد( وهيالتعاقدحقل) واحدة فقط يف جممعية( كلمة)وردت  -37
 .دوحدة النق ( وهي:الوكالةحقل) واحدة فقط يف جممعية( كلمة)وردت  -38
( وهي: العيار,  األوزان واملقاييسيف احلقل الداليل) جممعيتان (كلمتان)وردت  -39

 واملعايرة.
 .وك, مكن: املكيف احلقل الداليل)أدوات اخلياطة( وهي)كلمتان( جممعيتان وردت  -40
 مطرية.ف, املاللحا ( وهي:األغطيةيف احلقل الداليل) انتجممعي (كلمتان)وردت  -41
 طر., املمالعقال ( وهي:امللبسيف احلقل الداليل) انتجممعي( كلمتان)وردت  -42



21 

 

 يل.مط, الو الن توحيد ( وهي:اإلنتاجالداليل) ان يف احلقلتجممعي (كلمتان)وردت  -43
 .طور طوره, ت ( وهي:التحولان يف احلقل الداليل)تجممعي(كلمتان)وردت  -44
هرق, امل :( وهيمصطلحات الطباعةيف احلقل الداليل) انتجممعي(كلمتان)وردت  -45

 الودك.
, العضو :( وهيالعضوية يف اجلماعةان يف احلقل الداليل)تجممعي (كلمتان)وردت  -46

 العضوية.
ريية, غ هي:و ( واالختالفالتغاير جممعيتان يف احلقل الداليل) (كلمتان)وردت  -47

 متغاير.
غرض, أ هي:( و األغراض واألهدافيف احلقل الداليل) جممعيتان (كلمتان)وردت  -48

 استهدف.
 .ساحة حاة, املاملم :( وهياحملو واإلزالةيف احلقل الداليل) جممعيتان( كلمتان)وردت  -49

 وغليفي.هري , يقيهرياط( وهي: الكتابةيف احلقل الداليل) جممعيتان( كلمتان)وردت  -50
, تكتلي: ك( وهكلمات جممعية يف احلقل الداليل)االجتماع والتماس  (ثالث)وردت  -51

 .التماسك, الكتلة
, لورشانا, اعالقر  ( وهي:الطيوركلمات جممعية يف احلقل الداليل)  (ثالث)وردت  -52

  .الوصع
علب,  :وهي(  جممعية يف احلقل الداليل)أدوات حفظ الطعامكلمات   (ثالث)وردت  -53

 عمود الطعام, النملية.
ر, ي : القد)أدوات الطبخ( وه يف احلقل الداليلجممعية كلمات   (ثالث)وردت  -54

 الكبشة, هاون.
لعينة, ا :( وهي مصطلحات حبثيةكلمات جممعية يف احلقل الداليل)وردت )مخس( -55

 .املالحظةافرتض, الفرض, املفهوم, 
 
 

, الغداء, الغازوزة كلمات جممعية يف احلقل الداليل)أطعمة(, وهي:  (مخس)وردت  -56
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 .الكفتة, قمر الدين, الفطور
, الءة: امل(, وهيأدوات منزليةكلمات جممعية يف احلقل الداليل)  (مخس)وردت  -57

 .املتكأ, الناموسية, امللة, املنشفة
:  ( وهياحلقل الداليل)مصطلحات يف العمارة كلمات جممعية يف  (ست)وردت  -58

 .النصب, املغرة, مرمر, اإلفرير, العمارة, العمود
العقدة  اطفة,الععلم النفس( وهي : كلمات جممعية يف احلقل الداليل)(ست)وردت  -59

 النفسية, الغضب, القلق, النرجسية, التنومي املغناطيسي.
 خط هي :يا( و لحات يف اجلغرافيف احلقل الداليل)مصط كلمات جممعية(سبع)وردت  -60

 .اليعبوب, املناخ, القاعب, انقال, الغدير, املستعمرة, الطول
ي : ( وهةمصطلحات يف الطبيعكلمات جممعية يف احلقل الداليل)  (سبع)وردت  -61

 .تاملوصال, لاملوصل املعزو , الوسع, موحد اخلواص, عاكس, عازل كهرابئي, مستطرقة
وهي :  (نيكامصطلحات يف امليكاحلقل الداليل)كلمات جممعية يف ا  (سبع)وردت  -62

 .الوزن النوعي, امللفاف الفرقي, اللولب, توتر, مغزل, عمود, عارضة
 ي :ة( وهيف احلقل الداليل)مصطلحات دبلوماسي كلمات جممعية  (مثان)وردت  -63

 .أشراف وفاق, علمموفاق , وفاق, التوفيق, االتفاقية الدولية, االتفاق, الوساطة, ملحق
العمارة,  بعة,: مط : ( وهيأماكنكلمات جممعية يف احلقل الداليل)  (مثان)وردت  -64

 .مغسلة, مقصورة, مقهى, مكتب, منشأة, املوقد
املفصليات,  فرد,امل كلمات جممعية يف احلقل الداليل) حيواانت( وهي:  (تسع)وردت  -65

  القانصة, , التمثيل, املصل, اهلجني, الوشق, الريقانة., املقرض
 هي:و ايء( كلمات جممعية يف احلقل الداليل) مصطلحات يف الفيز   (عشر)وردت  -66

, الهتزازاطيسية, ملغنااالكهرابء, اللوليب, التمدد, مغطس,  القصور الذايت, القوة, الكبل,
 اليشم.

 
 ( وهي:مصطلحات يف الرايضيات)يف احلقل الداليل  (إحدى عشرة كلمة)وردت  -67

, اتزان, الوحدة املربعةة, النظرية النسبي, النسبية, النسبة, الزمة, معادلة ,العجلة, ضرب



23 

 

 .الياردة, متوازي األضالع
, نوصيةالغ, التعاون ( وهي:مذاهبكلمة يف احلقل الداليل )  (إحدى عشرة)وردت  -68

, لوضعيةا, احديةالو , حيدمذهب التو , الوثنية, املادية التارخيية, املادية, الكلبية, القضاء
 .الواقعية

جيا( جليولو احلقل الداليل)مصطلحات يف اكلمة جممعية يف   (ةعشر  ثالث)وردت  -69
 ,ونيتماللي, اللقطة ,اللب, غابة, الغرين, التعرية, طي, طغيان, الطبوغرافيا, طبقة وهي:
 .الوقبة, النورة, النهاء

( وهي: ألحياءاحلقل الداليل)مصطلحات يف اكلمة جممعية يف   (ةعشر  ثالث)وردت  -70
اف لتفاال, االلتحام ,غمدية, الغدة الغرائية, التعاقب, عظم الزاوي, العظم,عربني, الضرب
 .اليحمور, الوراثة, اهلجني, النوع, الزهري

ل, ظل : ي:وه(مصطلحات فنيةكلمة جممعية يف احلقل الداليل)  (ةعشر  ست)وردت  -71
, الويامل, لولبال, أللوانلوح ا, التكعيبية, قرة جوز, الفيلمر, فلكلو , الغامق, الغمازل, الظ
 .التوزيع, الورنيش, النقطية, النشيد, املمثل, مثل

:  هيو (ندسةمصطلحات يف اهلكلمة جممعية يف احلقل الداليل)  (ةعشر  ست)وردت  -72
 اف , التواء,, امللفتصاقالضغط, طول, العمود, العمق, منفرجة, الفرجار, كرة, الالزمة, االل

 النقطة, اهليكل, الوتر, وحدة, اتزان.
ارضة ع اعة,طب كلمة كجمعية يف احلقل الداليل)احلرف( وهي:  (ةعشر سبع )وردت  -73

النادل  , مكين,ّكانغسالة, الفراش, مقاول , املثال, املمثل, التمريض, ممرض, م أزايء,
 النقابة, نقيب, اهلاوي, موزع, الوقاد.

 ي:ة( وهلفلسفيف احلقل الداليل)مصطلحات يف ا كلمة جممعية  (ةعشر  مثان)وردت  -74
وحيد, ذهب التمدية, غنوصية, فطرة, نظرية, نقيضة, موجود, الوجدان, وجو , الظاهر, غريزة

 يقني., الالواحدية, امليزان املوضوع, موضوعية, التوافق, الواقعة, الواقعية
 (لقانوناء وامصطلحات القضكلمة جممعية يف احلقل الداليل)  (ةعشر  مثان)وردت  -75

, ساحلق, االلتم عارض, تعرض, معارضة, العريف, عقد, املعاهدة, القضاء,, الطعن وهي:
 .لنقضنفيذ, النفاذ, نقض, حمكمة االتالالئحة , نفذ, امللتمس, امللتمس, 
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نسان( م اإلكلمة جممعية يف احلقل الداليل)أجزاء من جس  (وعشرون مخس)وردت  -76
 مللتحمة,رايت, اية, كقرنية, قزحالعقب, العمراتن, األعور, الغدة, العظم الغرابيل,  وهي:

اب لناحرة, النخملهر, ا, االلحاء, لسان املزمار, التلفظ, اللفافة, املثانة, مخ, خميخ, املين
 .النخاع, هيموجلوبني, الوتران, الوتني, وصل

 هي:و ادية(  احلقل الداليل)مصطلحات اقتصكلمة جممعية يف(وعشرون  ست)وردت  -77
إلغراق, املعاش, اون, ذهب, التعريفة, العمولة, إعانة, التعااملضاربة, العقار, عالوة ال

االنكماش,  لتكتيل,ة, ااإلغالق, فرتة رخاء, اإلفالس, الفائدة, قاوله, املقاول , املقاول
 .لوصلإيداع, واردات, ورق, توازن اقتصادي, موازنة, اإليصال, ا ,التكامل

وهي:  (صطلحات طبيةمكلمة جممعية يف احلقل الداليل)(وعشرون  ست)وردت  -78
, فرض ,الفريصة, ةالغدة اجلرابي, عالمة, عقول, العدسة, مطهر, طهر, الطبق, ضغط الدم

, وتر, نهريودي, يلةالنق, النفاس, املصل, املمرض, التمريض, اللسوق, تلبك, لبوس, الكدم
 .اليود, الوشق, الوسع احليوي, وارد

مياء(  الكيكلمة جممعية يف احلقل الداليل) مصطلحات يف  (وثالثونتسع )وردت  -79
, جراتمتف, ملادةاغوز , الغبار الذري, غاز اخلردل, الغاز, معدن, الطني, طراطريوهي: 
, لكلسيتا, التلكس, الكلس, الكروم, املكبس ,الكربيت, مسحوق القصر, الفوالذ

, وجنيرت الن, اللوزين ,اللهب, اللزوجة, اللدينة, الكريوسني, الكوك , الكهرمان, الكلسيوم
 ,هوى, مداهلا, هلضما, هشوشة, امللح, النيكوتني, النار, النفط, النظائر املشعة, النشا

 .يوديد, اليود, وصلة, اهلريوين
 وهي: ( ,زةوأجه آالت) ة دالة على احلقل الداليلمعيكلمة جم  (أربعون) وردت -80

 احة,تفغماز  غالية, الغرابل, الغسالة, ,العضادة ,عصارة, املعصرعداد, طقم, مضخة, مطبقية, 
حة, قنبلة, الكبالمطة, القاا, املفاعل الذري, القابس, القداحة, القدة ,القدر, قدر كامتة, املقصوصة

, لب, املكنةو لاملكواة, ال , املكثاف, املكثف, الكسارة, املكشاف الكهريب, الكور ,املكبس, الكبشة
 املنجلة, املنظار, املنقلة, اهلاتف, هوائي, ميزان.املمواج, املنبه, 

كلمة جممعية يف احلقل الداليل )مصطلحات زراعية ونباتية( (وأربعون  مخس)وردت  -81
عديسة, عروة, عساقل وعساقيل, املعانقة, العنم, العائق, العائل, الغراد, الغرز,  وهي:
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القرظة, القرو, املقطف, التقاوي الغرف, الغرانق, الغاغة, الغابة, غاف, فليسة, القادوس, 
,هبس, الكبابة ,الكتم, الكحالء, الكحلة, املكلفة, الكرواي, املكلفة, الكهرمان, الكورمة, 
الكوكايني, الكينا, اللقاح, اللك, املتك, التمثيل, املقر, النرجس, َّنق, املطاط, اهليتم, 

 اهلراس, هيشر, الورس , ورق.
  وهي: عية يف احلقل الداليل) أمراض( ,كلمة جمم  وأربعون( )مثانوردت  -82

 لطريية ,ا ف,ضربة الشمس, ضمور عقلي, التطبل, الطاعون, الطفح, الطفح الزاح
العصاب,  عتاه الشللي, عتاه ابكر, عجره, العد, العاذور, العرض, العرن,

ن, الفيل, , فلغمو غمارالعصعصة, عقال العقم, العمه, التعنية, الغبارية, الغلصمة, ال
ملعوي, لتلبك اامنة, القمعة, التكزز, الكزاز, الكساح, الك قراع, القعاس, القالعال

و لنكاف أاف ,االناسور, النسمة, النسيان, النك اللقاحية, مرض املصل, النزيف
 ., الورملتورمالوريدة الطفيلية, ا, احلمى النكفية, النوأم, اهلذاين, هشاشة

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اخلامتة
 :والصالة والسالم على رسول هللا .. أما بعداحلمد هلل 
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 هي:و يطيب يل يف َّناية هذا البحث أن أذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها 
إن فكرة احلقول الداللية من أبرز مناهج البحث املعجمي, اليت سار عليها احملدثون  -1

 يف تصنيف املواد اللغوية احلديثة. 
إن اهلدف من فكرة احلقول الداللية هو تيسري البحث يف املعاجم, وبيان عالقة  -2

 الكلمات ببعضها أبيسر الطرق. 
 الشبه الكبري بني معاجم املعاين القدمية واملعاجم الداللية احلديثة . -3

مية  ات العلصطلحمن خالل تصنيف الكلمات اجملمعية يف املعجم الوسيط الحظت كثرة امل -5
 قد بلغ جمموع, و لعصرابات رة, مما يؤكد لنا أن اللغة العربية قادرة على تلبية متطلكثرة ظاه

 ( حقال دالليا, 82( كلمة مصنفة إىل)541الكلمات اجملمعية )
 توصيات الباحث:

 للعربية. ة عظيمةخدم وجود معاجم عربية خاصة ابحلقول الداللية, وإجناز هذا العمل يعد -1
رتيب الكلمات يف جمموعات يرتبط بفطرة اإلنسان, ومن "توز أن رى الدكتور أمحد عزّ فكما ي

خصائص العقل اإلنساين الذي من طبيعته امليل حنو التصنيف والبحث عن العالقة اليت تكّون أجزاء 
 .(1) "هذه اجملموعة أو تلك, حىت يتسىن لنا فهمها ووضع قوانينها مث احلكم عليها واالستنتاج

غويٌة لثروٌة هيأ لنا يمما ة, ملعاصر تصنيف معاجم املعاين الرتاثية َوفق نظرية احلقول الداللية اإعادة  -2
ر لى البحث بيسعباحثني ال , ويساعديفيد منها املعجم التارخيي, وتعليم العربية لغري الناطقني هبا

 وسهولة.
 
 
 

 فهرس املراجع واملصادر
ار للغة احلديث, دالعربية يف ضوء دراسات علم ا, املعاجم 1966أبو الفرج, حممد أمحد, -

 النهضة العربية.

 2ط, املعجم العريب بني املاضي واحلاضر, مكتبة لبنان, 1994-1414اخلطيب, عدانن,  -
                                 

 13ص عزوز , املرجع السابق , (1)
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 .1 , طالعربية , نشأة املعاجم العربية وتطورها, دار الصداقة1995سقال, ديزيره,   -
 س.كتبة العربية , دار طالالصويف, عبد اللطيف, اللغة ومعامجها يف امل -
 العرب. الكتاب حتادعزوز, أمحد, أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية, من منشورات ا -
 .5ط , علم الداللة, عامل الكتب, 1998عمر, أمحد خمتار,  -
 .4ط الدولية, , املعجم الوسيط, مكتبة الشروق2004 جممع اللغة العربية ابلقاهرة, -


