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 نظرية الحقول الداللية

 

 مفيوم النظرية -1

ىو  Lexical fieldأو الحقل المعجمي   Sematic fieldالحقل الداللي    
مجموعة من الكممات ترتبط دالالتيا، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعيا. مثال 
كممات األلوان في المغة العربية. فيي تقع المصطمح العام )لون( وتضم الفاظًا مثل: 

بقولو : "ىو  Ullmannأخضر ابيض... الخ وعرفو  –أصفر  –أزرق  –أحمر 
بقولو  Loynsل معين من الخبرة"، و قطاع متكامل من المادة المغوية يعبر عن مجا

 : "مجموعة جزئية لمفردات المغة " . 

 عمى جممة مباديء منيا :  –الى جانب ذلك  –ويتفق أصحاب ىذه النظرية     

 عضو في أكثر من حقل .  Lexemeال وحدة معجمية  -1

 ال وحدة معجمية ال تنتمي إلى حقل معين .  -2

 نرد في الكممة . ال يصح إغفال السياق الذّي  -3

 استحالة دراسة المفردات مستقمة عن تركيبيا النحوي .  -4

 وقد وسع بعضيم مفيوم الحقل الداللي ليشمل األنواع األتية :    

أول من اعتبر   A. Jollesالكممات المترادفة والكممات المتضادة. وقد كان  -1   
 ألفاظ المترادف والتضاد من الحقول الداللية .

 األوزان االشتقاقية ، وأطمق عمييا اسم الحقول الداللية الصرفية .  -2   

Morpho-Sematic fields 

 أجزاء الكالم وتصنيفاتيا النحوية .  -3   



  Syntagmatic fieldsالحقول السنتجماتية  -4   

 

 معجم الحقول الداللية

قادت نظيرة الحقول أو المجاالت إلى التفكير في عمل معجم كامل يضم كافة    
الحقول الموجودة في المغة ، وتقدم فيو المفردات داخل كل حقل عل أساس ترفيعي 

 تسمسمي . 

 أسس المعجم المصنف 

 يقوم عمل معجم مصنف لممفاىيم عمى اساسين ىما :    

 وضع قائمة بمفردات المغة .  -أ

 تصنيف ىذه المفردات بحسب المجاالت أو المفاىيم التي تتناوليا .  -ب

وال صعوبة في الوصول إلى قائمة المفردات ، سواء بدأنا بيا ، ثم صنفناىا إلى    
مفاىيم ، أو بدأنا بتصور المفاىيم داخل المغة ثم قمنا بوضع قائمة بمفردات كل 

اضعي ىذه المعاجم تتمثل في ثالثة مفيوم أو مجال . ولكن المشكمة التي تواجو و 
 أشياء ىي : 

 حصر الحقول أو المفاىيم الموجودة في المغة وتصنيفيا .  -أ   

 التمييز بين الكممات األساسية والكممات اليامشية داخل الحقل .  -ب   

 تحديد العالقات بين الكممات داخل كل حقل .  -ح   

 عمى النحو السابق : وستتناول ىذه المشكالت بالترتيب        

 تصنيف المفاىيم :  -أ

: "إن من اليام وضع تفسير لممفاىيم الممكنة" ، ويقول   Chomskyيقول       
Stork  وWiddowson  السيمانتيك ال ييتم فقط بإطالق األسماء ، فاألىم من" :

 ذلك طريقة تصنيف األشياء التي سنعطييا األسماء" . 



األنثروبولوجيون في تقديم نظرية الحقول عن طريق وقد اسيم المغويون       
التصنيفات العامة التي قاموا بيا في مجاالت ثقافية متنوعة ، كما أن منيم من قاموا 
بدراسات ترتكز عمى أساس سؤال الشخص أن يصنف األلفاظ داخل مجال ما ، 

ات تكشف وذلك من أجل تحديد التفريعات في داخل التركيب المعجمي . وىذه التفريع
 عن تصور المتكمم لكيفية تنظيم األشياء الموجودة في العالم من حولنا . 

ولعّل اشمل التصنيفات التي قدمت حتى األن وأكثرىا منطقية التصنيف الذي       
 ، ويقوم عمى األقسام األربعة الرئيسية   Greek New Testamentاقترحو معجم 
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