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 د : موفق حسين عليوي العربيةنظرية الحقول الداللية وتطبيقها في 
 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

 

 

 
 د : موفق حسين عليوي

 
 المقذمة

ب  صمدددؽ اى  دددو الحسددد،  ا صالردددسال صالددددسل هللامدددو رىدددؾ  ص  ا صهللامدددو  لددد  ص دددح    
 .خظاه إلو يؾل ال،يؽ

 د:ــــوبع 
فق، تظؾرت ال،راىات المغؾية صىظعت أشدؾاطا  ععدد،ال فدل العردح الحد،يه شدي  ا فدل     

ذلددػ شدديع العمددؾل مم ددا صمحافددم الحددداال اسدع دداا صمددؽ السفدداذت ال ددل تظددؾرت فددل  دد ه 
ال،راىات هللامؼ ال،ذلدةا ص دؾ عدس شدػ رمدؽ م دؼ مدؽ أرمداع المغدة إع لدؼ فمدؽ ا  دؼا فسدؽ 

بدددن إعل الغافدددة ال دددل يب غد دددا السددد نمؼ أص الناتددد  مدددؽ دصع السعشدددو ذ تددددسو المغدددة لغدددةا 
 اى عسال  لمغة ما  ل إفرا  السعشو ال ي فقر،ه إلو ذ ؽ السخاَط  .

صاذ  سال عالسعشو لدس أمحا  ا،ي،ا  فل ال،راىات المغؾيةا فالعشافدة عال،ذلدة مدؽ أىد،ل      
ا العمدددؼ الس ندددحصع ا  سامدددات اا دددداع فدددل مخ مدددح ا زمددداع صالحزددداراتا فقددد، ا ددد ؼ ب ددد 

ا صىد، هللاشدل عد  العمسدال صال،ارىدؾع العدح  (ٔ)الردشدؾع صال شؾد صالدؾ داع صالحصمداع صرددح ؼ
مش  ىحصع هللا،ي،ال مدحتا  فقد، ا  سدؾا ععسىدة الم دم عدالسعشوا صذمدح الفحادا ل فدل  غحي د  

ص)) ددن ما ددت ا ل ددان إذ مددؽ (ٕ)))أع الددشغؼ  ددؾ تددؾخل معددا ل الشحددؾ فددل معددا ل النمددؼ((

                                                           

 يشغح: ا صر  غحية الحقؾ  ال،ذلدة فل ال حاث العحبل.(ٔ) 
 . ٕٓٗدذئن ااهللافاز (ٕ) 

ة  ي ل دال ل ا ىل  ق لح ا ة  ي نظر

ة ي ب عر ل ا في  ا  ه ق ي ب تط  و
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ا صذ شػ أعل تيلدح السعااؼ ىؾال ما ت فل ا ل ان أل فل السعدا ل مدا (ٔ)السعا ل((أان 
 ددؾ إذ هللاسددن دذلددلا صمدد لػ م دد  ال  ددددح صم دد  الغحيدد  ال ددل  ددش  ا هللامسا  ددا ا صائددن 
 دل بددداع لد،ذذت النددسل صمعا دد ا لنددؽ لددؼ تندؽ ال،ذلددة هللاشد، ؼ هللامسددا  مدد قس  لدد  أ ددؾل  

 ؾ صالرحف .صىؾاهللا،ه صمرظمحات  مالشح
صفدددل العردددح الحددد،يه ع دددحت لددد،ه الغدددحبددؽ اتفا دددات ص غحيدددات هللا،يددد،ال فدددل دراىدددة    

السعشددوا صمددؽ تمددػ الشغحيددات  غحيددة الحقددؾ  ال،ذلدددة ال ددل ىدد نؾع مؾ ددؾ   دد ا العسددن 
الدددح ال ي ىدس   هللامو فقحات تشاصَلدْت تعحيدا الشغحيدةا ص ذديت اا صالسبدادي ال دل ىامدت 

أ دؾا  الحقدؾ  ال،ذلددةا ثدؼ ثسدحال ذلدػ ص دؾ معفدؼ الحقدؾ  ال،ذلددة  هللامد اا صأ سد  داا صبدداع
صا ىس ال ل ىال هللامد اا صما صاا   مؽ هللاقباتا صفل ال قدحال ا خددحال بدداع ل ظبدقدات  د ه 
حصا ل ا صيدسؾ ا عاذىؼ ال ي  الشغحية هللاش، هللامسال الدمحا صىبق ؼ إلو فنحت ا صإع لؼ ُيشغِّ

 هللاحفت ع  الدؾل .
 تعريف بالشظرية:أواًل : ال      

لدددس مددؽ الدددددح ات دداي ال،ارىدددؽ هللامددو ص ددم تعحيددا محدد،د لسرددظم  معدددؽا ذ       
ىدددددسا إع مدددداع السرددددظم  ودددد،يه الغ ددددؾر صاذىدددد عسا ا لدددد ا تعدددد،دت تعحي ددددات الحقددددن 
فد  أوسد، مخ دار هللاسدح عي ل ))مفسؾهللادة مدؽ النمسدات تدحتب، دذذت داا صتؾ دم  ال،ذللا فعحل

فد  أصلسداع )(ٕ)ا((هللاادال تحدت ل دم هللادال ففسع د ( عي لد  ))ىظدا  م نامدن مدؽ Ullmanا صهللاحل
فدددددد  لدددددددؾ   )(ٖ)السددددددادال المغؾيددددددة فعبددددددح هللاددددددؽ مفددددددا  معدددددددؽ مددددددؽ الخبددددددحال(( ( Lyonsا صهللاحل

 Georgesا ص ددددؾ هللاشدددد، اددددؾرج مؾ دددداع )(ٗ)عي ل ))مفسؾهللاددددة ا ئدددددة لس ددددحدات المغددددة((
                                                           

 . ٕٙٙ  د   (ٔ)
 . ٜٚهللامؼ ال،ذلة ا أوس، مخ ار هللاسح  (ٕ)
   د  . (ٖ)
   د  . (ٗ)
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Mouninشددد،رج تحدددت ( ))مفسؾهللاددة مدددؽ الؾودد،ات السعفسددددة ال دددل تذدد سن هللامدددو م ددا دؼ ت
ا صهللاش، خ،ففة إفمدح )) دؾ ذئحدة مدؽ الس دحدات أص الؾود،ات (ٔ)م  ؾل هللاال فح،د الحقن((

دد، بدش ددا مسمدد  دذلدددة مذدد حمة صمددؽ ثددؼل فسمددؽ أع ُترددشلح فددل مفددا   السعفسدددة ال ددل تؾوِّ
 .(ٕ)هللاال ففسم بدش ا((

،ذلل لندؽ صهللامو الحرؼ مؽ اخ سف ال عبددح لد،ه ال،ارىددؽ فدل تعحي دات ؼ لمحقدن الد      
الس  ؾل السذ حك ل،ه الفسدم  ؾ أعل الحقن ال،ذلل فسثن مفسؾهللاة مؽ الس حدات المغؾيدة 
بدش ا ىؾاىؼ دذلدة مذ حمة ففس ا ل م هللاال تش،رج تح  ا صمثدا  ذلدػ وقدن )المدؾع( تشد،رج 

 تح   ا ل ان ال،الة هللامو ا لؾاع مثن: أبدضا أ  حا أوسحا ...ا ص م ا عقدة الحقؾ .
صمددؽ الفدد،يح عالدد مح أفزددا  اخدد سف ال،ارىدددؽ فددل تح،يدد، اىددؼ السرددظم  أفزددا ا        

(ا أص الحقدددددؾ  السعفسددددددة Semantic Fieldفقددددد، أطمدددددم هللامد دددددا الحقدددددؾ  ال،ذلددددددة )
(Lexical Field( ا أص الشغحية الحقمدة)Theory Fieldا أص السفاذت ال،ذلدة)(ٖ) . 

 ثانيًا: نذأة الشظرية وتطهرها :
تع،  غحية الحقؾ  ال،ذلدة مؽ أى،ل الشغحيات ال ل وممدت هللاشا دح السعشدو المغدؾيا      

ل فدددددددل ٕٚٚٔ( Herderل ص دددددددؾردر )ٚٙٚٔ( Humbojdtصمدددددددؽ رصاد دددددددا  ؾمبمددددددد،ت )
( مردظم  وقدن فدل مقدا  لد  ععشدؾاع )تقد،فؼ أفندار Tegnerألسا داا صى، اى عسن تفشدح )

لا إلدو ٘ٛٛٔالحقن المغدؾي هللادال  ( م  ؾلAbelلا صاى عسن  بن )ٚٚٛٔالحقن المغؾي( 
 .(ٗ)ردح تمػ ااشارات صال مسدحات

                                                           

 م  ؾل  غحية الحقؾ  ال،ذلدة ا عحه مشذؾر هللامو مش ،ه يشبؾ  السعحفة. (ٔ)
 ا  ن العحبل لشغحية الحقؾ  ال،ذلدةا مقا  مشذؾر هللامو شبمة   اف العمؾل. (ٕ)
 يشغح:  غحية الحقؾ  ال،ذلدة دراىة تظبدقدة فل السخرص ذبؽ ىد،ه . (ٖ)
 يشغح:  غحية الحقؾ  ال،ذلدة دراىة تظبدقدة فل السخرص ذبؽ ىد،ه . (ٗ)
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( ص دي Hussrlصيعددددؾد شدددددؾ  السرددددظم  بؾ دددد   م  ؾمددددا  لغؾيددددا  إلددددو  ؾىددددح  )      
ىؾىددددحا ف سدددا يحيددداع أعل مدددن ممسدددة تحدددا  عذدددبمة مدددؽ الخدددؾاطح صا فندددار ال دددل تحبظ دددا 

 .(ٔ)عغدح ا مؽ النمسات
صا عحدددداثا لنددددؽ الشغحيددددة لددددؼ ت بمددددؾر فنحت ددددا إذ فددددل صتؾالددددت ععدددد، سا ال،راىددددات       

العذحيشات صالثسثدشات مؽ القحع العذحيؽ هللامدو أيد،ي هللامسدال ىؾيددحيدؽ صألسداعا صذىددسا 
ا صما ددت ٖٜٗٔ(Prozigا صبددحصزج )ٖٜٗٔ( Jollesا صاددؾل  )ٕٜٗٔ( Ipsenإعِدددؽ )

ال نحيددة فددل المغددة فددل دراىدد   لظل ددان  ٖٜٗٔ( Trierأ ددؼ تظبدقات ددا السبمددحال هللاشدد، تِحَيددح)
ا فإلدددد  يحاددم ال زددن فدددل بمددؾرال صتفسدددم ا فندددار عرددؾرال م ساىدددمة (ٕ)ا لسا دددة الؾىدددظة

 . (ٖ)ل  ه الشغحية
ثدددددؼ تظدددددؾرت الشغحيدددددة صتظبدقات ددددددا فدددددل بمددددد،اع أخدددددحها ف ددددددل أمحيمدددددا ىدددددال هللامسددددددال       

لشبددداتا ا  ثحصبؾلؾاددددا ب ظبدقدددات م شؾهللادددة ل ددد ه ال ندددحالا صذ ىددددسا فدددل مفددداذت القحاعدددةا صا
صالحدؾاعا صا لؾاعا صردح اا صفدل فح ددا تظدؾر الدددسا  ػ ال حمدبدل فدل اتفداه خداص  إذ 

صأتباهللا  هللامو الحقدؾ  ال دل ت عدحض أل اع دا لم غددح أص  ٖٜ٘ٔ( Matoreرم  ماطؾري )
 . (ٗ)اذم ،اد الدحيما صال ل تعمس تظؾرا  ىداىدا  أص اى رادفا  أص اا ساهللادا   اما  

 
 
 

                                                           

 يشغح :   د  (ٔ)
ا ص غحيدة الحقدؾ  ال،ذلددة دراىددة تظبدقددة ا صالحقدؾ  ال،ذلددةا عحدده ٕٛيشغدح: هللامدؼ ال،ذلدةا أوسد، مخ ددار هللاسدح  (ٕ)

 .Angelfireر هللامو الذبمة العشنبؾتدة مؾىم مشذؾ 
 . ٗ٘يشغح: هللامؼ ال،ذلة ا احماع صلؾبمؽ  (ٖ)
 . ٖٛيشغح : هللامؼ ال،ذلة ا أوس، مخ ار هللاسح  (ٗ)
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 الشظرية:ثالثًا: مبادئ 
 : (ٔ)ات م ال،ارىؾع هللامو مفسؾهللاة مؽ السبادي العامة ل  ه الشغحيةا ص ل      
( هللازؾا  فل أكثح مؽ وقدنا عسعشدو أع النمسدة Lexemeذ تنؾع الؾو،ال السعفسدة ) -ٔ

 الؾاو،ال ذ تيتل فل وقمدؽ أص أكثحا ف ل مخ رة عحقن صاو، فق، .
ذ تؾاددد، صوددد،ال معفسددددة ذ تش سدددل إلدددو وقدددن معددددؽا أي أع النمسدددة إذا ما دددت ذات   -ٕ

 معشو فس ب، أع فمؾع ل ا وقن تش سل إلد .
 ذ فر  إر ا  الدداي ال ي تحد فد  النمسة .  -ٖ
مدددؽ السدددد حدن دراىدددة الس دددحدات مدددد قمة هللادددؽ تحمدب دددا الشحدددؾيا فال حمدددد  الشحدددؾي   -ٗ

نمسدةا  عل النمسدة تن دد  معشا دا مدؽ هللاسىات دا صالدداي  سدا المد اع فحد،داع معشدو ال
 عسا ففاصر ا مؽ النمسات .

 د ه  دل السبددادي صا ىدس ال دل ىامددت هللامد دا  غحيدة الحقددؾ  ال،ذلددةا ف دل فددل      
 غحت دا إلدو دذلددة النمسدات ذ ت،رىدد ا دراىدة معفسدددة فحدد ا صإ سددا تدحتب، عالشغحيددة 

د  مؽ ا ة أخحها فال،راىات المغؾيدة ذ الدداىدة مؽ ا ةا صبسؾىم النمسة فل ال حم
 فسمؽ ال رن ال ال بدش اا ف ل م ناممة م حاعظة محمقات الدمدمة الؾاو،ال.

 رابعًا : أهسية الشظرية  
صتديتل أ سددة ؛ كبددحال فدل ال،راىدات المغؾيدة الح،يثدة لشغحية الحقؾ  ال،ذلدة أ سدة        

فددحض ذاتدد  هللامددو عقدددة العمددؾل المغؾيددةا   دد ه الشغحيددة مددؽ أ سدددة هللامددؼ ال،ذلددة   ددد  الدد ي
 .(ٕ)فالحقن ال،ذلل أو، رمائ  هللامؼ ال،ذلة صأ ؼ مؾ ؾهللاات  ال ل شغمت الباوثدؽ

                                                           

 ا  ص غحية الحقؾ  ال،ذلدة دراىة تظبدقدة .ٓٛيشغح : هللامؼ ال،ذلة ا أوس، مخ ار هللاسح  (ٔ)
 . ٖٕٚيشغح :  غحية الحقن ال،ذلل دراىة تظبدقدة صفقا  لمعامن الشحؾي  (ٕ)
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صيعدددد، ))مددددش ا ترددددشدح السدددد،لؾذت إلددددو وقددددؾ  دذلدددددة أكثددددح السشددددا ا و،اثددددة فددددل هللامددددؼ  
لقحاعدة ال،ذلةا     تفاصز البشدة ال،اخمددة لسد،لؾ  النسداتا عمذد   هللادؽ بشددة أخدحه ت مد، ا

 .   (ٔ)ال،ذلدة بدؽ م،لؾذت هللا،د مش ا((
ى، أى ست عذدمن عدارز فدل إففداد ومدؾ   صتحام أ سدة   ه الشغحية إلو أ  ا ))         

لسذمست لغؾية ما دت تع بدح د إلدو زمدؽ ىحيد  د مد عرددةا صت ددؼ عال عقدد،ا صمدؽ اسمدة 
تمددػ الحمددؾ  النذددح هللاددؽ ال فددؾات السعفسدددة ال ددل تؾادد، داخددن الحقددن الدد،ذللا صتدددسو 

بدح هللادؽ   ه عال فؾال الؾعد دةا أي هللا،ل صاؾد النمسات السشاىبة لذحح فنحال معدشة أص ال ع
شلل ماا م لػ إففاد ال قاعست صأصا  الذب  صاذخ سف بدؽ ا دلة المغؾية داخن الحقدن 
الددد،ذلل الؾاوددد،ا صهللاسى  دددا عدددالم م ا هللادددؼ الددد ي ففسع ددداا صيسمدددؽ بشدددال هللامدددو ذلدددػ إففددداد 
تقار  بددؽ هللاد،ال وقدؾ  معفسددةا مسدا ت سثدن أ سددة الحقدؾ  ال،ذلددة فدل تفسددم الس دحدات 

دددسات ال سدد يددة لنددن  دددغة لغؾيددةا مسددا يحفددم ذلددػ المددبس الدد ي مدداع المغؾيددة عحددد  ال
فعدددددم السدددد نمؼ أص الناتدددد  فددددل اىدددد عسا  الس ددددحدات ال ددددل تبدددد،ص م حادفددددة أص م قاربددددة فددددل 
السعشوا صتؾفح ل  معفسا  مؽ ا ل ان ال،ىدقة ال،ذلة ال ل تقؾل عالد،صر ا ىاىدل فدل أدال 

 .   (ٕ)الحىالة ااعسردة أودؽ ا دال((
صمدددؽ م افا دددا أ  دددا تعددددؽ هللامدددو البحددده هللاسدددا فقابدددن النمسدددة أص يشاىزددد ا هللاشددد، تددديلدح      

السعددااؼ ثشائدددة المغددةا صتددد ؼ أفزددا  فددل ترددشدح السدد،لؾذت فددل العسمدددة ال حبؾيددة ل قحيدد  
 .(ٖ)ال،ذذت إلو أذ اع ا ط ا 

                                                           

 . ٜٚا صر  غحية الحقؾ  ال،ذلدة فل ال حاث المغؾي العحبل  (ٔ)
 . ٖٔٔ-ٓٔٔا صيشغح: هللامؼ ال،ذلة أوس، مخ ار هللاسح  ٚٚ-ٙٚهللامؼ ال،ذلةا مشقؾر هللاب، الفمدن  (ٕ)
 لدة .يشغح: ا  ن العحبل لشغحية الحقؾ  ال،ذ (ٖ)
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العحبدددة صأىدد ست  غحيددة الحقددؾ  ال،ذلدددة فددل تظددؾيح المغددات عرددؾرال هللاامددة صالمغددة  ))    
عردددؾرال خا دددةا صبددداع أثح دددا هللامدددو م ددد  المغدددة صالسعدددااؼ صمدددا ىددد،مت مدددؽ فائددد،ال لغؾيدددة 

 . (ٔ)لم،ارىدؽ((
 خامدًا: أنهاع الحقهل الداللية:

 ا  ل :(ٕ)( الحقؾ  ال،ذلدة إلو ثسثة أ ؾا Ullmanىدؼ أصلساع )
الحقددؾ  السحدؾىددة الس رددمةا صمثال ددا وقددؾ  ا لددؾاعا  ع مفسؾهللاددة ا لددؾاع ام دد،اد   -ٔ

 م رن فسمؽ تقددس  عسخ مح الظحي.
الحقدؾ  السحدؾىددة السش رددمةا صمثال ددا وقددن القحاعددة أص العسىددات ا ىددحيةا فعشا ددح   -ٕ

   ا الحقن مش رمة صاىعا  فل العالؼ ردح المغؾيا صيسمؽ أفزا  تقددس ا عظحي ش و.
الحقؾ  ال فحي،فةا صتزؼ هللاالؼ ا فنار السفحدالا صتسثم ا أل ان الخردائص ال نحيدةا   -ٖ

 ص  ا الحقن أ ؼ مؽ الحقمدؽ الداعقدؽ   سدة المغة فل تذمدن ال رؾرات السفحدال.
( أع  ددد ه الحقدددؾ  لدددددت مش ردددمة هللادددؽ ععزددد اا بدددن  دددل Trierصيع قددد، تحيدددح )     

لددو أع تحرددح مددن م ددحدات المغددةا فدددسمؽ تشزددؼ معددا  ل ذددمن وقددؾذ  أكبددحا ص مدد اا إ
اسددم هللادد،د مددؽ الحقددؾ  الف ئدددة تحددت وقددن هللاددال فذددسم اا مثددن اسددم وقددن الحيا ددة 
صوقدددددن الددددد عمؼ صوقدددددن الس دددددؽ تحدددددت وقدددددن أكبدددددح  دددددؾ وقدددددن الشذددددداطات اا ددددددا دةا 

 .   (ٖ)ص م ا...
 
 

                                                           

 . ٖٕٚ غحية الحقن ال،ذلل دراىة تظبدقدة صفقا  لمعامن الشحؾي  (ٔ)
 . ٙٚا صهللامؼ ال،ذلة ا مشقؾر هللاب، الفمدن ٚٓٔيشغح : هللامؼ ال،ذلة ا أوس، مخ ار هللاسح  (ٕ)
 .ٚٓٔيشغح : هللامؼ ال،ذلة ا أوس، مخ ار هللاسح  (ٖ)
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 سادسًا: معجم الحقهل الداللية:
إعل أفددددة  غحيددددة تبقددددو عددددس ادددد،صه مددددا لددددؼ تثبددددت  ددددح  ا ص فاو ددددا هللاددددؽ طحيددددم      

ال ظبدددما فدددال ظبدم  دددؾ ثسددحال ال شغددددحا صمددداع مددؽ ثسدددار  ددد ه الشغحيددة ))ال  نددددح فدددل 
هللاسن معفؼ مامن فزؼ مافة الحقؾ  السؾادؾدال فدل المغدةا صتقد،ل فدد  الس دحدات داخدن 

 .(ٔ)كن وقن هللامو أىاس ت حيعل تدمدمل((
َع،ُّ معدااؼ الحقدؾ  ال،لذلددة خظدؾال  م سدة  فدل طحيدم تظدؾيح مدا فعدحف عسعدااؼ تُ ))ص   

السعددا ل أص معددااؼ السؾ ددؾهللاات   عل ل ددا أدصار ا م سددة  فددل إومددال تشغدددؼ الس ددحدات صفددم 
م دددا دؼ تفسع ددداا صبددد لػ لدددؼ تعددد، ال ائددد،ال مدددؽ  ددد ه السعدددااؼ مشحردددحال  فدددل ت صيددد، الناتددد  

ن هللاسمدددة عيل ددانل لسعدداعل تفددؾ  فددل ذ شدد ا  بددن  ددارت ُتددد عَسن فددل تعمدددؼ المغدداتا صتددد ِّ
ال حاسددة ايلدددةا صتددد ؼ فددل ت بددم ال غدددحات ال،ذلدددة ال ددل وسم  ددا النمسددات فددل مدددددحت ا 

 .(ٕ)((ال اريخدة
صىددد، بددد لت محددداصذت هللا،يددد،ال مدددؽ ال،ارىددددؽ الغدددحبددؽ لعسدددن معدددااؼ لمغدددات صل فدددات 

ائدددن ال،ارىددددؽ الددد يؽ اى حودددؾا هللاسدددن ( مدددؽ أص Leibnizا صمددداع ذيبشددد  )(ٖ)أصربددددة م عددد،دال
 .(ٗ)معفؼ ي ىس مش ف  عحد  السؾ ؾهللاات

                ععشدددددددددددددددؾاع ٕ٘ٛٔ( هللادددددددددددددددال Rogetصيعددددددددددددددد، السعفدددددددددددددددؼ الددددددددددددددد ي ى،مددددددددددددددد  رصادددددددددددددددت )
(Roget's Thesaurus of English Words and phrases أص  تحقدم هللامسدل )

 .  (٘)السفا لقامؾس محت  ود  السؾ ؾهللااتا ص ؾ أش ح معفؼ أصربل  شح فل   ا 

                                                           

 . ٖٛهللامؼ ال،ذلة ا أوس، مخ ار هللاسح  (ٔ)
   ال،ذلدةا د.   خال، ال فحا عحه مشذؾر هللامو شبمة ا لؾمة.  غحية معااؼ الحقؾ  (ٕ)
 . ٗٛ-ٖٛيشغح : هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٖ)
 . ٕٛيشغح:  غحية الحقؾ  ال،ذلدة دراىة تظبدقدة  (ٗ)
 . ٕٛا ص  غحية الحقؾ  ال،ذلدة دراىة تظبدقدة  ٗٛيشغح: هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (٘)
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( Boissiereثددددؼ ع ددددح ععدددد،ه هللادددد،د مددددؽ السعددددااؼ مش ددددا  السعفددددؼ المغددددؾي لبؾاىددددددح )
 Langue Francaise de laالسؾىدددؾل عدددالسعفؼ القداىدددل لمغدددة ال ح دددددة )

Analogique Dictionnare ا صمعفددددؼ المغددددؾي ا لسددددا ل ٘ٛٛٔ(الدددد ي  ذددددح هللاددددال
سدات ا لسا ددة فدل مفسؾهللادة ععشؾاع )النم ٖٖٜٔ( ال ي  ذح هللاال  Dornsefدصر  افا )

ع ددددح معفددددؼ  ٕٜٗٔمبؾبددددة(ا صاشدددد سن هللامددددو هللاذددددحيؽ وقددددس دذلدددددا  رئددددددا ا صفددددل هللاددددال 
 .   (ٔ)( ا صردح ا مؽ السعااؼCassirerعااىبا دة لناىدحر )

ددا أودد،ث معفددؼ طبددم  دد ه الشغحيددة ف ددؾ معفددؼ ) ( Greek New Testamentأمل
 . (ٕ)صمعشاه )الع ، الدؾ ا ل الف،ي،(

 :(ٖ)ب رشدح معفؼ عحد  السؾ ؾهللاات صالس ا دؼ فقؾل هللامو أىاىدؽ  سا إع القدال
 ص م ىائسة عس حدات المغة. -ٔ
 ترشدح   ه الس حدات عحد  السفاذت أص الس ا دؼ ال ل ت شاصل ا.  -ٕ

))فشغحيددة الحقددؾ  ال،ذلدددة تقددؾل هللامددو تفسدددم مددنِّ م ددا دؼ النددؾعا أص ععزدد ا صفددم   
وقؾ  تسثم ا ممساٌت محم يةا صت  ح  هللاش ا ممسات ت ح، مع ا عالس  ؾل العدالا صيع سد، فد دا 

ا إلد ا بشال هللاشاصيؽ الحقؾ  صما يش،رج  سش ا مؽ ممسات.  هللامو هللاسىاتل فسمؽ اى شاد 
الحقددددددؾ  ال،ذلدددددددةا ذبدددددد، أع ت ددددددؾفح فددددددد  تمددددددػ ا ىددددددس    صالسعفددددددؼ السرددددددشح صفددددددم    

ددا لس ددا دؼ هللاامددةا تددحب، ممسددات تش سددل إلددو مقددؾذت ممدددةا و ددو  الددداعقةا   دد  فسثددن تفسدع 
ا هللامو هللاسئق ا ععز ا ببعض((  .(ٗ)فد ظدم القاري ف ؼ النمسات اهللا ساد 

                                                           

 . ٓٛا صا صر  غحية الحقؾ  ال،ذلدة فل ال حاث المغؾي العحبل ٗٛيشغح : هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٔ)
        ا ٓٛا صادد صر  غحيددة الحقددؾ  ال،ذلدددة فددل ال ددحاث المغددؾي العحبددل ٘ٛيشغددح : هللامددؼ ال،ذلددةا أوسدد، مخ ددار هللاسددح  (ٕ)

 .ٕٛ غحية الحقؾ  ال،ذلدة دراىة تظبدقدة ص 
 . ٘ٛذلةا أوس، مخ ار هللاسح هللامؼ ال، (ٖ)
  غحية معااؼ الحقؾ  ال،ذلدة . (ٗ)
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لنددددؽ تردددددشدح النمسددددات فدددددل وقددددؾ  دذلددددددة لددددددس أمددددحا  ىددددد س  ا ف شدددداك هللاددددد،د مدددددؽ  
 :(ٔ)الرعؾبات تؾاا  القائسدؽ هللامو   ا ا محا ص ل

  عؾبة ورح الحقؾ  ال،ذلدةا أص الس ا دؼ السؾاؾدال فل المغة صترشد  ا.  -ٔ
 ددعؾبة ال سدددد  بدددؽ النمسددات ا ىاىدددة صالنمسددات ال امذدددة داخددن الحقددن الدد،ذلل   -ٕ

 الؾاو،.
  عؾبة تح،ي، العسىات بدؽ النمسات داخن من وقن مؽ الحقؾ .   -ٖ

 صفل ما فيتل بداع لنن مذممة مؽ السذمست الس مؾرال    ا :
 كيفية ترشيف السفاهيم: -1

ىامت  غحية الحقؾ  ال،ذلدة هللامو فنحال الس ا دؼ العامة ال ل ت لح بدؽ م حدات مدن     
لغدة عذدمن مشد غؼ فددايح الخبدحال صالسعحفدة السحد،دال لمردست ال،ذلددة بددؽ تمدػ الس دحدات 

 . (ٕ)دؽال ل تش سل لس  ؾل مع
د تمػ الس ا دؼ صُترشلح ؟    لنؽ الد ا   ؾ: مل ُتح،ل
 شاك اتفا ات م ع،دال وؾ  ترشدح الس ا دؼ السؾاؾدال فل المغةا ف شاك مدؽ يد،هللال    

صاددؾد أطددح مذدد حمة صم ددا دؼ هللاامددة تذدد حك فد ددا اسدددم المغدداتا إذ ي قاىددؼ البذددح هللادد،دا 
 .(ٖ)مؽ ال رؾرات فر  أع ت،هللاو تقددسات هللاالسدة

صما ت   ه السذممة مؽ السذاكن ال ل  ؾىذت فل ا،ص  أهللاسا  الس تسح العدالسل    
ا صاى ددددحح فددددد  مددددن مددددؽ  ددددالدشا ٕٜ٘ٔالددددداعم لعمددددؼ المغددددة الدددد ي هللاقدددد، فددددل لشدددد،ع هللاددددال 

(Halling( ص صاتبؾرج )Watburgترشد ا  ىائسا  هللامو ثسثة أ ؾا  رئددةا  ل )(ٗ)  : 
                                                           

 ا ص غحية الحقؾ  ال،ذلدة.ٙٛيشغح: هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٔ)
 يشغح: صم  ؾل  غحية الحقؾ  ال،ذلدة. (ٕ)
 ا صم  ؾل  غحية الحقؾ  ال،ذلدة.ٙٛيشغح: هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٖ)
 ا صم  ؾل  غحية الحقؾ  ال،ذلدة.ٚٛيشغح: هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٗ)
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 أ ددد  النؾع .     
 .   ددد اا داع     
 ت دددد اا داع صالنؾع .     

( أشددددسن Greek New Testamentصيعدددد، ال رددددشدح الدددد ي اى حودددد  معفددددؼ )   
 ال رشد ات صأكثح ا مشظقدةا إذ فقؾل هللامو أربعة أىدال :

 . entitiesأ دد السؾاؾدات 
 . events  ددد ا و،اث     
 . abstractsت دددد السفحدات     
 . relationsث دددد العسىات     
صيقددم تحددت مددن ىدددؼ مددؽ  دد ه ا ىدددال أىدددال أ ددغحا ي  ددح  مددن ىدددؼ مش ددا بدد،صره إلددو    

 .(ٔ)أىدال فحهللادة ... ص م ا
 :امذية داخل الحقل الداللي الهاحدكيفية التسييز بين الكمسات األساسية والكمسات اله-2

ل صمدن ىددؼ فزدؼ ذ ت داصه النمسات داخن الحقن الؾاو،ا فدالحقؾ  تقددؼ إلدو أىددا      
النمسددات ال ددل تخردد ا صي  ددح  مددن ىدددؼ إلددو فددحص  أ ددغح  لدد لػ مدداع  شدداك  ؾهللادداع مددؽ 
النمسدات  ممسددات أىاىدددة تد حمؼ فددل ال قدداعست ال امدة داخددن مددن وقدنا صممسددات  امذدددة 

 .  (ٕ)ت لح البشدة ال،اخمدة لنن وقن
صىددد، ص دددم هللامسدددال المغدددة السحددد،ثؾع معدددايدح لم سدددد  بددددؽ الشدددؾهللادؽا صمدددؽ أ دددؼ تمدددػ       

 : (ٖ)السعايدح

                                                           

 .ٚٛيشغح: هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٔ) 
 ا صم  ؾل  غحية الحقؾ  ال،ذلدة.ٜٙيشغح: هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٕ) 
 . ٜٚ-ٜٙيشغح: هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٖ) 
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 (، ويقهم عمى عدد من السبادئ، هي :Kay( و كاي )Berlinأ ــــ معيار برلين )
 . monolexemicتنؾع النمسة ا ىاىدة ذات صو،ال معفسدة صاو،ال   -ٔ
صد مددؽ ا شدددالا فنمسددة )شددقحال( مددثس  ذ ي قددد، مفددا  النمسددة ا ىاىدددة بشددؾ  محدد، -ٕ

تعدد،  امذدددة    ددا ذ تدديتل إذ ص دد ا  لمذددعح أص المددؾعا أمددا ممسددة )وسددحال( ف عدد، 
 أىاىدة  ع اى عسال ا ردح مقد، .

 ت رح النمسة ا ىاىدة عال سد  صالبحصز فل اذى عسا  عالشدبة لغدح ا.  -ٖ
 ددداا عخدددسف النمسدددة ذ فسمدددؽ ال شبددد  عسعشدددو النمسدددة ا ىاىددددة مدددؽ معشدددو أا ائ  -ٗ

 ال امذدةا مثن ممسة بحمائل .
ذ فمددؾع معشددو النمسددة ا ىاىدددة م زددسشا  فددل ممسددة أخددحه هللادد،ا النمسددة الحئددددة  -٘

فددددل الحقددددنا مثددددا  ذلددددػ النمسددددة ا ىاىدددددة )كددددؾ ( ذ ت زددددسش ا ىددددؾه النمسددددة 
الحئددة )صهللاال( ا بدشسا النمسة ال امذدة )ىحم ي(  دل درادة مدؽ درادات المدؾع 

 ا وسح.
 النمسات ا اشبدة الح،يثة اذى حاض فل المغة ذ تنؾع أىاىدة فل ا رم  . -ٙ
 تعامن النمسات السذمؾك فد ا فل ال ؾزيم معاممة النمسات ا ىاىدة.   -ٚ

 : Montageueو  Battigب ــ معيار 
فقدددؾل  ددد ا السعددددار هللامدددو أىددداس إوردددائل اىددد قحائلا صذلدددػ ب نمددددح مفسؾهللادددة مدددؽ      

هللا،د مؽ النمسات ال ل تقم تحت وقدن معددؽا ثدؼ فقد،ل ل دؼ وقدن  ا شخاص عم اعة أكبح
 خددح ا ص مدد اا ثدددؼ تحتدد  الس دددحدات عحددد   دددبة تحدد ددداا فالنمسددات ا كثدددح تددحددا تعددد، 

 أىاىدةا صا ىن تنؾع  امذدة.
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صطبددم  دد ا السعدددار هللامددو الخزددحصاتا فاو مددت ثسددا ل ممسددات ىسددة القائسددةا فعدد،ت     
ا صالب الددداا صالدد رالا صال ا ددؾلداا صالبظدداطسا صالظسدداطؼا أىاىدددة  ص ددل: الخددسا صالفدد ر

 صالدبا غ .
 صمؽ النمسات ال ل تحددت محال صاو،ال فع،ت  امذدة: النحاثا صالمؾبدا .    

 كيفية تحديد العالقات بين الكمسات داخل الحقل الهاحد: -3
اعدةا فح  م من فحد فل ذاكحت  عسعفؼ محتد  عحدد  الحقدؾ  ال،ذلددة  مثدن: القح      

صالمدؾعا صالشباتدداتا صردح دداا صمدن وقددن مددؽ  د ه الحقددؾ  فزددؼ مفسؾهللادة مددؽ النمسددات 
بدش ددا هللاسىددات دذلدددة معدشددةا صمددؽ الزددحصري بددداع تمددػ العسىددات داخددن مددن وقددنا 

 :    (ٔ)ل حمدن م حدات المغة. ص  ه العسىات  ل
   synonymyأ ـــ الترادف 

ص ددؾ دذلددة هللادد،د مددؽ النمسددات السخ م ددة هللامددو معشددو صاودد،ا أص  ددؾ تزددسؽ مددؽ      
اا بدؽا صتعحي د  فدل هللامدؼ ال،ذلدة: ))النمس داع الم داع تقدبسع ال بداد  بدش سدا صذلدػ فدل 
كن الدداىات أص اذى عساذتا صلدس فل تعبدح أص اىد عسا  دصع تعبددح أص اىد عسا  

 . صمثال  :(ٕ) خح ((
   هللاال ا ىشةا وؾ 

 طحيما در ا ىبدنا ىمة  
 أل ا صال،ال ا صردح ا . 
 

                                                           

ا صالحقدؾ  ال،ذلددة  ٙٙ-ٓٙا صهللامدؼ ال،ذلدة لفحمداع صلدؾبمؽ  ٙٓٔ-ٜٛأوس، مخ دار هللاسدح يشغح: هللامؼ ال،ذلةا  (ٔ) 
 .ٙٚ-٘ٚعحه مشذؾر هللامو الذبمة العشنبؾتدةا صهللامؼ ال،ذلةا مشقؾر هللاب،الفمدن 

 . ٔٙهللامؼ ال،ذلة لفحماع صلؾبمؽ  (ٕ) 
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   hyponymyب ـــ االشتسال أو التزسن 
ص ددؾ ا  سددال هللاشرددح أص مفسؾهللاددة إلددو مفسؾهللاددة هللامددداا ف دددسو السفسؾهللاددة العمدددا      

 شاممةا صيدسو العشرح مذسؾذ ا أص  ؾ تزسؽ مؽ اا   صاو،ا صمثال :
ممسة )ىحم ي( مذدسؾلة فدل المدؾع ا وسدح ص دؾ شدامن ل دا ا صممسدة ز بدم مذدسؾلة    

 فل ممسة ز ؾر صال  ؾر شاممة ل اا ص م ا . 
  part-whole relationجـ ــــ عالقة الجزء بالكل:

صمثال ددا هللاسىددة الددد، عالفدددؼ ا صال ددحي بدش ددا صبدددؽ هللاسىددة اذشدد سا  صال زددسؽ        
 ددؾ أع الددد، ادد ل مددؽ الفدددؼ صلددددت  ؾهللاددا  مشدد ا بدشسددا ال  بددم مددثس   ددؾ  مددؽ ال  ددؾر 

 صلددت ا لا مش ا.
   antonymyد ــ التزاد 

صوددد،ال  )) ص دددؾ صادددؾد ممس ددددؽ م ذددداب  دؽ فدددل معغدددؼ السمؾ دددات ال،ذلددددة مدددا هللاددد،ا      
 ا ص ؾ هللامو أ ؾا  :(ٔ)صاو،ال أص اثش دؽ تخ م اع ىمبا  صإففاعا ((

 ال زاد الحاد أص ال ال : ص ؾ ال ي لدس بدؽ طحفد  دراات  مثن:  -ٔ
 ذمح ا  أ ثو
 ول ا مدت

    ا خظي
ال زدداد الس دد،رج : ص ددؾ الدد ي فمددؾع بدددؽ طحفددد  درادداتا أص فقددم بدددؽ   دداي دؽ   -ٕ

 لسعدار م ،رجا صمثال :
 ى ن ا  ع 

 عارد ا وار
 كبدحا  غدح

                                                           

 الحقؾ  ال،ذلدة . (ٔ) 
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 ال زاد العمدل: ص ؾ ال ي ي،  هللامو معشددؽ م سزمدؽ: مثن :  -ٖ
 أ  ا ابؽ

 زصج ا زصاة
 بدم ا شحال

ال زددددداد العسدددددؾدي : صذلدددددػ هللاشددددد،ما تندددددؾع النمسدددددات الس زدددددادال مدددددؽ م دددددحدات   -ٗ
 اذتفا ات صتنؾع م عام،ال ا مثن :

 شسا  ا شحي 
 اشؾ  ا رح 

 أمال ا فسدؽ
ال زددداد اذم ددد،ادي : صذلدددػ هللاشددد،ما تقدددم النمس ددداع الددد،ال اع هللامدددو اذتفددداه هللامدددو   -٘

 ام ،اد صاو، ا مثن :
 شسا  ا اشؾ 

 شحي ا رح 
 أمال ا خمح 

 ص  اع الشؾهللااع ا خدحاع  شاك مؽ فظمم هللامد سا ال زاد اذتفا ل.
 incompatibilityه ـــ التشافر 

دس بدش سدددددا تزددددداد صذ اشددددد سا ا ص دددددؾ أع تندددددؾع النمس ددددداع مدددددؽ وقدددددن صاوددددد،ا صلددددد       
 صأ ؾاهللا :

 ال شافح الف ئل: ص ؾ أع تنؾع إو،ه النمس دؽ ا لا  مؽ ممسة أخحه: مثن: -ٔ
 رسف ا م ا      

 مقؾد ا ىدارال      
  اف ال ا رحفة      
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ال شددافح الدد،ائحي : ص ددؾ الدد ي فمددؾع بدددؽ النمسددات الس عاىبددة دائحيددا ال ددل ترددم  مددن   -ٕ
 مش ا أع تنؾع ب،افة أص   افة: مثن:

 أفال ا ىبؾ  : ىبتا أو،ا اثشدؽ ... .
 ال رؾ : ش الا ربدما  دح ... .    
 ا ش ح: مححل ا   ح ا ربدم ا ص  ا ... .    
ال شدددافح الحتبدددل : ص دددؾ الددد ي يددد،  هللامدددو معددداع م ،رادددة مدددؽ ا ىددد ن إلدددو ا هللامدددو   -ٖ

 صبالعمس  مثن :
 الحت  العدمحية : اش،ي ا هللاحيا ا مسزلا ... .

 ا لقا  العمسدة : م،رس مداهللا،ا م،رسا أى اذ مداهللا،ا ... .    
 محاون العسح: اشدؽا ط نا شا ا رانا ... . 

 مفسؾهللاة مؽ النمسات تحت معشو هللاال:ال شافح اذ  دابل: ص ؾ صىؾ    -ٗ
 ت احا بحتقا ا مؾز )فؾاك (

 أخزحا أوسحا أزري )ألؾاع(    
 ىدارالا ىظارا طائحال )صىائ،  قن(    

 سابعًا: تطبيقات هذه الشظرية في التراث المغهي العربي:
هللاشددل هللامسددال العحبدددة القدد،امو عالدد،رس المغددؾي أفسددا هللاشافددةا صلددؼ ي حمددؾا مددد ؾه مددؽ       

ؾيات  إذ ما دددت ل دددؼ فدددد   دددؾلةا صمدددؽ تمدددػ السدددد ؾيات هللامدددؼ ال،ذلدددةا صذ شدددػ أ  دددؼ مدددد 
أدرمؾا أ سدة   ا العمؼ فناع ل ؼ )) ردد  أصفدح فدل معالفدة مثددح مدؽ السددائن الس عمقدة 
ب،ذلددة النمسدداتا فن بددؾا هللاددؽ مفدداز القددح ع صرحيدد  أل اعدد ا صالعسىددة بدددؽ الم ددم صالسعشددوا 

 . (ٔ)ادف صا  ،اد صالسذ حك((صتظؾر معا ل ا ل ان صال ح 
                                                           

 . ٗٚحبل ا صر  غحية الحقؾ  ال،ذلدة فل ال حاث المغؾي الع (ٔ)
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صىدبقؾا ، صى، فظؽ هللامسال الدمح إلو فنحال الحقؾ  ال،ذلددة مشد  القدحع الثدا ل ال فدحي     
دحصا ل دا مسدا  إلد دا عقدحصع  ا صربددؽ هللا،يد،الا لندش ؼ لدؼ فظمقدؾا هللامد دا  د ه ال ددسدةا صلدؼ ُيشغِّ

الحىددائن ال،ذلدددة  فعددن ا صربدددؾعا إذ أ  ددؼ طبقؾ ددا فددل م ل ددات ؼا فرددش ؾا مفسؾهللاددة مددؽ
الس شؾهللاة ال ل اى رحت هللامو مفا  دذلل صاو،ا صأل ؾا أفزا  مدا فسمدؽ أع فددسو معدااؼ 

   .   (ٔ)اسعت مؾ ؾهللاات م ع،دال
 صمؽ الحىائن ال ل تشاصلت مفاذ  دذلدا  صاو،ا  :    

 كتب الحذرات؛ ومشها : - أ
 م ا  الحذحات  بل خدحال ا هللاحابل .   -ٔ
 هللاسحص الذدبا ل .ك ا  الشحن صالعدن  بل  -ٕ
 ك ا  الحدات صالعقار   بل هللابد،ال . -ٖ
 ك ا  الشحمة صالبعؾ ة لعمل بؽ هللابد،ال . -ٗ
 . (ٕ)ك ا  ال عا  ذبؽ ا هللاحابل ا صردح ا مثدح -٘

 كتب الخيل؛ ومشها : -ب
 ك ا  الخدن لعسحص بؽ محمحال . -ٔ
 ك ا  خمم ال حس لمشزح بؽ شسدن . -ٕ

 .(ٖ)صردح ا مثدح تحت   ا العشؾاع
 
 

                                                           

 ا صا  ن العحبل لشغحية الحقؾ  ال،ذلدة. ٜٓٔ-ٛٓٔيشغح : هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٔ) 
 . ٕٓٔ-ٓٓٔا صالسعفؼ العحبل البا  الحاعم مؽ الف ل ا ص  ٛٓٔيشغح : هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٕ) 
 . ٘ٓٔ-ٕٓٔيشغح : السعفؼ العحبل البا  الحاعم مؽ الف ل ا ص   (ٖ) 
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 خمق اإلندان؛ ومشها : ج ـــ كتب
 م ا  خمم اا داع لعسحص بؽ محمحال .  -ٔ
 ك ا  خمم اا داع لقظح  . -ٕ

 .   (ٔ)صىؾا ا مثدح عالعشؾاع   د  
 :(ٕ)أما السعااؼ ال ل تشاصلت مؾ ؾهللاات هللا،ي،ال ا ف ل مثدحال أفزا ا صأ س ا       

 ك ا  الر ات لمشزح بؽ شسدن. -ٔ
 الغحي  السرشح  بل هللاسؾ الذدبا ل . -ٕ
 ا ل ان ذبؽ الدمدت .ك ا   -ٖ
 السخرص ذبؽ ىد،ال . -ٗ

ص ددد ا الن دددا  ا خددددح م أهللاشدددل السخردددص م تدددؾج  ددد ا الشدددؾ  مدددؽ الن ددد  صبمدددغ عددد       
ا صيعدددد، مددددؽ أردددد ر معددددااؼ (ٖ)القسددددةا ص ددددؾ أ ددددخؼ معفددددؼ فددددل السؾ ددددؾهللاات ص ددددن إلدشددددا

ددو أل ددان العحبدددة صاىدد ؾهللا   السعددا ل مددادال صأادد،ر ا عحسددن اىددؼ معفددؼ لمسعددا لا   دد  تقرل
معغس دداا صمدد لػ ذطددس  م ل دد  الؾاىددم هللامددو الس ل ددات ىبمدد  فددل مؾ ددؾهللا ا زيددادال هللامددو 

 . (ٗ)ذلػ ودؽ تبؾيب  صتحتدب 
))إع  دد ه ا مثمددة القمدمددة تبدددؽ أع المغددؾيدؽ العددح  أص  مددؽ خدداض رسددار معددااؼ        

السؾ ددؾهللاات القائسدددة هللامدددو م  دددؾل الحقدددؾ  ال،ذلددددة فؾ دددعؾا ل دددا رىدددائن مدددد قمةا صبددد لػ 
 .   (٘)قؾا هللامؼ المغة الح،يه فل ال شب  إلو   ه الشغحية صال يلدح فد ا ((ىب

                                                           

 . ٛٓٔ-٘ٓٔيشغح : السعفؼ العحبل البا  الحاعم مؽ الف ل ا ص   (ٔ)
 . ٓٚٔ-٘ٙٔا صالسعفؼ العحبل البا  ال اىم مؽ الف ل ا ص  ٜٓٔيشغح : هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٕ)
 . ٜٙٔ/ ٔا صالسعفؼ العحبل ٜٓٔيشغح : هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٖ)
 . ٛٗٔيشغح : هللامؼ ال،ذلة صالسعفؼ العحبل  (ٗ)
 ا  ن العحبل لشغحية الحقؾ  ال،ذلدة . (٘)
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ص  ه الس ل ات تبدؽ أع هللامسال ا ا صائن )) شدعحصا عسدد صلد  ؼ العمسددة صال حبؾيدة تفداه     
المغددة العحبددددة صا ادددا  ال دددل ي عمسؾ  ددا صيعمسؾ  ددداا فيىدد ؼ مدددن صاودد، عالقددد،ر الدد ي فغشدددل 

ا صبشددددال وزددددارت ا الس سددددد الا صمذددددارما  عحبددددة وردددداال فددددل الرددددحح الثقافددددة العحبدددددة صلغ  دددد
 .   (ٔ)الحزاري صاا دا ل((

إع ع ددؾر  دد ه الحىددائن صالسعددااؼ فددل ذلددػ الؾىددت السبمددح يبدددؽ عفددسل ص ددؾح فنددحال     
الحقؾ  ال،ذلدة هللاش، العح  صإع لؼ تندؽ هللامدو شدمن  غحيدةا أمدا الغحبددؾع فمدؼ فعحفؾ دا إذ 

ص ددد ا مسدددا يددد،فم إلدددو الس يددد، مدددؽ البحددده فدددل تحاثشدددا ا صمحاصلدددة فدددل القدددحع ال اىدددم هللاذدددحا 
 .   (ٕ)كذح السخبؾل مؽ مشؾزه

صى، ذمح ال،م ؾر أوس، مخ ار هللاسح اسمة مدؽ السخخد  هللامدو العسدن العحبدلا ثدؼ ذمدح      
 ا فسسا هللااع  هللامو م ل ات العح  الق،امو:(ٖ)عع، ا مسد ات العسن الغحبل

 هللا،ل السش فدة فل اسم النمسات. -ٔ
 السشظقدة فل ترشدح ا بؾا  صتبؾيب ا. هللا،ل  -ٕ
 هللا،ل اذ  سال ببداع العسىات بدؽ النمسات داخن السؾ ؾ  الؾاو،.  -ٖ
 ىرؾر ا الؾا   فل ورح الس حدات. -ٗ

 أما مسد ات العسن الغحبل هللاش،ه ف ل:
مفددددد ه فددددل هللارددددح تظددددؾرت فددددد  ا عحدددداث صالسشددددا اا صاىدددد عا    عددددا ا  ال   -ٔ

 الح،يثة ال ل تددح الفسم صال بؾي  صال رشدح.

                                                           

 . ٙٚا صر  غحية الحقؾ  ال،ذلدة فل ال حاث المغؾي العحبل  (ٔ)
 . ٓٛيشغح : ا صر  غحية الحقؾ  ال،ذلدة فل ال حاث المغؾي العحبل  (ٕ)
 .ٓٔٔيشغح : هللامؼ ال،ذلةا أوس، مخ ار هللاسح  (ٖ)



 172  
 

     

   
 

 د : موفق حسين عليوي العربيةنظرية الحقول الداللية وتطبيقها في 
 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )30العـدد )

تعاصع العمسال فدسا بدش ؼ ص ؼ ا ؾد ؼ فل هللاسن السعفسداتا في دب  هللاسدن   -ٕ
 السعفؼ ىائسا  هللامو ا ؾد فحيم مامن ذ فحد صاو،.

 إىامة السعفؼ هللامو أىس هللامسدة مشظقدة.  -ٖ
 ال ببداع العسىات بدؽ النمسات فل الحقن الؾاو،.اذ  س -ٗ
 شسؾ  ال،راىة لع،د مؽ المغات فل صىت صاو،.   -٘

صهللامو الحرؼ مؽ السخخ  ال ل أخ  ا الد،م ؾر أوسد، مخ دار هللاسدح هللامدو هللاسدن هللامسدال       
الدددمح فددل  دد ا السفددا ا إذ إع الس يمددن فددل ا مددح يددحه أعل ععددض القزددافا ال ددل هللادد، ا 
مددؽ مسددد ات الدد،رس الغحبددل  ددل  قددا  تحددد  لعمسددال الدددمحا صتزدداف إلددو ر ددد، ؼا 

س دددحدات صتردددشد  ا دصع اذىددد عا ة عدددا ا  ال فسدددثس اوردددا  ؼ لددد لػ العددد،د النبددددح مدددؽ ال
 الح،يثة ت،  هللامو م،ه الف ، النبدح ال ي ب لؾه فل الفسم صال رشدح.

صمدد لػ هللاسم ددؼ لمسعددااؼ مش ددحديؽ ذ شددػ أ لدد  هللاسددن ابددار ذ ىدددسا إذا مدداع السعفددؼ       
 خسا  مالسخرص ذبؽ ىد،ه ال ي فقم فل ىدبعة هللاذدح مفمد،ا ا ف ردشدح  د ا السعفدؼ 

 ن شخص صاو، دلدن هللامو بحاهللاة   ا الذخص صت ا د  فل خ،مة المغة.مؽ ىب
زيادال هللامدو ذلدػ فدإعل السحد،ثدؽ اىد  ادصا مدؽ خبدحال القد،امو فدل مخ مدح العمدؾل مسدا       

مدشح ؼ ىد،رال أكبدح هللامددو ال ردشدح السدشغؼا بدشسددا ا صائدن لدؼ ففد،صا مددا فدد ش،صع هللامدد  فددل 
 .    ع ل،ي ؼ ىرؾر فل الح ية صال ظبدمإع مادراىات ؼا فحدب ؼ أ  ؼ رصاد مب،هللاؾع و و ص 
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 الخاتمة

إعل العمؾل المغؾيدة عحدح ذ ىداون لد   لد ا فدإعل هللافمدة البحده ذ ت ؾىدح هللادؽ الد،صراع      
ما تعاى  المدن صالش ارا صمملسا أتو ادن اى ،رك شدئا  هللامو ال ي ىبم  فل أي مفدا  مدؽ 

 مفاذت ا الؾاىعة.
  داح العداَلؼ الددؾل ععزد  هللامدو ععدضا صتسىد  الحزدارات فدسدا بدش دا صذ شػ أعل ا       

ى، رف،   ه العمؾل عمن ا،ي،ا صف    فاىا  لمح ية ما ت محفؾبةا ف ع،دت مشدا ا البحدها 
صتشؾهللاددت صىددائم ا صتعسقددت أفنددارها صع ددحت  غحيددات هللا،يدد،ال ل،راىددة مددد ؾيات  السخ م ددةا 

 ذلل  غحية الحقؾ  ال،ذلدة.صمؽ الشغحيات ال ل رف،ت دراىات السد ؾه ال،
صفدددل  ددد ه العفالدددة تدددؼ تددددمد، الزدددؾل هللامدددو اؾا ددد  مدددؽ  ددد ه الشغحيدددة الح،يثدددة فدددل    

ال ي دددن صال شغدددحا الق،فسددة فددل ال نددحال  إذ ُصاددَ،ت ل ددا ادد صر صأ ددؾ  هللاحبدددة مشدد  القددحع 
الثددا ل ال فددحيا صمدداع لعمسددال الدددمح م ل ددات مثدددحال ىامددت هللامددو فنددحال الحقددؾ  ال،ذلدددةا 

  ا لؼ تحسن اىس اا صلؼ ت خ  ا  غحية ت  ن ل ا.لنش
فدشبغدددل أع ذ  قمدددن مدددؽ شددديع الف دددؾد النبددددحال ال دددل بددد ل ا أىدددسفشا فدددل خ،مدددة لغ شدددا     

العحيقددةا صأع ذ  شنددح دصر ددؼ ال اهللاددن فددل بشددال الرددحح الحزدداري اا دددا ل النبدددحا مددم 
الددددمح صبددددؽ  مسوغدددة ال دددحي بددددؽ صىدددائن البحددده فدددل القدددحصع ال دددل هللاددداش فد دددا هللامسدددال

صىددائم  الس ظددؾرال الدددؾلا فدد لػ لدد  دصره النبدددح عددس ريدد  فددل ال دديثدح هللامددو هللاسددم ال،راىددة 
 صدىة الش ائاا فس ُيشنح ال،صر البارز لم حيقدؽ فل السددحال العمسدة ال،ائبة.      

ربشددا تقبددن مشددا ا صااعددن أهللاسالشددا خالرددة لؾا ددػ النددحيؼا صالحسدد،   الدد ي عحسدد،ه تدد ؼ     
 ات.الرالح
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 المصادر والمراجع

ا  ن العحبل لشغحية الحقؾ  ال،ذلدةا أ. د. خ،ففة إفمحا عحه مشذدؾر هللامدو   -ٔ
 شبمة  اف العمؾل. 

 الحقؾ  ال،ذلدة عحه مشذؾر عس اىؼ لمس لح هللامو السؾىم : -ٕ
www.angelfire.com  

ا صر  غحيدة الحقدؾ  ال،ذلددة فدل ال دحاث المغدؾي العحبدلا الد،م ؾر أوسد، هللاد صزا  -ٖ
 عحه مشذؾر فل مفمة ال حاث العحبل هللامو الحاع، : 

pdftrath_lghwi.-www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/85/6 
ه(ا شدددحح صتعمددددم د. ٔٚٗالقا ح الفحادددا ل )ت دذئدددن ااهللافدددازا اامدددال هللابددد،  -ٗ

 ل.ٕٗٓٓ -هٕٗٗٔا دار الفدنا بدحصتا ٔهللاب،السشعؼ الخ االا 
هللامدددؼ ال،ذلدددةا أ دددؾل  صمباوثددد  فدددل ال دددحاث العحبدددلا الددد،م ؾر مشقدددؾر هللابددد،الفمدنا  -٘

 ل .ٕٔٓٓمشذؾرات اتحاد الن ا  العح ا دمذما 
 ل .ٖٜٜٔا هللاالؼ الن  ا القا حالا ٗ، مخ ار هللاسحا  هللامؼ ال،ذلةا د. أوس  -ٙ
ا ٔهللامددؼ ال،ذلددةا ممددؾد احمدداع ص ريسددؾع لددؾبمؽا تحاسددة د.  ددؾر ال دد،ه لؾشددؽا   -ٚ

 . ٜٜٚٔمشذؾرات اامعة ىاع يؾ سا بشغازيا 
ا دار ال نددحا ٔهللامددؼ ال،ذلددة صالسعفددؼ العحبددلا د. هللابدد،القادر شددحي ةا ص خددحصعا   -ٛ

 ل .ٜٜٛٔ -هٜٓٗٔهللاساعا 
 

 

 

  غحيددة الحقددؾ  ال،ذلدددة ا عحدده مشذددؾر هللامددو مش دد،ه يشبددؾ  السعحفددةا اىددؼم  ددؾل  -ٜ
 الباوه: طاريا هللامو الحاع،:

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/85/6-trath_lghwi.pdf
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/85/6-trath_lghwi.pdf
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 boumansouraeducation.ahlamountada.com/t216-topic   
ا دار مرح لمظباهللاةا ٗالسعفؼ العحبل  ذيت  صتظؾرها ال،م ؾر: وددؽ  رارا 

 ل .ٜٛٛٔ
لعامدن الشحدؾيا الد،م ؾر ااىدؼ  غحية الحقن ال،ذلل دراىة تظبدقددة صفدم ا -ٓٔ

 .مشذؾر هللامو الحاع،: ٜٚ  العبؾدا مفمة ممدة ايدا ا الع،د 
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72682 

  غحية الحقؾ  ال،ذلدةا عحه مشذؾر هللامو مش ،فات ى ؾ ا هللامو الحاع،: -ٔٔ
forum.stop55.com/439406.html 

 غحية الحقؾ  ال،ذلددة دراىدة تظبدقددة فدل السخردص ذبدؽ ىدد،ها رىدالة  -ٕٔ
دم دددؾراه لمباوثدددة:  د دددال هللابددد، الحسدددد، ممشددد ؽا عإشدددحاف الددد،م ؾر: مردددظ و هللابددد، 
الح دددم ىددالؼا ممدددة المغددة العحبدددةا اامعددة أل القددحها السسمنددة العحبدددة الدددعؾدفةا 

 ل . ٕٔٓٓ –ه ٕٕٗٔ
ات ا فل ))فق  المغدة صىدح العحبددة((  غحية معااؼ الحقؾ  ال،ذلدة صإر ا  -ٖٔ

 لمثعالبلا د.   خال، ال فحا عحه مشذؾر هللامو الحاع، :
http://www.alukah.net/library/0/49291/#ixzz30G4hhy00 

http://www.alukah.net/library/0/49291/#ixzz30G4hhy00

