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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
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واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
اإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية و ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

التدرُّج الدالليّ ألَلفاظ الغضب عند ابن سيده يف خمصَّصه
روعة حممود حممد علي الزرري





وهالة عبد الغين حممد علي

تأريخ القبول2021/5/22 :

تأريخ التقديم2021/4/2 :
المستخلص:

إن كل لغة تنظم في حقول داللية ( )Semantic Fieldsوكل حقل داللي له جانبان:
ّ
حقل تصوري ( )Conceptual Fieldوحقل معجمي ( )Lexical Fieldومدلول الكلمة
مرتبط بالكيفية التي تعمل بها مع كلمات أخرى في نفس الحقل المعجمي لتغطية أو تمثيل
الحقل الداللي ،ويعد مصطلح التدرج الداللي مصطلحًا شائعًا في الدرس الداللي الحديث

أن
ويكشف عن طبيعة العالقة الرابطة بين الكلمات التي أطلق عليها (بالمر) أزواجاً ،ومعلوم ّ
الحقول الداللية مرتبطة بمعاجم الموضوعات عند العرب .ومن هذه المعاجم (المخصص)
ِ
صنف من معاجم المعاني ،لسعة حجمه واتساع
البن سيده ،ويعد المخصص من أضخم ما
مادته وصاحبه ابن سيده عالم لغوي أندلسي مشهور في مجال علمه ،وقد آثرنا تناول موضوع

داللي في حقل من الحقول الداللية في كتاب عربي قديم ونعني (المخصص) البن سيده
ووقع اختيارنا على الغضب محاولين أن نقدم رؤية منهجية لبيان ظاهرة التدرج الداللي لهذا
الحقل.

ولكون الغضب يصنف ضمن حقل السلوك اإلنساني ،الذي يصعب القياس عليه؛

الختالف طبيعة البشر في تحكم البعض في انفعاالتهم ولكثرة االلفاظ اقتضت طبيعة البحث
تقسيمه إلى ثالثة مباحث سبقهم تمهيد واعقبهم خاتمة وتضمن المبحث األول االلفاظ التي

دلت على بداية الغضب ،أما المبحث الثاني فقد وسمناه بوسط الغضب ،وجاء المبحث الثالث
أن المصنف كانت له القدرة على استيفاء أغلب
ليضم أشد درجات الغضب ،وقد اتضح لنا ّ
األلفاظ التي تتعلق بالغضب ،ولم نلحظ له منهجية معينة في التدرج فكانت مهمة البحث
محاولة لتدرج ألفاظ الغضب عند المصنف على وفق خطة البحث.
الكلمات المفتاحية :داللة ،تدرج ،عالمات .
 أُستاذ مساعد/قسم اللغة العربية /كلية اآلداب /جامعة الموصل.
 مدرس/المديرية العامة لتربية نينوى /وزارة التربية /جمهورية العراق.

1

التدرُّج الدالليّ ألَلفاظ الغضب عند ابن سيده يف خمصَّصه

روعة حممود حممد علي الزرري و هالة عبد الغين حممد علي

المقدمة:

إن الت رراث العربرري جرردير بالد ارسررة والبحررث ،نظ ر اًر الهتمررام علمرراء العربيررة القرردامى
ّ
باللغة بوصفها لغة القرآن الكريم بالدرجة األولى ومحط تفكيررهم الحضراري بالدرجرة الثانيرة؛
لرذا آثرنرا تنراول موضروع داللري فري حقرل مرن الحقرول الدالليرة فري كتراب عربري قرديم ونعنري

(المخص ررص) الب ررن س رريده ووق ررع اختيارن ررا عل ررى حق ررل (الغض ررب) مح رراولين أن نق رردم رؤي ررة
منهجيررة لبيرران ظرراهرة الترردرج الررداللي لهررذا الحقررل فرري مصررنف ابررن سرريده الررذي أثررار انتباهنررا

عن ررد قر رراءة ألفاظ رره نعن رري (الغض ررب) للمر ررة األول ررى قول رره :أوق ررال ق رروم س ررورة الغض ررب أول ررهأ
فقدحت الفكرة عندنا أن المصنف قد اتبع تدرجاً داللياً في تناوله أللفاظ الحقل.

ولكون الغضب يصنف ضرمن حقرل السرلوك اإلنسراني الرذي يصرعب القيراس عليره

الخررتالف طبيعررة البشررر فرري تحكررم الرربعض فرري انفعرراالتهم ،ولكث ررة االلفرراظ عنررد المصررنف
اقتضرت طبيعررة البحرث تقسيييمإ ىلييث ال يية مباحي سرربقهم مقدميية وتمهيييد وأعقرربهم خاتميية
ومثّلت المباحث األلفراظ التري خضرعت لتردرج داللري نعنري برذلك أننرا اسرتبعدنا األلفراظ التري

(الس رردم ،ش ررري) والتر ررادف مث ررل:
تر ررتبط بمفت ررال الحق ررل بعالق ررات ترابطي ررة كالتض ررمين مث ررلّ :
(األضم ،العبدة) ،واألضداد نحرو( :احتمرل) ،وأوصراف الغضرب (كرن ِفط ،المرتهكم والحميرت)
وغيرهم من األلفاظ.

وتض رمن المبح ي الول األلفرراظ الترري دلررت علررى بدايررة الغضررب وقررد اعتمرردنا فيرره
أمررا المبح ي ال ييان فقررد
أيض راً ترردرجاً فبرردأنا بلفررظ( :وجررد ن
ت عليرره) وانتهررى بلفررظ ن
(الحمّيررا)ّ ،
وسمناه بوسرط الغضرب واحتروى األلفراظ التري دلرت علرى االمرتالء واالنتفرا  ،وجراء المبحي
ال ال ليضم أشد درجات الغضب التي انتهت بالحرب واالحتدام والغلق.

أن المس ررتوى ال ررداللي ال ررذي يبح ررث ف رري مع رراني المف ررردات م ررن الص ررعوبة مقارن ررة
وال يخف ررى ّ
أن البحر ررث ينصر ررب علر ررى ألفر رراظ غير ررر
بالمجر رراالت األخر رررى (الصر رروتي والصر رررفي) وكير ررف ّ
محسوسررة فرري معظمهررا والعمررل فيهررا إج ارئرري م ررتبط بخلجررات الررنفس البش ررية ،وقررد اسررتفاد

البحث من المعاجم اللغوية وكتب اللغة وبعض تفاسير القرآن الكريم.
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التمهيد :
مدخل إلى العنوان

إن كرل لغرة تنرتظم فري حقرول دالليرة ( )Semantic Fieldsوكرل حقرل داللري لره جانبران:
ّ
حقل تصوري ( )Conceptual fieldوحقل معجمي (.)Lexical Field
ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفيرة التري تعمرل بهرا مرع كلمرات أخررى فري نفرس الحقرل المعجمري

لتغطية أو تمثيل الحقل الداللي(.)1

ومعلوم أن الحقرول الداليرة مرتبطرة بمعراجم الموضروعات عنرد العررب قبرل ان طغرت نظريرة

()2
على سطح البحث اللساني فري القررن العشررين  ،ويعرد مصرطلح التردرج الرداللي مصرطلحاً

ش ررائعاً ف رري ال رردرس ال ررد اللي الح ررديث ويكش ررف ع ررن طبيع ررة العالق ررة الرابط ررة ب ررين الكلم ررات
المتقابلة التي أطلرق عليهرا (برالمر) ازواجراً مثرل (واسرع × ضريق)( ،مسرن × شراب)( ،كثيرر

× صغير) ( ،)3يفهم من كرالم برالمر أن هنراك كلمترين مجرال مردلولها متردرج ومعيرار الحكرم

بينهما نسبي( ،)4فما هو كبير عندي قد يكون صغي اًر عند غيري(.)5

أمررا الترردرج فرري الت رراث والسرريما فرري معرراجم المعرراني ف ر ول مررا ظهررر فرري كترراب الثعررالبي فقرره
اللغررة وسررر العربيررة س رواء فرري لفظرري (الترتيررب والترردرج) والمعنررى م ررتبط ب صررله المعجمرري

(درج) الذي يدل على مضي الشيء والمضي في الشريء .مرن ذلرك قرولهم درج الشريء ،إذا
مضررى لسرربيله

()6

ودرجترره إلررى األمررر ترردريجاً فترردرج( ،)7ودرجررة إلررى هررذا األمررر :عررودة إيرراه،

( )1اللسررانيات واللغررة العربيررة ،د .عبرردالقادر الفاسرري الفهررري ،دار الشررؤون الثقافيررة العامررة ،آفرراق عربيررة،
بغداد ،دار توبقال للنشر ،د .ت.202/2 :

( )2ينظررر :الظرراهرة الدالليررة عنررد علمرراء العربيررة القرردامى حتررى نهايررة القرررن ال اربررع الهجررري :صررالل الرردين
زرال ،ط ،1بيروت1429 ،هرر=2008م .183/

( )3علر ررم الداللر ررة ،أ ف  .آ ر ب ر ررالمر ،ترجم ر ر ة :مجي ر ررد الماشر ررطة ،كلي ر ررة الداب ،الجامعر ررة المستنصر ر ررية،

1406هرر=1985م .109/

( )4التدرج الداللي في فقه اللغة وسر العربية ،الثعالبي ،رسالة ماجستير ،غزوان محمد سلمان.5/
( )5عالقات االلفاظ في المتخير البن فارس ،اطروحة دكتوراه ،روعة الزرري.10/
( )6مقايس اللغة ،ابن فارس.336/

( )7المصرربال المنيررر ،أحمررد بررن محمررد بررن علرري المقررري الفيررومي (ت 770هر رر) ،ط ،1دار الحررديث للطبررع
والنشر ،القاهرة1421 ،هر=2000م .116/
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التدرُّج الدالليّ ألَلفاظ الغضب عند ابن سيده يف خمصَّصه

روعة حممود حممد علي الزرري و هالة عبد الغين حممد علي

ك نما رقّاه من منزلة إلى منزلة( ،)1وهذا الذي عنيناه في التدرج أللفاظ الغضرب وهرو انتقالره
من درجة إلى أخرى.

أمررا الغضررب لغررة فهررو نقرريض الرضررا ،وقررد ِ
غضررب عليرره غضررباً ومغضرربةً ،وأغضرربتنه أن را
حياً فرنن كران ميتراً قيرل :غضربت بره ورجرل غضروب،
ت له إذا كان ّ
فتغضب ،ويقال :غضب ن
ّ
ت الرجرل أوصرلت إليره غضرباً ،والمغضروب
غضرب وأغضربتهن وغاضرب ن
وامرأة غضوب ،وقد ت ّ
عليهم هم اليهود في التنزيل وغضب اإلله نقيض رضاه(.)2

والغضررب :مصرردر غضررب يغضررب غضررباً( ،)3وهررو مشررتق مررن غضرربة الرر ِ
أس وهرري ِجلدتنرره،
أي :صار حمى قلبة إلى ِجلدة ر ِ
أسه(.)4
ن
والغضررب اصررطالحاً :تغحيررر يحصررل عنررد غليرران دم القلررب ليحصررل عنرره التشررفي للصرردر

()5

وهو ميل فطري يتولد لدى اإلنسان لعدم الرضى( ،)6ويشمل الت ثير الجسردي للغضرب زيرادة
في معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات األدرينالين(.)7

( )1ينظ ررر :أس رراس البالغ ررة ،أب ررو القاس ررم ج ررار ان محم ررود ب ررن عم ررر الزمخش ررري (ت 538ه ر رر) ،تحقي ررق:
عبدالرحيم محمود ،دار المعرفة ،بيروت ،د .ت .128/

( )2ينظررر :المخصررص ،أبررو الحسررن علرري بررن إسررماعيل بررن سرريده( ،ت458ه رر) ،ذخررائر الت رراث العربرري،
المكتب التجاري للطباعة والنشر ،بيروت ،د .ت120/4 :؛ ينظر :لسان العررب ،ابرن منظرور جمرال الردين

محمد بن مكرم األنصاري (ت 711هرر) ،تحقيق :عامر أحمد حيدر ،مراجعة :عبدالمنعم خليل إبراهيم ،دار
الكتب العلمية ،بيروت1424 ،هرر=2003م .760/1 ،

( )3إصالل المنطق ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت (ت244هرر) ،شررل وتحقيرق :أحمرد محمرد
شاكر ،عبدالسالم محمد هارون ،ط ،4دار المعارف ،القاهرة ،د .ت .40/

( )4المخصص.120/4 :

( )5التعريفات ،الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت816ه رر) ،دار الشرؤون الثقافيرة العامرة ،بغرداد ،د .ت
.92/

( )6ينظررر :الغضررب العاطفررة الترري أسرريء فهمهررا :د .صررموئيل حبيررب ،ط ،2دار الثقافررة ،القرراهرة ،د .ت
.11/

(Hall John E., Hall Micheal E. (2020) Guyton and Hall Text book of matical )7
physidogy. Page 773.
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ص ررنف م ررن مع رراجم المع رراني ،لس ررعة حجم رره واتس رراع
أم ررا المخص ررص فيع ر ّرد م ررن أض ررخم م ررا ن
ّ
ِ
مادترره ،وكرران الهرردف مررن ت ليفرره هررو تصررنيف األلفرراظ داخررل مجموعررات علررى وفررق معانيهررا
المتشابهة بحيث تنضوي تحت موضوع واحد.

وابر ررن سر رريده عر ررالم لغر رروي أندلسر رري معر ررروف ومشر ررهور فر رري مجر ررال ع ِ
لمر رره وقر ررد كتر ررب عنر رره

الكاتبون( ،)1ف غنونا عن إعادة القول فيه.

المبح الول
بداية الغضب

تض ّمن هذا المبحث ثالثة عشر لفظاً من حقل الغضب عند ابن سريده اجتمعرت فري مبحرث
صرف المصرنف األلفراظ الثالثرة عشرر
واحد التحادها في المعنى ،وهو بداية الغضب ،وقد ّ
فمنهررا مررا ابترردأ بالفعررل ثررم أورد المصرردر ،ومنهررا مررا ابترردأ بالمصرردر ويتضررح ذلررك مررن خررالل

التحليل.
ت عليإ:
َو َج ْد ُ
()2
عليه أ ِجرد وأجرد وجرداً ومو ِجردةً غ ِ
ت ِ
ت)
ضرب ن
نقل ابن سيده عن صاحب العين فقال( :وجد ن
والرواو والجرريم والرردال عنررد ابررن فررارس يرردل علررى أصررل واحررد وهررو الشرريء نيلفيرره( ،)3نيفهر نرم مررن
رب برردون ّأيررة عالمررات علررى الو ِ
أن (وجررد عليرره) هررو غضررب القلر ِ
اجررد الغاضررب فيبرردو
هررذا ّ
طبيعي راً ولكررن فرري قلبر ِره تغيررر علررى المقابررل فهررو غضررب كررامن داخلرري فرري القلررب لسرراعات

يتبعهن عتاب يزيلنه ،وهو من المراحل األولى للغضب وبمستوى واحد من األلفاظ التي تعقبره
وهي (و ِمد ،وبِدِ ،
مدة.
أمد ،أبِد) فاالختالف في المدة الزمنية فقط ،والوج ند أقلحهم ّ

ومد – وِبد :أ ِ
َم َد  -أَِب َد
َ

( )1ينظررر :معجررم األدبرراء ،شررهاب الرردين أبررو عبرردان يرراقوت بررن عبرردان الحمرروي( ،ت626ه رر) ،دار احيرراء
الت رراث العربرري ،د .ت .232-231/12 :ينظررر :مقدمررة محقررق المخصررص ،د .عبدالحميررد أحمررد يوسررف

هنداوي.26-20 ،

( )2ينظر العين :أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175هرر) ،تحقيق :د .عبدالحميرد هنرداوي،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت1424 ،هرر=2002م248/4 :؛ المخصص.123/4 :

( )3مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 395هر) ،عناية :د .محمد عوض مرعب ،فاطمة محمد
أصالن ،ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت1422 ،هر=2001م.1044 :

5

روعة حممود حممد علي الزرري و هالة عبد الغين حممد علي

التدرُّج الدالليّ ألَلفاظ الغضب عند ابن سيده يف خمصَّصه

ت عليره ووبردت ومرداً ووب ِرداً-كالهمرا مرن الغضرب ،وأ ِمرد
نقل ابن سيده عن أبي نعبيد( :ومرد ن
وأبِد) (.)1
ويلحظ ّأنه بدأ بالفعل مسنداً إلى (تاء الفاعل) ثم جراء بص ِ
ريغة المصردر ومرداً ووبرداً وأفادتنرا
ن
()3
()2
ِ
ِ
ِ
أن الومررد شر ّردة الحرر مررع سرركون الرريح ،ومررد عليرره ومرداً :غضررب حمرري كوبررد
المعراجم ّ ،
وقوله كوبِرد يعطري المعنرى نفسره وهرو مرن براب اإلبردال

()4

فالصروتان (البراء والمريم ممرا برين

الشررفتين مجهرروران ،والبرراء شررديد ،والمرريم ذو غنررة وهررو متوسررط بررين الشرردة والرخرراوة ،وهررذه
المقاربة بين الصوتين سوغت االبدال بينهما)

()5

لذا قالوا في (وبِد) وبرداً غضرب مثرل و ِمرد،

أن حالة الغضبان هنا في أولها وهري ارتفراع درجرة الحر اررة فقرط دون الهيجران يعضرد
ويبدو ّ
أمرا قولره :أ ِمرد وأبِرد ،فهرو مرن اإلبردال(،)6
قولنا وصف اليوم بشردة الحر اررة مرع سركون الرريحّ ،
واأللفاظ األربعة المذكورة هي بدرجة واحدة .من الغضب ،وهو غضب كامن مختلرف المردة

قد يكون آنياً أو مستم اًر.
ض ِم َد:
َ

نقل ابن سيده عن ابن السكيت فقال( :ض ِمد ضمداً :غضب( ،)7وأنشد للنابغة الذبياني(:)8
عصاك فع ِ
ض َم ِد
تنه
اق ْب ُإ ُمعاقَبة
وم ْن
َ
تقع ْد علث َ
الظلوم وال ُ
َ
َ

( )1المخصص.121/4 :

( )2تهذيب اللغة :أبو منصور محمد بن أحمد األزهري (ت370ه رر) ،اشرراف :محمرد عروض مرعرب ،علرق
عليهررا :عمررر سررالمي ،عبرردالكريم حامررد ،تقررديم :فاطمررة محمررد اصررالن ،ط ،1دار إحيرراء الت رراث العربرري،

بيروت1421 ،هرر=2001م ،153/14 :مقاييس اللغة ،1066/لسان العرب.544/3 ،576/3 :

( )3لسان العرب.544/3 :

( )4القلب واالبدال ،ابن السكيت :ضمن الكنز اللغوي ،10/لسان العرب83/3 :

( )5سر صناعة اإلعراب ،ابن جني ،تحقيق د .حسن هنداوي ،دمشق1985 ،م.48/1 :
( )6القلب واإلبدال.56 /

( )7المخصص.122/4 :

( )8ديروان النابغرة الرذبياني :تحقيرق :محمرد أبررو الفضرل إبرراهيم ،دار المعرارف ،مصرر1398 ،هرر=1977م
210/
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وأعطى الجوهري داللة أخرى (للضمد) فقال :الضرم ند بالتحريرك الحقرد ،وض ِرمد عليره
بالكسر يضمد ضمداً أي :أ ِحرن عليره ،واستشرهد أيضراً بقرول النابغرة المرذكور سرابقاً( ،)1فرنذا
علمنا أن (األحنة) عند األزهري هري (الحقرد فري الصردر) ( ،)2فتكرون داللرة (الضرمد) أقررب

إلى الحقد منها إلى الغضب ،علماً أن ابن دريد قد جعرل داللرة (الضرمد) :الغريظ وف ّررق برين
[الغيظ] و [الضرمد] فقرال :أفصرل قروم مرن أه ِرل اللغرة برين (الضرمد والغريظ) فقرالوا :الضرمد:
أن تغت رراظ عل ررى م ررن تق رردر علي رره ،والغ رريظ أن تغت رراظ عل ررى م ررن تق ر ِردر علي رره وم ررن ال تق رردر

عليهأ( ،)3وهو غضب كامن.
تََزَّغم:

أن الت ررزغم-الغض ررب
نق ررل اب ررن س رريده ع ررن أب رري عبي ررد ّ
بكامله:

()4

وأنش ررد عج ررز بي ررت لبي ررد( ،)5والبي ررت

على ِ
خير ما نيلقى به من تزّغما
ف بلغ بني بكر إذا ما لقيتها
وذكر ابن سيده في موضرع آخرر مرن الحقرل الرداللي (الغضرب) قرائالً( :جراء مبرطمرا  -إذا

تررزغم عليرره وغضررب())6اللفررظ بحروفرره الررثالث (ز ر م) ترديررد صرروت خفرري( ،)7وأصررله مررن

ردد رغاءه في لهازمة لذا قيل هرو كرالم ال نيفهرم ولكرن اللفرظ أي (ترزغم) يرسرم
تزّغم الجملّ :
أن تزمرزم الشرفة هري تحركهرا
لنا صورة المتغضب ب ّنه :تزمزم الشفة في برطمته فنذا علمنرا ّ
والبرطام :الرجل الضخم الشفة( ،)8توصلنا إلى أن حالة الغاضب هو انتفرا شرفته وتحركهرا

( )1الصحال(تاج اللغة وصحال العربيرة) :أبرو نصرر إسرماعيل برن حمراد الجروهري (ت 393ه رر) ،تحقيرق:
أحمد عبدالغفور عطار ،ط ،4دار العلم للماليين ،بيروت1407 ،هرر=1987م.501/2 :

( )2تهذيب اللغة.166/5 :

( )3جمهررة اللغررة أبررو بكررر محمررد بررن الحسررن بررن دريررد األزدي( ،ت 321هر رر) ،مكتبررة المثنررى ،بغررداد ،ط،1
دائرة المعارف العثمانية1345 ،هرر= 1926م ،276/2 :وقد أوردها ابرن دريرد بر ر (البراء) وهري مرن اإلبردال.

ينظر :المخصص.124/4 :

( )4المخصص.121/4 :

( )5ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر ،بيروت1386 ،هرر=1966م .198/
( )6المخصص.124/4 :
( )7مقاييس اللغة.435 /

( )8الصحال.1871/5 :
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مع ترديد كالم غير مفهروم بصروت خفري فهرو غضرب ظراهر بردا فري مالمرح الوجره وعلرى
الشفة بالتحديد.
تََربَّد:

ذكر ابن سيده كرالم ابرن دريرد فقرال( :تربرد وجهرهن احمرر نحمررةً فيهرا سرواد عنرد الغضرب)(.)1

أن ترب ررد وجهن رره ه ررو ع رررض يظه ررر عل ررى الوج رره م ررن
واض ررح م ررن ك ررالم اب ررن دري ررد المنق ررول ّ
اده بكرردر( ،)2وذكررر ابررن
الغضررب دون ذكررر السرربب ،ح
(غرفررة) لررون يخررتلط س رو ن
فالربرردةنِ :وزان ن
منظور نقالً عرن ابرن شرميل أن لرون الوجره يتغي ّرر فترراه أحمرر وأخضرر وأصرفر ،أي :يتلرون
بهررذه األل روان نتيجررة مواجهررة يواجرره بهررا اإلنسرران ألمررر مررا فيتربررد لونررهن مررن الغضررب ،أي:

يتلون(.)3

فهو غضب مركب أي :كامن ظاهر واذا مزجنا لون األحمر مرع األخضرر واألصرفر كانرت

النتيجة اللون البني وهو المقصود به سواد بكدر.
َذ ِئر:

نقل ابن سيده عن أبي زيد :ذئر الرجر نل ذأ اًر فهرو ذئِررِ -
غضرب) ( ،)4ويق ّررب لنرا معنرى اللفرظ
ِ ِ
راء علررى أزو ِ
حررديث رسررول ان (( :)أّنرره لمررا نهررى عررن ضر ِ
اجهررن) (،)5
ررب النسرراء ذئررر النسر ن
ررن) ( ،)6فررنذا علمنررا أن الداللررة الحسررية
وفسرررها األصررمعي بقولرره( :أي نفرررن ونشررزن واجتر أ

ِ
األرض نشر اًز ونشرز مرن مكانره نشرو اًز،
للنشز هي المكان المرتفع( ،)7نيقال :علروت نشر اًز مرن
إذا ارتفررع عنرره( ، )8ومنرره الم ررأة النشرروز وهرري المترفعررة علررى موافقررة زوجهررا فيكررون المعنررى
( )1المخصص.123/4 :

( )2المصبال المنير.131 /
( )3لسان العرب.210/3 :
( )4المخصص.122/4 :

( )5النهايررة فرري غريررب الحررديث واألثررر ،مجررد الرردين أبررو السررعادات المبررارك بررن محمررد ابررن االثيررر الجررزري
الموصررلي (ت 606ه رر) ،تحقيررق :محمررود محمررد طنرراحي ،طرراهر أحمررد ال رزاوي ،المكتبررة العلميررة ،بيررروت،

1383هر=1963م.151/2 :
( )6لسان العرب.349/4 :
( )7الصحال.899/3 :

( )8اساس البالغة457 ،456/؛ المصبال المنير.359/
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موافقاً لحديث رسول ان ( ،)ولذلك يمكن القول :إن ذئِر النساء هو مرن الردرجات األولرى

الخلنق.
للغضب وهو الترفع عن المقابل ،فهو غضب ظاهر يتضح بسوء ن

التّحميج:
قال ابن سيده نقالً عن الخليل( :التّحميج تغيحر الوج ِره مرن الغضرب ونحروه وقرال عمرر ()
لرجل :مالي أراك نمحمجاً) (.)1

ريج تحديررد النظر ِرر وشرردته ،أو فررتح العررين ك نرره مبهرروت نسررتنتج مررن ذلررك أ ّن
ولمررا كرران التحمر ن
ّ
مالمررح التغييررر فرري العينررين ،وقررد قررال األزهررري :التحمرريج عنررد العرررب نظررر بتحررديق وك نررهّ

ِ
الغاضب.
فوجئ بشيء أثار غضبه نمح ّدقاً( ،)2فهو غضب ظاهر بدا في العينين لدى
َن ِم َر:
نقررل ابررن سرريده عررن صرراحب العررين قولرره :أن ِمررر نمر اًر وتنمررر غ ِ
ضررب ثررم قررال ابررن سرريده ومنرره
قيل :لبس جلد النمرأ(.)3

واللفررظ مررن المجرراز علررى التشرربيه بررالحيوان (النمررر) لعبوسررة وجهرره وغبرترره( ،)4وقررد زاد ابررن

القطرراع( )5علررى داللررة الغضررب للتنمر ِرر سرروء الخلررق وهررو أيض راً علررى التشرربيه ب ر خالق النمررر
لشر ِ
ِ
الخلنق :قد نمر وتنمر(.)6
استه؛ إذ يقال
للرجل السيء ن
وبذلك نيشابه اللفظ هنا (الذئر) كما وضحناه بداللة النشوز عند المرأة لسوء نخلقهرا فهمرا فري
درجة واحدة من بدايات الغضب وهو غضب ظاهر.

س ْو َرة:
َ

نسب ابن سيده القول إلى قوم فقال :أوقال قوم سورة الغضب :أ ّولهأ(.)7

( )1العين ،353/1 :المخصص .123/4 :النهاية في غريب الحديث.436/1 :
( )2ينظر :تهذيب اللغة100/4 :؛ ينظر :لسان العرب.275/2 ،
( )3ينظر العين ،266/4 :المخصص.122/4 :
( )4ينظر تهذيب اللغة.157/15 :
( )5كتاب االفعال.260/3 :

( )6تراج العرروس ،محرب الردين أبررو الفريض السريد محمرد مرتضررى الحسريني الواسرطي الزبيردي الحنفرري (ت

1205هرر) ،ط ،1المطبعة الخيرية ،مصر1306 ،هرر= 1887م.585/3 :
( )7المخصص.122/4 :
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والسور عند الراغب وثوب مع نع ّلو وجمعه في المعنوي والحسي فقال يستعمل في الغضرب
والشراب :يقال سورة الغضب وسورة الشراب( ،)1أوسار الشراب في أرسره سرو ار وسرؤو اًر :دار
(السرورة) اسرقاط لفعلهمرا فري غي ِ
ِ
راب
وارتفعأ( ،)2واستعمال الراغب للشراب و
الغضب فري لفرظ ّ
العقررل كمررنعكس غريررزي أو فطررري ،فهررو فرري الدرجررة قبررل األخي ررة مررن المرحلررة االولررى مررن

الغضب ،وهو غضب ظاهر آني لحظة وقوع الحدث.
الح َم ّيا:
ُ

ِ
ميا الك س سورتنهاأ(.)3
شدة
الحمّيا ّ
وح ّ
الغضب ،ن
الحمّيا فقال :أو ن
عرف ابن سيده ن
ولم ررا ك رران الس ررياق اللغ رروي يس رراعد عل ررى كش ررف دالل ررة الوح رردة اللغوي ررة الوظيفي ررة فرري نط رراق
ّ
ِ
للحمّيرا برين الشردة وأول الغض ِ
رب
التركيب هذا يجعلنا نسرتبعد التنراقض فري تفسرير ابرن سريده ن
ّ
ميا الكر ِ
السرورة عنرد المصرنف ّأول
في قوله نح ّ
س :سرورتها؛ إذ وضرحنا فري اللفرظ السرابق أن ّ

مي ررة فقي ررل :أحمي ررت عل ررى ف ررالن ،أي:
أوعّب ررر ع ررن الق رروة الغض رربية إذا كثنرررت بالح ّ
الغض ررب ،ن
[الفررتح/من اليررة ،)4(]26 :فالسررورة
ربت عليررهأ ومنرره قولرره تعررالى :ﭐحﭐﲉ ﲊ
غضر ن
مدتر ِره ،فالسررورة :غضررب
ميررا فرري درجررة واحرردة مررن الغضررب ولكررن االخررتالف يكررون فرري ّ
الح ّ
و ن
عضرد ذلرك قرول ال ارغ ِ
رب
ميا :غضرب مترراكم ي خرذ وقتراً أطرول ني ّ
الح ّ
آني ال ي خذ وقتاً طويالً و ن

الذي سبق ذكره.

( )1المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب االصفهاني (ت 502هر)،
تحقيق ،محمد سيد كيالني ،دار المعرفة ،بيروت ،د.ت .247/

( )2القاموس المحريط ،مجرد الردين محمرد برن يعقروب الفيرروز آبرادي (ت187هرر) ،تقرديم وتعليرق :أبري الوفرا

نص ررر اله رروريني المص ررري الش ررافعي (ت1291ه ر رر) ط ،3دار الكت ررب العلمي ررة ،بي ررروت1430 ،هر رر=2009م

.436/

( )3المخصص.124/4 :

( )4ينظر المفردات في غريب القرآن.132/
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المبح ال ان
وسط الغضب

جمعنررا فرري هررذا المبحررث األلفرراظ الترري تنرردرج تحررت حالررة الغضررب المتوسررطة بررين البدايررة
الشدة وتجمعها داللة االمتالء واالنتفا وبلغ عددها اثني عشر لفظاً وامتازت هرذه األلفراظ
و ّ
بتنروع صرريغها مررن الفعررل والمشررتق كاسررم المفعررول واسررم الفاعررل والمصرردر ،والتحليررل يوضررح

ذلك.
ش:
احرْنفَ َ
ْ

ج رراء ف رري مخص ررص اب ررن س رريده :نأيق ررال للرج ر ِرل إذا انتفخ ررت أوداج رره م ررن الغض ر ِ
رب اح رررنف
نحفّاثنهأ(.)1

(التهيررؤ للغضررب والقتررال ونحوهمررا) ،بعررد
وقررد ذكررر ابررن سرريده فرري مخصصرره حق رالً بعن روان
ن
()3
رب قول رره :أإذا تهير ر للغض ر ِ
حق ررل الغض ر ِ
رب والش ر ّرر قي ررلِ :اح رررنف أ( ،)2وتق ر ّررب لن ررا المع رراجم
صورة المحرن ِف بقولهم :احررنف الرديك إذا تهير للقت ِ
رال وأقرام رير عنقره وكرذلك الرجرل إذا
ن
ِ
ِ
الغضب والشر وربما جاء بالخاء المعجمةأ.
للقتال و
تهي

األوداج هرو نتيجرة إفرراز هرمرون األدرينرالين وحردوث مرنعكس غريرزي :المواجهرة أو
وانتفا
ِ

الهروب وكالهما يؤدي إلى حدوث هرذا االنفعرال وافرراز الهرمرون()4؛ لرذا كران حالرة وسرطية

ِ
للغضب قبل الهيجان.
َأردَّ:

أرد الرجر ر نل-ان ررتفغ غض ررباً( ،)5وق ررال ف رري موض ررع آخ ررر م ررن الحق ررل
ق ررال اب ررن س رريدهّ :
الداللي نفسه ونسبه البن السكيت :أرد الرج نل انتفغ وجههن من الغضب(.)6

(.122/4: )1

( )2المخصص.127/4 :

( )3الصحال ،1001/3 :لسان العرب ،339/6 :تاج العروس.297/4 :

(Hall John E., Hall Micheal E. (2020) Guyton and Hall Text book of matical )4
physidogy. Page 773.

( )5المخصص.121/4 :
( )6م .ن.123/4 :
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طرررد منقرراس وهررو رجررع الشر ِ
ريء( ،)1والر ةرردة :امررتالء الضرررِع مررن
وال رراء والرردال أصررل واحررد م ّ
ن
اللر ِ
ربن( )2وعلّررل ابررن فررارس ذلررك بقولرره :ناقررة نمر ِرردة إذا أضرررعت ك ّنهررا لررم تكررن ذات لرربن ،فر نررد
()3
أن الغاضررب قررد أخفررى غضرربه فرري البدايررة
عليهررا فررنذا حملنررا ذلررك علررى الغضررب نسررتنتج ّ
إالّ أن الحرردث جعلرره لررم يررتمكن مررن ِ
إخفائر ِره فبرران علررى وجهر ِره فررانتفغ غضررباً كمررا فس رره ابررن

سيده.
أَ َغدَّ:

ذكر ابن سيده أن أأغد عليه وأصله ِمن نغ ّرد ِة البعيرر وهرو ِ
[مسرم ِغد] :إذا انرتفغ مرن
[مغرد] و ن
ن
الغضبأ(.)4
وداللرة اللفررظ هنررا جراءت علررى التشرربيه مررن كرالم صرراحب العررين أغردت اإلبر نل إذا صررار لهررا
()5
[م ِغ ر ّرداً] و
ب ررين الجل ر ِرد واللّح ررم غ رردد م ررن داء  ،وروي ع ررن األص ررمعي قول رره :أ أري ر ن
رت فالنر راً ن
[مغداد] إذا كان من ِ
[مسم ِغداً] إذا رأيته وارماً من الغضب ،وامرأة ِ
خلقها الغضبأ(.)6
ن
ويلحظ أن األصمعي عبر عن اللفظ بالورم في حين عبرر عنره ابرن سريده باالنتفرا والبرادي
لنا أن كالم األصمعي أدق من كالم ابن سيده في وصف الغاضرب؛ ألن عررض العلرة فري
و(المس ِرمغد) كمرا وصرفها صراحب العرين ورم برين الجلرد واللحرم مرن داء ،وح ّردد ابرن
(الم ِغد)
ن
ن
()7
فارس موضع الورم حمالً على االستعارة فقال ِ
ورم أنفنه :غضب .
َح ِب َنَ -حبل:
جاء في المخصص :أحبِن عليه-امتأل غضباً( ،)8ورجل حبالن ممتلئ غضباًأ(.)9

( )1مقياس اللغة.380 /
( )2الصحال.473/2 :

( )3ينظر مقاييس اللغة.380 /
( )4المخصص.122/4 :

( )5العين ،267/3 :ينظر تهذيب اللغة ،11/8 :لسان العرب.397/3 :
( )6لسان العرب.398/3 :
( )7مقاييس اللغة.1050 /
( )8المخصص.125/4 :
( )9م .ن.126/4 :
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ول ررم ير ر ت القر روالن الب ررن س رريده ف رري موض ررع واح ررد أي ل ررم ي تي ررا س رررداً ب ررل ج رراءا بموض ررع ِ
ين

متباعرردين ولكررن جمعناهمررا التحادهمررا فرري المعنررى فض رالً عررن وق روع اإلبرردال فرري اللغررة بررين
(الن ررون وال ررالم) لتجاورهم ررا ف رري المخ رررج ،و(الح رربن) عن ررد األص ررمعي م ررن أدواء الج ررو ِ
ف(،)1
ن
()2
وع ّردها الزمخشرري انتفرا الرب ِ ِ
رتالء وحبِرل مرن
طن خلقرة أو مرن داء  ،أمرا (الحبر نل) فهرو االم ن
اب امتأل ،وبه حبل أي :غضب وأصله من (حبل المرأة) وهرو امرتالء الرر ِ
الشر ِ
حم( ،)3فيكرون
اللفظ من التشبيه فاجتمع اللفظان على داللة االمتالء.
مِ
ص ٌن:
ُ
()4
أن
قال ابرن سريده نقرال عرن أبري عبيرد :أوهرو نمصرن غضرباً أي ممتلرئأ  ،ويلحرظ ّ
المصررنف قررد عبررر عررن حالررة الغاضررب باسررم الفاعررل ،وأفررادت المعرراجم معنررى آخررر غي ررر
االمررتالء فقيررل :أتانررا فررالن مصررناً ب ِنفرره إذا رفررع أنفرره مررن العظمررة ،وأصررن :إذا سرركت فهررو
()5
التكبرر بداللرة رفرع أنفره ومرن غيرر
مصن ساكت  ،ويرسم اللفظ صورة الممتلرئ غضرباً مرع ّ
تكلحم فهو صامت ،وبذلك يكون غضباً كامناً.

اهم َّ
َّ
أك-اضفأدَّ:
ازمأكَ -
الغضر ِ
ربأ

نق ررل ابر ررن س رريده عر ررن اب ررن السر رريكت قر ررائالً :أازمر ر ك واهم ر ر ك واض ررف د :انر ررتفغ مر ررن

()6

وأورد ابررن سرريده األلفرراظ الثالثررة سرررداً مررع مجيررئهم بصرريغة واحرردة فض رالً عررن

وقروعهم بدرجرة واحردة مرن الغضرب وعنررد رجوعنرا إلرى المعراجم

()7

وجردناها فري الثالثرري أي:

فالزمكر رةن:
أن هن رراك م ررن ذه ررب إل ررى أنه ررا م ررن الرب رراعي ( ّ
م ررن (زم ررك)( ،هم ررك)( ،ض ررفد) اال ّ
الس رريع الغضررب وقررد ازم ر ك فررالن يزمئِر ح
رك إذا اشررتد غضرربه ،وقيررل :المزمئِررك الغضرربان كرران
ن
( )1خلق االنسان ضمن الكنز اللغوي في اللسن العربي.222/
( )2اساس البالغة.72/

( )3لسان العرب.167/11 :
( )4المخصص.121/4 :

( )5تهذيب اللغة82/12 :؛ الصحال2152/6 :؛ لسان العرب.304/13 :
( )6المخصص.122/4 :

( )7تهر ررذيب اللغ ر ررة6/12 ،21/6 ،62/10 :؛ لسر رران الع ر رررب325/3 ،614/10 ،527/10 ،؛ الق ر رراموس
المحيط.319 ،972 ،955/
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()1
أن
سر رريع الغض ررب أو بطيئ رره)  ،نفه ررم م ررن ك ررالم اب ررن منظ ررور ف رري تصر رريفه للفع ررل زم ررك ّ
الزمكة صفة للغاضب وهو السرريع الغضرب ،وفري تصرريفه للماضري والمضرارع أترى بداللرة
ّ
رك) كانررت داللررة س رريع الغضررب أو
شرردة الغضررب ب ردل سرررعته ،وم ررادف الغضرربان (المزمئِر ّ

بطيئه ،فنحن امرام ثرالث دالالت للفرظ زمرك :سرريع ،بطريء شرديد ،وال حجرة لنرا فري تررجيح

أي منهم إالّ أننا إذا استعنا بقول ابن االعرابي :زمكرت القربرة وزمجتنهرا إذا مألتهرا
الداللة مع قول ابن السكيت انتفغ من الغضب.

()2

تقتررب

ام ررا (اهمر ر ّك) فدالل ررة الفع ررل الثالث رري (هم ررك) ال ت رردل عل ررى الغض ررب عن ررد عودتن ررا
ّ
()3
لمعاجم اللغة بل دلّرت علرى الج ّرد والل ّرح  ،إالّ أن داللرة الربراعي المزيرد (اهمر ك) هري التري

دلت على االمتالء غضباً(،)4

أم ررا (اض ررف ّد) فه رري ش رربيهة ب ر ر (اهمر ر ّك) ،وتك رراد المعر راجم تخل ررو م ررن دالل ررة ض ررفد
وّ
الثالثرري .أمررا وزن (اضررف ّد) فقررد قيررل :إنرره ربرراعي( ،)5وروي عررن األصررمعي قولرره :اضررف ّد
الرج ر نل يضررفئِ ّد اضررفئِداداً إذا انررتفغ مررن الغضررب( ،)6وبررذلك تسرراوت داللررة االنتفررا عنررد ابررن
السكيت مع األصمعي.

الم ْح َب ْن ِجر :
ُ
()7
ِ
المن ررتفغ مررن الغض رربأ  ،وعنررد الع ررودة إلررى أصررل
المحبنجررر :ن
قررال ابررن س رريده :أ ن
اللفظ نرى أن ابن فرارس قرد جعلهرا مرن الثالثري (بجرر) والحراء ازئردة ،ولرم يرذكر (النرون)(،)8
علماً ب ّن اللفظ ورد عند ابن سيده خماسي والميم صيغة (اسرم الفاعرل) وداللرة الثالثري عنرد

( )1لسان العرب.527/10 :
( )2تهذيب اللغة.62/10 :

( )3مقاييس اللغة ،1037 /أساس البالغة ،487 /المصبال المنير.380 /
( )4لسان العرب.614/10 :

( )5ينظر تاج العروس.405/2 :
( )6تهذيب اللغة.6/12 :

( )7المخصص.121/4 :

( )8ينظر مقاييس اللغة.281/
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ابن فارس( ،بجرر) هرو تعقحرد الشريء وتج حم نعره ،ومنره نيقرال للرج ِرل الرذي تخررج نسررتنه وتتجمرع
عندها العروق :األبجر(.)1
واللفررظ عنررد ابررن منظررور

()2

والفيررروز آبررادي

()3

المحبنجررر:
مررن الربرراعي (حبجررر) ن

ِ
أن الحرراء
أن (بجررر) ترردل علررى تعقررد الشرريء وتجمعرره ،و ّ
ولمررا علمنررا ّ
المنررتفغ مررن الغضرربّ .
ن
السرة وانتفا العروق.
زائدة ،نتوصل إلى ّ
المحبنجر حالة من الغضب يصحنبها تعقحد ّ
أن ن
الم ْح َب ْن ِط :
ُ
ِ
أإن
الممتلئ غيظاً يهم نرز وال نيهم نرز ...أ ،وفري الحرديث ّ
المحبنطي ن
قال ابن سيده :أو ن
السقط يظل محبن ِطئاً على باب الج ِ
نةأ(.)4
ن
ِ
المحبنطئ :اسم فاعل من الرباعي احبط ،وقيل :إن النرون والهمرزة أو اليراء زوائرد
ون
لإللحرراق وقيررل :األلررف لإللحرراق بنرراء سررفرجل ،وأصررل الحرربط :أهررو أن ت كررل الماشررية فتنكثررر
حتى تنت ِفغ لذلك بطونها وال يخرج عنها ما فيهاأ(.)5

الممتلئ غيظاً ،وكما نعلرم أن الغريظ عنرد
ويالحظ أن ابن سيده ّعرف اللفظ بقوله :ن
أهرل اللغررة غيرر الغضررب ،فرالغيظ ال يظهررر علرى الجروارل بخرالف الغضررب فننره يظهررر فرري
الجوارل( )6وقد أشفع ابن سيده اللفظ بذكر الحديث الشريف وهو أن أالسرقط يظرل محب ِ
نطئراً
ّ
ن
المحبن ِطررئ فرري الحررديث المتغضررب المسررتبطى للشرريء مررن غيررر
علررى برراب الجنررةأ وفسررروا ن
همز وفسروه بالالزق باألرض(.)7

( )1ينظر م .ن.97/

( )2لسان العرب.190/4 :

( )3القاموس المحيط.396/

( )4المخصص ،121/4 :النهاية في غريب الحديث واالثر.331/1 :
( )5الصحال1118/3 :؛ لسان العرب.305/7 :

( )6الجررامع ألحكررام القررآن :أبررو عبرردان محمررد بررن أحمررد األنصرراري القرطبرري (ت 671ه رر) ،تحقيررق :عمرراد
زكي البارودي ،خيري سعيد ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،د .ت.182/4 :

( )7النهاية في غريب الحديث واالثر.331/1 :
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أن المسررتبطي هررو السررقط يبقررى علررى برراب الجنررة ينتظررر والديرره ممتنِع راً أن
ممررا قيررل ّ
نفهررم ّ
ي رردخلها امتن رراع طلب ررة ال امتن رراع إب رراء( ،)1ل ررذا ن رررى أن اب ررن س رريده ك رران دقيقر راً ف رري وص ررف
المحبنطررئ بررالممتِلئ غيظ راً ولرريس غضررباً؛ ألن السررقط هنررا ال يظهررر علررى جوارحرره شرريء

بخرالف الغاضرب لرذا نيتسراءل عرن سربب عردم دخولره الجنرة ونبقرى مرع لفرظ ممتلِرئ هرل هررو
ِ
أن ابرن سريده ربمرا هنرا جانرب الصرواب
ممتلرئ أم منرتفغ م ارعراة لألصرل الحسري للفرظ فنررى ّ
فاألصح المنتِفغ غيظاً وان أعلم.
َو ِرَم :

الس رركيت قول رره :أوق ررد وِرم وض ر ِررم ض رررماً واحت رردم علي رره
نق ررل اب ررن س رريده ع ررن اب ررن ّ
الحرأ(.)2
وتحدم-إذا تحرق وأصله من احتدام ّ
ردرجها عنررد
رف فرري تر ح
أن ابررن سرريده قررد جمررع بقولرره المنقررول ثالثررة ألفرراظ تختلر ن
يلحررظ ّ
ِ
ردرج ألفرراظ الغضررب مررن بدايترره إلررى شر ّردته
ولمررا كانررت منهجيررة البحررث تقتضرري تر ّ
الغضرربان ّ
فوج ررب علين ررا وض ررعهم ض ررمن الت ر ّردرج ال ررذي يقتض رري فل ررزم التنبي رره أن ير ر تي لف ررظ ِ
(ورم) ف رري

المبحررث الثرراني ونعنرري وسررط الغضررب ،ويبقررى اللفظرران (ضر ِ
ررم-احترردم) فرري المبحررث الثالررث
شدة الح اررة.
شدة الغضب لداللة اللفظين على ّ
ونعني ّ

فالورم ،معروف ويدل على االنتفا  ،وعلرى معنرى االسرتعارة وِرم أنفنره :غ ِ
ضرب ،
واللفررظ أقرررب لالنتفررا منرره لالمررتالء؛ ألن االمررتالء ممكررن حدوثرره مررن غيررر علررة كررامتالء
الر ر ر ر ر ّرد ِلو وضر ر ر ر رررع الناقر ر ر ر ر ِرة أي :ال يحتر ر ر ر رراج إلر ر ر ر ررى تر ر ر ر رردخل ج ارحر ر ر ر رري كاالنتفر ر ر ر ررا والر ر ر ر ررورم.

( )1م .ن.331/1 :

( )2المخصص.122/4 :
( )3مقاييس اللغة.1050/
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المبح ال ال
شدة الغضب

احترروى هررذا المبحررث علررى األلفرراظ الترري دلّررت علررى شرردة الغضررب والررذي برردأ بلفررظ
ِ
(أسررف) وانتهررى بعبررارة أخررذه ِقررل مررن الغضررب ،ونعنرري بشرردة الغضررب مراحلرره األخي ررة الترري
تنتهي باالحتدام والمواجهة وبلغ عدد األلفاظ ثالثة وعشرين لفظاً.

أسف عليإ :

ق ررال اب ررن س رريده نقر رالً ع ررن اب ررن الس رركيت واألص ررمعي( :أ ِس ررف علي رره والته ررب مثل رره.

األصررمعي وقررد آسررفتنه وألهبتررهن) ( ،)1ذكررر ابررن فررارس أن الهم رزة والسررين والفرراء (أصررل واحررد
يدل على الفوت والتلهف وما أشبه ذلك) (.)2
وق ررال ال ارغ ررب :أاألس ررف الح ررزن والغض ررب معر راً وق ررد يق ررال لك ررل واح ررد منهم ررا عل ررى

االنفراد وحقيقته ثوران دم القلب شهوة االنتقامأ(.)3

فنذا علمنا أن الحزن علة الواقع على ما فات أدركنا أن الداللرة المركزيرة للفرظ هرو

الفرروت والتله ررف وأن األس ررف جمررع م ررا ب ررين الداللررة المركزي ررة والمعن ررى الثرراني للف ررظ بتم ررازج

الغضب مع الحزن يتضرح ذلرك جليراً فري حالرة موسرى ( )فري قولره تعرالى :ﭧﭐﭨﭐحﭐ ﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ [األعراف.]150 :

أي :رجرع غضربان مررن عصريان قومره حزينراً علرى فسراد أحروالِهم( ،)4وجمرع الررازي

بررين القررولين فقررال :أالغضررب مررن الحررزن والحررزن مررن الغضرربأ( ،)5لررذا قررالوا :األسررف منزلررة
وراء الغضب أشد منه.

( )1المخصص.121/4 :
( )2مقاييس اللغة.60 /
( )3المفردات.17 /

( )4تحريررر المعن ررى السررديد وتن رروير العق ررل الجديررد م ررن تفسررير الكت رراب المجي ررد (التحريررر والتن رروير) :محم ررد
الطاهر بن عاشور (ت 1393هرر) ،دار سحنون للنشر ،تونس ،ت .د.114/9 :

( )5ينظر ررر :مفر رراتيح الغيب (التفسر ررير الكبير ررر) :فخر ررر الر رردين أبر ررو عبر رردان بر ررن عمر ررر حسر ررين الفخر ررر ال ر ررازي

(ت606هرر) ،تحقيق :عماد زكي البارودي ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر ،د .ت.9/15 :
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ولما كان حقيقة اللفظ عند الراغب هو ثوران دم القلب؛ اتضح لنا سبب عطف التهرب علرى
ّ
أسررف عنررد األصررمعي فالتهررب لرريس مررن ألفرراظ الغضررب وانمررا قولرره مثلرره لرذلك الثرروران الررذي
يحدث عند الشخص الغاضب الحزين ألمر أثار غضبه وأحزنه لما فات منره وال قردرة علرى

الرجعة فيه وهو غضب ظاهر.
وح َمشن :
أحمشن َ -
قال ابن سيده :أوقال أحمشرني وحمشرني واالسرم ِ
الحمشرة ابرن السركيت -محشرني-

تأ(.)1
أغضبني وقد امتحش ن

نظ ررة مت ملررة فرري نررص ابررن سرريده نلحررظ أنرره أورد لفظررين ،األول( :حم ر ) واكتفررى
بذكر االسم منه وهو ِ
(الحمشة) ،والثاني :ونسبه البن السكيت وهرو (محر ) وأعطرى معنراه

امتحشت) (.)2
الغضب بقوله( :محشني-أغضبني وقد
ن

ت الرجرل :أغضربتهن وكرذلك
وعند العودة إلى المعاجم أفادنا الجوهري بقوله( :أحمش ن
التحمر رري واالسر ررم الحمشر ررة مثر ررل الحشر ررمة مقلر رروب منر رره واحر ررتم واسر ررتحم أي :التهر ررب

غضباًأ(.)3

وبنص الجوهري أصبحنا أمام ثالثة جذور لمعنى الغضب وهي( :حمر  ،محر ،

حشم) وللت كد من داللة أصول الجذور الثالثة عدنا إلرى ابرن فرارس

()4

فاتضرح لنرا أن داللرة

حمر  :هررو التهرراب الشرريء وهيجرره ،وداللررة حشررم الررذي لررم يرررد عنررد ابررن سرريده هررو الغضررب
عنررد ابررن فررارس وداللررة مح ر  :هرري إح رراق النررار شرريئاً حتررى ينسر ِرحج ِجلر نرده ،يقررال :محشررت

النار الشيء تمحشره وذكرر أنره يقرال :امرتح
ن
بلغ ذلك المبلغ ك ّنه احترق.

إذا غضرب وعلّرل معنراه أن الغضرب لح اررتره

( )1المخصص.121/4 :

( )2م .ن ،ص .ن ،ولم نعثر على قول ابن السكيت في مؤلفاته.
( )3الصحال.1002/3 :

( )4مقاييس اللغة.939 ،246 ،264 /

18

أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86
نسررتنتج مررن ذلررك أن (حشررم) ه رو الغضررب ومقلرروب منرره حم ر

()1

والررذي يرردل علررى التهرراب

الش رريء وهيج رره فه ررو ع رررض للغض ررب والهمر رزة الت رري أورده ررا اب ررن س رريده ف رري نص رره بقول رره:

أأحمشني هي همزة الجعل ،أي :جعله ذا غضبأ(.)2

بعد هذا العررض واالسرتنتاج نخررج بنتيجرة أن ابرن سريده أورد اللفرظ األول ،ومعنرى

أن الشررخص لررم يكررن غاضررباً
اللفررظ الثرراني كالهمررا بزي رادة الهم رزة ليرردل اللفظرران عنررده علررى ّ
وانما هناك من استفّزه ليِغضبه يعضد رأينا قول الفيومي :أحشمته وأحشرمته بمعنرى وهرو أن
يجل ررس إلي ررك فتؤذي رره وتن ِ
غض رربهأ( ،)3وك ررذلك ق ررولهم أحمش ررني :أخجلن رري وأغض رربني ل ررذا ك رران

االحراق بادياً عليه في احمرار وجنتيه ،فالغضب هنا ظاهر مستمر.
تأجم:
تأطَّمَّ -

أورد ابررن سرريده نق رالً عررن ابررن السرركيت لفظررين بصرريغة واحرردة (تفعررل) فقررال :أت ر طم

تكسر من الغيظ وتّجم توهجأ(.)4
ّ
وأفادتنا المعاجم العربية ب ن اللفظرين (تر طم وتر ّجم) مترادفران ،ويقرال :أيتر جم علرى
رتد حر حررهن ،وت ّجمررت النررار :ذكررت
رتد غضرربه عليره مررن تر ّجم النهررار إذا اش ّ
فرالن :يتر طّم ،إذا اشر ّ
()5
الحصرن فقرال:
مثال ت ّججت  ،وقد ّ
عد الزمخشرري (أطرم) مرن المجراز؛ ألن أصرل األنطنرم :ن
لهبهررا وت ر طم علرري فررالن ،تطرراول فرري
اجرره ،وت طّمررت النررار ارتفررع ن
أتر طم السرري نل :ارتفعررت أمو ن

غضبهأ(.)6

يؤيد داللته عنرد ابرن السركيت بقولره :أتكسرر
وفي لفظ (ت طم) ما ذكرنا في المجاز ّ
م ررن الغ رريظ وال يخف ررى م ررا ب ررين اللفظ ر ِ
رين (تر ر طم) و (تر ر ّجم) م ررن ح رردوث اإلب رردال ب ررين الط رراء

( )1الصحال ،1002/3 :تاج العروس.300/4 :

( )2كترراب االفعررال ،أبررو القاسررم علرري بررن جعفررر السررعدي المعررروف بررابن القطرراع (ت 515ه رر) ،ط ،1دائررة
المعارف العثمانية 1941 =1360م .109/

( )3ينظر :المصبال المنير.86/
( )4المخصص.124/4 :

( )5ينظر :تهذيب اللغة154/11 :؛ الصحال1858/5:؛ لسان العرب.8/12 :
( )6أساس البالغة.7 :
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والجريم( ،)1وهرو غضرب ظراهر لحدترره يوصرف بالعجالرة وهرذا مررن طبيعرة البشرر الرذي قررد ال
يتحكم بردود أفعاله.
َن ِق َر :
نقل ابن سيده عرن ابرن السركيت فقرال :أن ِقرر علري نقر اًرِ :
غضربأ( ،)2والنرون والقراف
والراء أصل صحيح ح
يدل على قرع شيء حتى تنهزم فيه هزمة( ،)3أوالهرزنم :أن تغ ِمرز الشريء
بيرردك فينهررزم إلررى داخررلأ( ،)4ولتقريررب المعنررى أكثررر نسررتعين بهررذا القررول قالررت ام ررأة لبعلِهررا:
أمررر برري علررى بنرري نظررري وال ت حمررر برري علررى بنررات نقررري أي :مر ّرر برري علررى الرجررال الررذين
ينظرونني وال تمر بي على النساء اللواتي يغتبننيأ(.)5
أن النقررر يتولّررد بسر ِ
ربب غيبررة واظهررار عيررب فرري شررخص
نسررتنتج مررن هررذه المقولررة ّ
وربما ليس فيه العيب ولهذا كان غيبة ولذلك ثار غضبه.

َذرَن -أحفظن -أوأبتإ:
أشكعن -أ َأ
قرال ابررن سرده :أاشرركعني وأذ أرنري وأحفظنرري-كلحره أغضرربني  ...أبرو عبيررد -أوأبتنرره-
أغضبته واالسم ِ
االبةنأ(.)6
ن
جمرع ابرن سريده الفاظراً أربعرة تردل علرى الغضرب بصريغة (أفعرل) التري تفيرد الجعررل
كسررابقتِهم (أحمشررني) الترري بينررا فيهررا أن الهم رزة للجعررل وأن الشررخص لررم يكررن غاضررباً وانمررا
تعرض لما يغضبه أي :نيستفز فيكون غاضباً ،واأللفاظ على التوالي:
شكع :الشرين والكراف والعرين عنرد ابرن فرارس غضرب وضرجر ومرا أشربه ذلرك والغضربان إذا

رتد غضرربه يشرركع شرركعاً( ،)7وأضرراف ابررن فررارس ملمح راً داللي راً آخررر إلررى حالررة الغاض رب
اشر ّ

( )1ينظر القلب واإلبدال ضمن الكنز اللغوي في اللسن العربي.49/
( )2المخصص.121/4 :

( )3مقاييس اللغة.1006 /
( )4م .ن.1031/
( )5م .ن.1006/

( )6المخصص.121/4 :
( )7مقاييس اللغة.512 /
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– العدد ()86
وهرري الضررجر ،وزاد الجرروهري :الملررل

أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ
()1

بقولرره :أأشرركعه :أملرره وأغضرربهأ ،وبررذلك أصرربح فرري

اللفظ زيادة عن الغضب الضجر والملل.
بررهأ

()2

ِ
حرشرته عليره وأولعتره
أما أذرأني فذكر األزهرري :أوأذر ن
أت الرجرل بصراحبه اذر ً
اء إذا ّ
فررنذا علمنررا أن التح رري هررو التهرريج وأن الولررع هررو اللررج فرري األمررر والحرررص علررى

االيذاء( ،)3اتضح لنا أن األمر ال يخرج عن االسرتفزاز فرالتحري
الذي يعقبه شده الغضب.

يوصرل إلرى حالرة التّهيريج
()4

رت الرجررل إحفاظ راً إذا أغضرربته
أمررا أحفظنرري :فهرري أيض راً أغضرربني ،وقررد أحفظر ن
وجررذرها عنررد ابررن فررارس أصررل واحررد يرردل علررى م ارعرراة الشرريء( ،)5والمحفظررات هرري الحميررة

والغضررب عنررد حفررظ الك ارمررة( ،)6وفرري حررديث نحنررين :أردت أن أحفررظ النرراس وأن يقرراتلوا عررن
أهليهم وأموالهم أي :أغضبهم من الحفيظة :الغضب(.)7
نسررتنتج مررن ذلررك أن هم رزة الجعررل هنررا بمعنررى تجعلرره يغضررب فالقصررد مررن إثررارة
غضبه هي الذب عن المحارم والمحافظة على المال واألهرل أي الغضرب لحرمرة تننتهرك أو
عهد ينكث أو نصرة لمظلوم كل ذلرك هرو م ارعراة الشريء الرذي ذكرره ابرن فرارس ،فاالشرتقاق
في اللفظ حمل هذه المعاني.

واللف ررظ ال ارب ررع (أوأبت رره) نق ررل اب ررن س رريده ع ررن أب رري عبي ررد :أوأبتنرره-أغض رربته واالس ررم
()8
ِ
رب ،فهر ررو نمتئِر ررب :اسر ررتحيا( )9وأوأبتنر رره :رددتنر رره عر ررن
اإلبر ررة  ،أاّت ر ر ب الرج ر ر نل مر ررن الشر رريء يتئر ر ن
ِ ()10
أن سربب الغضرب هرو الحيراء وهرو
حاجتهأ  ،واذا علمنا أن اإلبة العيب أو العار نسرتنتج ّ
( )1الصحال.1238/3 :
( )2تهذيب اللغة.5/15 :

( )3م .ن127/3 :؛ .108/4

( )4اصالل المنطق ،ابن السكيت.230/
( )5مقاييس اللغة.256/
( )6أساس البالغة.88/

( )7النهاية في غريب الحديث.408/1 :
( )8المخصص.121/4 :

( )9تهذيب اللغة.438/15 :

( )10لسان العرب.934/1 :
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غضب كامن سلبي؛ ألنه تذكير بهرذا العيرب أو العرار الرذي أغضرب صراحبه وكران األولرى
رده بدون ذكر العيب الذي بسببه كتم غضبه ولهذا اعتبرناه غضباً كامناً سلبياً.
بالمقابل ّ
َيتَ َمَّزعُ:

نقررل عررن ابررن سرريده عررن صرراحب العررين قولرره :أهررو يتمررزع مررن الغرريظ أي :يتقطررعأ(،)1
الميم والزاي والعين أصل صحيح يدل على قطرع وتقطحرع  ...وفرالن يتم ّرزع مرن الغريظ ،أي:

()2
ري أن أنفره يتم ّرزع
يكاد يتق ّ
طعن  ،ويرسم لنا ابن األثير صورة ال ّ
متمزع فيقرول :أحترى تخيرل إل ّ
من شدة غضبه أي :يتقطّع ويتشقّق غضباًأ( ،)3والحالة هذه ال تحدث ِاالّ ألمرر جلرل يجعرل

عد من الغضب ،وهو غضب ظاهر بدا على مالمح الوجه وبالتحديد األنف.
اإلنسان ير ن
ض:
الرَم ُ
ّ

رت
مض :نحرق رةن الغ رريظ وقررد أرمض ررني األمر نرر ورِمض ر ن
نقررل ابررن س رريده عررن الخلي ررل قولرره :أال ررر ن
()4
طر ِررد ير ح
ردل علررى حر ّردة فرري شرريء مررن حر ّرر وغي رره(،)5
لررهأ  ،واللفررظ بجررذره (رمررض) أصررل نم ّ
ويوحي لنا أصرل اللفرظ مرع قرول ابرن سريده المنقرول أن اللفرظ مرن المجراز فهرو نحرقرة تعترري
(حرقة) داللرة علرى أن األمرر علرى درجرة مرن الشردة
اإلنسان إذا غضب من أمر ما .وقوله ن

نيعضررد ذلررك قررول الزمخشررري

()6

أرمضررني حتررى أمرضررني ويرروحي قولرره ب ر ن الغاضررب هنررا

فالحرقة فيه أمرضته فهو غضب شديد كامن يؤدي إلى علة على رأي الزمخشري.
صامت ن
الضرم :
معنرراه

()7

س رربق أن بين ررا ف رري لف ررظ ورم الس ررياق ال ررذي ذكر رره اب ررن س رريده للف ررظ ض ر ِررم ول ررم يب ررين

رار وتضرررمت واضررطرمت :اشررتعلت
أوالضرررم :مصرردر ضر ِررم ضرررماً وضر ِررمت النر ن

( )1ينظر العين ،138/4 :المخصص.123/4 :
( )2مقاييس اللغة.947/

( )3النهاية في غريب الحديث واألثر.325/4 :

( )4ينظر العين150/2 :؛ المخصص.122/4 :
( )5مقاييس اللغة.402 /

( )6أساس البالغة.178 /

( )7ينظر :الصفحة ( )17من البحث.
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()1
الضرررم مررن الحطر ِ
رب مررا التهررب س رريعاً ،وضر ِررم عليرره ضرررماً وتضرررم :تحرررق،
والتهبررتأ و ّ ن
والضرررنم :غضررب الجرروع( ،)2ول روال السررياق الررذي ورد فيرره اللفررظ السررتثنينا لفررظ الضرررم م ررن

التردرج الرتباطره بعالقرة التضرمين مرع مفترال الحقرل الرداللي ونعنري الغضرب ،ولكرن السررياق
الررذي جمررع األلفرراظ الثالثررة فرري داللتهررا علررى االحت رراق فرررض علينررا وضررع اللفررظ فرري هررذا

الموقع من التدرج.
نغر :

نقل ابن سيده عن أبي عبيد قوله :أنغر نغ اًر غ ِ
ضب ،وقيل :هو الرذي يغلري جوفنره
م ررن الغ رريظ ،ومن رره ق ررولنهم للمر ررِأة غي رررى :نغر ررة ،اب ررن الس رركيت :نغ ررر نغر ر اًر ونغ ارنر راً غل ررى م ررن
نخذ من نغران ِ
الغضب وقد تنغر عليه وانما أ ِ
القدر وهو غلنيهرا أبرو عبيرد هرو نغرر عليره أي:
غض رربانأ( ،)3واللف ررظ م ررن المج رراز( ،)4واصر رلنها مر ر خوذ م ررن نغ ررر ِ
الق رردر وفوره ررا( ،)5وقر رد ورد
حررديث علرري ( )أن ام ررأةً جاءترره فررذكرت لرره أن زوجهررا ي ر تي جاريتِهررا ،فقررال :أإن كنر ِ
رت
رت كاذب رةً جلر ِ
صررادقة رجمنرراه ،وان كنر ِ
أردونرري إلررى اهلرري غيرررى نغر ِررةأ( ،)6أي:
ردناك ،فقالررتّ :
مغتاظة يغلي جوفي غليان ِ
القدر( ،)7إذ لم ت ِجد من علي ما تريد(.)8

يتضررح مررن ذلررك أ ّن درجررة الح ر اررة عنررد الغاضررب قررد ازداد ارتفاعهررا عررن الرررمض
والضرم لتشبيهه بغليان القدر الذي يغلي بدرجة .%100

( )1لسان العرب.412/12 :

( )2ينظر م .ن.414 ،413/12 :
( )3المخصص.121/4 :

( )4أساس البالغة.464 /

( )5ينظر :تاج العروس.577/3 :

( )6غريررب الح ررديث ،أبررو عبي ررد القاسررم ب ررن س ررالم الهررروي( ،ت224ه ر رر) ،ط ،1دائ ررة المع ررارف العثماني ررة،

1396هرر=1976م.447-446/3 :

( )7النهاية في غريب الحديث واألثر.86/5 :

( )8غريب الحديث ،447/3 :ينظر :تهذيب اللغة108/8 :؛ لسان العرب.261/5 :
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َح ِرَد :

ِ
السكيت قولهِ :
وغضربأ( ،)1ونقرل تصرريف
أحرد حرداً هاج
نقل ابن سيده عن ابن ّ
اللفظ عن صاحب العين فقال :أحرد يحرد حرداً وح ِررد حررداًأ( ،)2ثرم نقرل كرالم سريبويه للفرظ
الذي أدخله في باب العمل(.)3

واللفرظ ذو ثالثررة أصررول عنررد ابررن فررارس وهرري :القصررد ،والغضررب ،والتنحرري

()4

وقررد

جمعت الية في قول ان تعالى:حﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ [القلم ،]25 :الدالالت الثالث.
إذ قررال الزجرراج هرري مررن قررولهم :حررارد ِت السرّرنةن :إذ امتنعررت خيرهررا وقيررل علررى غضررب وقيررل
على ق ِ
صد(.)5
ِ
ِ
الجن ِة فهرو غضرب سرببه المنرع عرن
الغاضب
واليةن تقرب لنا حالة
بحالة أصحاب ّ
ت دية أمر واجب فعله وهو غضب شديد بداللة الهيجان على حد تعبير ابن السكيت.
ِ
س:
َحم َ
ِ
رس وح ِمررس
نقرل ابرن سريده عرن سريبويه قولره :أحمرس حمسراً هراج غض نربه وهرو أحم ن

وتحركأ(.)6
نبني على ذلك؛ ألنه هيجان ح
الحرراء والمرريم والسررين أصررل واحررد ير ح
ردل علررى الشر ّردة( ،)7والصرريغة كمررا أتررى بهررا ابررن
سيده (ف ِعر نل) مرن أبنيرة الصرفة المشربهة الدالرة علرى الهريج والخفّرة واالنردفاع( ،)8فالحالرة عنرد
الغاضب هنا تفقده رزانته وصوابه فيميل إلى الخفة واالندفاع لكثرة الهيجان.

( )1المخصص.122/4 :
( )2م .ن ،ص .ن.

( )3ينظر :م .ن ،ص .ن.

( )4ينظر :مقاييس اللغة.241 /

( )5ينظرر :معرراني القررآن واع اربرره ،أبررو اسررحاق ابرراهيم السررري الزجرراج ،شرررل وتحقيررق :د .عبرردالجليل عبررده
شلبي ،دار الحديث ،القاهرة1424 ،هرر=2004م.162/5 :

( )6المخصص.123/4 :
( )7مقاييس اللغة.264/

( )8مع ر رراني األبني ر ررة ف ر رري العربي ر ررة ،د .فاض ر ررل ص ر ررالح الس ر ررامرائي ،ط ،1كلي ر ررة الداب ،جامع ر ررة الكوي ر ررت،

1401هرر=1981م .117/
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ِ
الحدَّة:

ِ
ِ
ت
ت عليرره أحر ر حد واحت رردد ن
رب ح رردد ن
نقررل اب ررن س رريده عررن الخلي ررل قول رره :أالحرردةن :الغض ر ن
ت وق ر ر ررد تق ر ر ر ّردم ذل ر ر ررك ف ر ر رري اللس ر ر رران والفه ر ر ررم وحاددت ر ر رره غاض ر ر رربته ،وف ر ر رري التنزي ر ر ررل
واس ر ر ررتحدد ن

ﭐحﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ [المجادلة]20 ،5 :أ(.)1

أن لفرظ (الح ّردة) قرد ورد عنرده فري حقرل داللري آخرر وهرو
نفهم مرن كرالم ابرن سريده ّ
حقل اللسان والفهم( ،)2ولعل السبب في ذلك يعود إلى أصل اللفظ كما هو عند ابرن فرارس؛
إذ لرره أصررالن ،األول :المنررع ،والثرراني :طرررف الشرريء .و ِ
الحر ّردة عنررد الجرروهري هررو مررا يعتررري

النزق خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمرق
أن ّ
اإلنسان من النزق والغضب ،فنذا علمنا ّ
ﭐحﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ
وط ر ر رري ( )3عرفن ر ر ررا لم ر ر رراذا استش ر ر ررهد اب ر ر ررن س ر ر رريده بق ر ر ررول ان تع ر ر ررالى:

المحادة :هري المعراداة والمخالفرة()4؛ إذ هري مفاعلرة مرن الح ّرد
[المجادلة ]20 ،5 :علماً ب ن
ّ
والفعررل مررن ذلررك كلرره حر ّرد ِ
يحر حد ِحر ّردة وحررد عليرره يحررد حرردداً واحتر ّرد فهررو نمحتررد واسررتحد غضررب
المسربب ف حرد مسرببات
فتكون المعاداة في قول ان تعالى مجا اًز نمرسالً فر طلق السربب وأراد ن
المعر رراداة والمخالفر ررة هر ررو الغضر ررب؛ ألن المعر رراداة والمخالفر ررة ن ورسر رروله تولر ررد عنر ررد الكر ررافر
الحدة وقد ورد اللفظ في موضع آخر مرن الحقرل الرداللي نفسره لردى ابرن سريده
والمنافق هذه ّ

مضرريفاً ملمحراً دالليراً أخررر وهررو قولرره :أرجررل فيرره غرررب أي :عجلررة وحر ّردةأ ،فر تى بلفررظ آخررر
الحدة ،وقد أوردها المصنف أيضاً بلفظ الفعل احت ّرد فري
وهو (غرب) وأعطاه معنى العجلة و ّ
آخر ألفاظ الحقل الداللي موضوع درسنا.

( )1ينظر :العين ،293/1 :المخصص.122/4 :
( )2المخصص.75/3 :
( )3الصحال.463/2 :

( )4ينظررر :الكشرراف ،عررن حقررائق غروامض التنزيررل وعيررون األقاويررل فرري وجرروه الت ويررل :الزمخشررري ،مكتررب
االعالم اإلسالمي ،د .ت ،285/2 :الجامع ألحكام القرآن ،217/17 :التحرير والتنوير.246/10 :
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هاج:
فارَ -
َارَ -

أورد ابررن سرريده نقرالً عررن ابررن السرركيت ثالثررة ألفرراظ بصرريغة الماضرري (فعررل) وهرري:
ِ
لضر ّرر أو شر ّرر فقررد
أثررار ثررائرهن وفررار فررائرهن وهرراج هائجررهن إذا تشرقّق غضررباً غيرره كر حرل مررا تحر ّررك ن
هاج هجاً وهيجتنه أناأ( ،)1وأفادتنا المعاجم بمجيء اللفظين (ثار ،فار) متالزمين لمرا يحردث
بينهما من إبدال بين (الثاء والفاء) ( ،)2لتقاربهما في المخرج فالفاء من براطن الشرفة السرفلى

وأط رراف الثنايررا العليررا( ،)3فهررو صرروت شررفوي أسررناني( .)4وممررا بررين طرررف اللسرران وأط رراف

()5
رائره إذا
الثنايررا مخرررج الثرراء فهررو صرروت أسررناني  ،ففرري قررولهم :نيقررال فررالن ثررار ثررائره وفررار فر ن
اشررتد غضرربهن( ،)6وف ّسرررها ابررن سرريده فرري الكررالم المنقررول عررن ابررن السرركيت بقولرره :إذا تش رقّق
انشق(.)7
باطنه به حتى
ّ
أن قولهم انشق فالن من الغضب ،فك ّنه امتأل ن
غضباً ،فنذا علمنا ّ

والبررادي لنررا أن اجتمرراع األلفرراظ الثالثررة دالررة علررى شر ّردة الغضررب لقررولهم فرري (ثررار فررار) إذا
()9
()8
ِ
حدتره وأفررد
رور الغضرب ّ
اشتعل غضباً وأصله من (فارت القدر)  ،وهو من المجاز  ،وث ن
ِ
شر فقد هاج هيجاً(.)10
لضر أو ّ
تحرك ّ
لر(هاج) داللة الغضب لكل ما ّ

( )1المخصص.124/4 :

( )2ينظر :كتاب القلب واالبدال ،ضمن الكنز اللغوي في اللسن العربي.34/
( )3سر صناعة اإلعراب.61 ،60 ،48/1 :

( )4دراسة الصوت اللغوي :د .أحمد مختار عمر ،ط ،1القاهرة1976 ،م .269 /
( )5م .ن.269 /

( )6تهذيب اللغة ،80/15 :اساس البالغة ،349/لسان العرب.79/5 ،126/4 :
( )7لسان العرب.219/10 :
( )8إصالل المنطق.125 /
( )9أساس البالغة.49 /

( )10المخصص.124/4 :
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استشاط عليإ:

()1

ربأ ،
قال ابن سريده نقرالً عرن ابرن السركيت :أاستشراط عليره تلهّرب وثرار بره الغض ن
إما احت ارقراً وا ّمرا غيرر ذلرك( ،)2وقرول ابرن
الشين والياء والطاء أصل يدل على ذهاب الشيء ّ

إمررا غيررر ذلررك يفررتح لنررا برراب الت ويررل فرري قررول ابررن السرركيت وقررد استشرراط عليرره تلهّررب
فررارس ّ
وثررار برره الغضررب فررذهاب الشرريء فقررده السرريطرة علررى ِ
نفسرره أو علررى الررتحكم بتصرررفاتِه أي:
إن هرذه الحالرة
فقد سيطرة العقرل مرن ش ّردة الحر اررة التري أثرارت الغضرب لديره .فيمكننرا القرول ّ
التي تعتري اإلنسان هي من أعلى درجات الغضب.

رلطان تس رلّط الشرريطان) ( ،)3أي إذا تحر ّررق مررن شرردة
وفرري الحررديث (إذا استشرراط السر ن
الغضررب وصررار ك ّن ره نررار( ،)4تس رلّط عليرره الشرريطان ف ر غراه باإليقرراع بمررن غ ِ
ضررب عليرره(،)5
وداللة صيغة (استفعل) تدل على الحمل على الشيء ،أي :استخفه الغضب(.)6

َّم:
َ
احتدم عليإ وتحد َ
قررال ابررن سرريده :أواحترردم عليرره وتحر ّردم إذا تحرررق وأصررله مررن احتِرردام الحر ّرر غيرره مررا
أدري مررا أحدمرره والحدم رةن صرروت فرري الجر ِ
روف مررن التغ ريحظأ( ،)7ونررص ابررن سرريده يرروحي ب ر ن
الكررالم حسررب السررياق الررذي سرربق عائررد البررن السرركيت إلررى قولرره (غي رره) ،فقولرره( :غي رره) لررم
ين ِسربهن ألحررد ،فهررو (مررا أدري مررا أحدمررهه) وهررو اسررتفهام يحمررل داللترين :الولييث مررا أدري مررا
أن السائل يستفهم عن معنى (أحدمه).
أحدمه ،أي :ال أفقه ما معنى (أحدمه) أيّ :

( )1المخصص.123/4 :
( )2مقاييس اللغة.523 /

( )3النهاية في غريب الحديث.518/2 :
( )4تهذيب اللغة.268/11 :

( )5لسان العرب.384-383/7 :

( )6أوزان الفعر ررل ومعانيهر ررا ،هاشر ررم طر رره شر ررال  ،مطبعر ررة الداب ،النجر ررف األشر رررف1391 ،هر ر رر=1971م
.111/

( )7المخصص.122/4 :
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الداللة ال انية قولره (مرا أحدمرهه) أي مرا أغضربهه وبرذلك يكرون ابرن سريده قرد أعطرى داللرة
أحدم :أغضب ،والحراء والردال والمريم أصرل واحرد :وهرو اشرتداد الحرر

()1

والحردم :هرو إحمراء

الشرريء بحر ّرر الشررمس والنررار فيكررون اللفررظ مررن المجرراز ،فقررولهم احترردم صرردر فررالن غيظ راً
()2
اشد حاالت الغضب.
واحتدم علي غيظاً وتحدم تحرق وهو على التشبيه بذلك وهو من ّ
ق:
َغلِ َ

()3
الخلنر ِ
ق،
جاء عند ابن سيده :أوقرال غلِرق غلقراً خ ّ
رف وطرا أ  ،ورجرل غلِرق سريء ن
ويقال :احتد فالن فغلق في ِحدتِه ،أي :نشب ،وأنشد ابن االعرابي(:)4
ق
عيف ني ِسيلنني
وقد جعل ة
ويشريك القلي نل فتغل ن
الرك الض ن
إليك ن
وبقول ابن منظور في شرحه :إذا أتاك عنري شريء قليرل غ ِ
ضربت وأنرا كرذلك فمترى
ِ ()5
الخلنرق
نتّف ن
أن الغلِرق وهرو السريء ن
أن المعنى الذي ذكرناه سابقاً ّ
قه  ،ويدل الكالم هنا على ّ
الذي يغ ِ
ضبه الشيء القليل ،ويدل على سرعة الغضب أي الذي يغضبه الشريء البسريط لرذا
ن

رتحق لرره
أن هررذا الشررخص يغضررب ألي أمررر وربمررا ال يسر ّ
قررال بعررد اللفررظ خررف وطررا أي ّ
الغضب لذا فسره بالخفة والطي .
َخ َذه ِق ٌّل من الغضب:
أَ
أويقر ررال أخر ررذه ِقر ررل مر ررن الغضر ر ِ
رب ك ّنر رره يسر ررت ِق حل مر ررن
جر رراء عر ررن ابر ررن سر رريده قولر رره :ن
مو ِ
ضر ِرعهأ( )6والقرراف والررالم أصررالن صررحيحان عنررد ابررن فررارس ،والثرراني مرردار اللفررظ يرردل
القلّة و ِ
على خالف االستقرار وهو االنزعاج( ،)7و ِ
ِ
الرعدة ،وقيرل هري الرعردة مرن
الق حل
بالكسر :ة

ِ
الغضب ت خذ اإلنسان

()8

أن هذه آخر درجة من درجرات الغضرب عنردما تعتريره
والبادي لنا ّ

( )1مقاييس اللغة.234/

( )2ينظر لسان العرب.136/12 /
( )3المخصص.123/4 :

( )4البيت في اللسان بال نسبة.351/10 ،
( )5لسان العرب.351/10 :
( )6المخصص.123/4 :

( )7ينظر مقاييس اللغة.823 /
( )8لسان العرب.674/11 :

28

أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

حالة الغضب تظهر عليه ِشربه الرعردة وعردم االسرتقرار ،وهرذا الرذي قصرده ابرن فرارس بقولره
على ِخالف االستقرار وهو االنزعاج.
الخاتمة:

 .1اتض ررح لن ررا أن المص ررنف كان ررت ل رره الق رردرة عل ررى اس ررتيفاء أغل ررب األلف رراظ الت رري تتعل ررق
بالغضب وقد وجدنا له من خرالل منهجيتره أنره يرورد اللفرظ بالصريغة الفعليرة ثرم يصررفه
بذكر مضارعه ومصدره.
 .2مهد المصنف للغضب فعرفه ،ثم فرق بين الغيظ والغضب وأصل اشتقاقه.
 .3ال يكتف رري اب ررن س رريده بش رررل المعن ررى ب ررل يح رراول أن ير رربط ك ررل معن ررى حس ررب س ررياقاته
واستعماالته وحسب المقام الذي يليق به ولذلك ي تي باللفظ مشفوعاً بآية قرآنيرة أو مثرل
أو بيت شعري.
 .4التعريف بالمرادف الذي نيعد أساساً ال يمكن االستغناء عنه فري العمرل المعجمري عامرة
والعمل المعجمي المتعلق بالموضوع بصفة خاصة.
 .5ينسررب المصررنف األق روال إلررى أصررحابها وأكثررر مررا نقررل عررن الخليررل صرراحب العررين ثررم
أن بعرض
ينقل عن أبي عبيد وابرن السركيت مرن غيرر ذكرر أسرماء كتربهم ،كمرا الحظنرا ّ
األق روال الترري ينسرربها إلررى صرراحبها لررم نعثررر عليهررا فرري كترربهم ولعررل لررذلك أسررباباً ك ر ن
تكون النسغ التي وصلتنا غير النسغ التي أخذ عنها.
 .6لم نلحظ للمصنف منهجية معينة فري التردرج فكانرت مهمرة البحرث محاولرة لتردرج ألفراظ
الغضب عند المصنف على وفق خطة البحث.
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Abstract
Each language is organized into semantic fields and every
semantic field has two aspects: a conceptual field and a lexical one,
and the meaning of the word is related to how it works with other
words in the same lexical field to cover or represent the semantic
field. The term semantic gradient is a common term in the modern
semantic lesson and it reveals the nature of the relationship between
the words that Palmer called pairs, and it is known that semantic
fields are related to the glossaries of subjects among the Arabs.
Among these (custom) dictionaries by Ibn Sidah, and the custom is
considered one of the largest of the dictionaries of meanings, due to
its size and breadth of its material. Its owner Ibn Sayyidah is a wellknown Andalusian linguist in his field of knowledge. We chose
anger, trying to present a systematic vision to demonstrate the
phenomenon of the semantic gradient of this field.
Due to the fact that anger is classified within the realm of
human behaviour, which is difficult to measure; because of the
difference in the nature of human beings in the control of some in
their emotions and the large number of words, the nature of the
research necessitated its division into three topics, preceded by an
introduction and followed by a conclusion, and the first topic
included the words that indicated the beginning of anger. That the
workbook had the ability to complete most of the expressions
related to anger, and we did not notice a specific methodology for it
in the gradation, so the research task was an attempt to include the
words of anger in the compiler according to the research plan.
Keywords: denotation, gradation, signs.
 Asst .Prof .Dr/ Department of Arabic Language/ College of Arts/ University of
Mosul .
 Lect .Dr/ The General Directorate of Education of Nineveh / Ministry of
Education / Republic of Iraq.

30

