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 أنواع الحقول  

 الحقول إلى أنواع ثالثة ىي :  Ullmannيقسم    

 . الحقول المحسوسة المتصمة ، ويمثميا نظام األلوان في المغات . 1      

فمجموعة األلوان امتداد متصل يمكن تقسيمو بطرق مختمفة.  وتختمف المغات فعاًل 
 في ىذا التقسيم . 

. الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصمة ، ويمثميا نظام العالقات 2      
األسرية . فيو يحوي عناصر تنفصل واقعًا في العالم غير المغوي . وىذه الحقول 

 كسابقتيا يمكن أن تصنف بطرق متنوعة بمعايير مختمفة . 

ىذا النوع من . الحقول التجريدية . ويمثميا ألفاظ الخصائص الفكرية . و 3      
الحقول يعد أىم من الحقمين المحسوسين نظرًا لألىمية األساسية لمغة في تشكيل 

 التصورات التجريدية . 

الحقول المغوية ليست منفصمة ولكنيا منضمة معًا لتشكل    Trierوكما يعتقد       
ًا بدورىا حقواًل أكبر . . وىكذا . . حتى تحصر المفردات كميا . ومن الممكن تبع

ليذا أن نخصص حقاًل لمحرف أو المين ، وحقاًل لمرياضة ، وحقاًل لمتعمم . . ثم 
 نجمع كل ىذه الحقول تحت حقل واحد يشمميا جميعيا ىو النشاطات اإلنسانية . 

ومثل ىذه الحقول المجموعة في حقل أكبر ليست مانعة لمتبادل مع الحقل       
يا وبعض . ولكن ىناك ما يمنع التبادل مثل العام ، وربما لم تمنع التبادل بين بعض

حقل الحيوانات ، مع حقل المصنوعات . فإذا كان الشيء منتميًا إلى حقل الحيوانات 
 فيو ليس منتميًا إلى حقل المصنوعات . والعكس صحيح كذلك. 

 معاجم الموضوعات في اللغة العربية

الشبو الواضح بين معاجم الحقول الداللية  –الى حد كبير  –يمف النظر       
الحديثة ومعاجم الموضوعات القديمة ) في المغة العربية ( فكالىما يقسم األشياء إلى 



موضوعات ، وكالىما يعالج الكممات تحت كل موضوع ، وكالىما قد سبق بنوع من 
ت الخاصة بموضوع واحد ودرستيا تحت التأليف الجزئي المتمثل في جمع الكمما

 عنوان واحد . 

وكانت  –ومن الموضوعات التي عالجيا العرب في رسائل أو كتيبات مستقمة       
 كميا مأخوذة من أشياء موجودة في البيئة : 

 . كتاب الحشرات ألبي خيرة األعرابي ، وألبي حاتم السجستاني . 1

باني ، ولألصمعي ، وألبي حاتم السجستاني . كتاب النحل والعسل ألبي عمرو الشي2
 . 

 . كتاب الحيات والعقارب ألبي عبيدة . 3

 . كتاب الذباب البن األعرابي . 4

 . كتاب الجراد ألحمد بن حاتم ، وألبي حاتم السجستاني ، وألخفش األصغر . 5

 . كتاب اإلبل لمؤلفين كثيرين . 6

 . كتاب البئر البن األعرابي . 7

 خيل لمؤلفين كثيرين . . كتاب ال8

 . كتاب خمق اإلنسان لمؤلفين كثيرين . 9

ذا كان العرب قد بدءوا التفكير في ىذا النوع من المعاجم في وقت مبكر جدًا        وا 
ال يتجاوز القرن الثالث اليجري )التاسع الميالدي( أي قبل تفكير األوروبيين فيو بعدة 

 ربي ما يأتي : قرون ، فقد كان أظير ما عاب العمل الع

 . عدم اتباع منيج معين في جمع الكممات . 1

 . عدم المنطقية في تصنيف الموضوعات وتبويبيا .2

. عدم االىتمام ببيان العالقات بين الكممات في داخل الموضوع الواحد ، وذكر 3
 أوجو الخالف والشبو بينيا . 



 . قصورىا الواضح في حصر المفردات حتى بالنسبة لممعاجم المتأخرة منيا . 4

 وعمى الجانب االخر كان أىم ما يميز المحاوالت األوروبية الحديثة :       

. مجيئيا في وقت تطورت فيو أبحاث المغة ومناىجيا ، واستعانت بأحدث األجيزة 1
 التي تساعد في جمع المادة وتصنيفيا . 

جيود العمماء والباحثين وتعاونيم في عمل المعجم وانياء عصر العمل  . ضم2
مة الفريق فضاًل عن المؤلف الفردي بعد أن صارت معجمة المغات فنًا ينوء بحم

 . الفرد

. إقامة المعجم عمى أسس عممية منطقية ، سواء في التصنيف ، أو في تحديد 3
 أشكال العالقات داخل الحقل المعجمي الواحد . 

. االىتمام ببيان العالقات الموجودة بين الكممات الحقل الواحد ، ووضع ىذه 4
العالقات في صورة خصائص أو مالمح تمييزية تتالقى وتتقابل في الحقل الواحد 

 )انظر الفصل التالي : النظرية التحميمية( . 

سة . تعميم الدراسة ، وشموليا عددًا من المغات في وقت واحد . لذا كانت درا5
 الحقول في أول أمرىا دراسة مقارنة . 

 


