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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

جلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث مل -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16مة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظو /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30يق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحق

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول 
ً

و الرفض، فضال
َ
أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للت
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 قييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية و 
َ
اإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)د عن وال تزي ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تح
َ
ديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ال
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 تي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

ن   -7
َ
ن يدرك أ

َ
َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ْ
الُحك

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 به . ذلك في ِإعداد بحثه والعناية

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 صهعند ابن سيده يف خمصَّ لفاظ الغضبأَل ج الداللّيالتدرُّ

 هالة عبد الغين حممد عليو   الزرري حممد علي روعة حممود    

22/5/2021 تأريخ القبول:       2/4/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

( وكل حقل داللي له جانبان: Semantic Fieldsإّن كل لغة تنظم في حقول داللية )
( ومدلول الكلمة Lexical Field( وحقل معجمي )Conceptual Fieldوري )حقل تص

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 

ين الكلمات التي أطلق عليها )بالمر( أزواجًا، ومعلوم أّن ويكشف عن طبيعة العالقة الرابطة ب
الحقول الداللية مرتبطة بمعاجم الموضوعات عند العرب. ومن هذه المعاجم )المخصص( 
البن سيده، ويعد المخصص من أضخم ما صنِف من معاجم المعاني، لسعة حجمه واتساع 

ل علمه، وقد آثرنا تناول موضوع مادته وصاحبه ابن سيده عالم لغوي أندلسي مشهور في مجا
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.
ليه؛ ولكون الغضب يصنف ضمن حقل السلوك اإلنساني، الذي يصعب القياس ع

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 

درجات الغضب، وقد اتضح لنا أّن المصنف كانت له القدرة على استيفاء أغلب  ليضم أشد
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 . 

                                                 

 /اآلداب/ جامعة الموصلقسم اللغة العربية/ كلية ُأستاذ مساعد. 
 /المديرية العامة لتربية نينوى/ وزارة التربية/ جمهورية العراق.مدرس 



    هالة عبد الغين حممد علي و الزرري حممد علي وعة حممود ر         التدرُّج الداللّي أَللفاظ الغضب عند ابن سيده يف خمصَّصه
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 :المقدمة
إّن التررراث العربرري جرردير بالدراسررة والبحررث، نظرررًا 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 

ه ووقرررع اختيارنرررا علرررى حقرررل )الغضرررب( محررراولين أن نقررردم رؤيرررة )المخصرررص( البرررن سررريد
منهجيررة لبيرران ظرراهرة الترردرج الررداللي لهررذا الحقررل فرري مصررنف ابررن سرريده الررذي أثررار انتباهنررا 
ر ة الغضرررب أ ولرررهأ  رررو  عنرررد قرررراءة ألفاظررره نعنررري )الغضرررب( للمررررة األولرررى قولررره: أوقرررال قررروم س 

 دالليًا في تناوله أللفاظ الحقل. فقدحت الفكرة عندنا أن المصنف قد اتبع تدرجاً 
ولكون الغضب يصنف ضرمن حقرل السرلوك اإلنسراني الرذي يصرعب القيراس عليره 
الخررتالف طبيعررة البشررر فررري تحكررم الرربعض فرري انفعررراالتهم، ولكثرررة االلفرراظ عنررد المصرررنف 

 خاتمييةوأعقرربهم  مقدميية وتمهيييدسرربقهم  تقسيييمإ ىلييث  ال يية مباحيي اقتضرت طبيعررة البحرث 
رعت لتردرج داللري نعنري برذلك أننرا اسرت بعدنا األلفراظ التري ومّثلت الم باحث األلفراظ التري خ ض 

تررررتبط بمفترررال الحقرررل بعالقرررات ترابطيرررة كالتضرررمين مثرررل: )الّسررردم، شرررري( والتررررادف مثرررل: 
ميرت(  )األضم، الع ب دة(، واألضداد نحرو: )احتمرل(، وأوصراف الغضرب )كرن ِفط، المرتهكم والح 

 وغيرهم من األلفاظ.
األلفرراظ الترري دلررت علررى بدايررة الغضررب وقررد اعتمرردنا فيرره  المبحيي  الولمن وتضرر

ّيررا(، أّمررا  م  ررد تن عليرره( وانتهررى بلفررظ )الحن فقررد  المبحيي  ال ييان أيضررًا ترردرجًا فبرردأنا بلفررظ: )و ج 
المبحي  وسمناه بوسرط الغضرب واحتروى األلفراظ التري دلرت علرى االمرتالء واالنتفرا ، وجراء 

 لغضب التي انتهت بالحرب واالحتدام والغلق.ليضم أشد درجات ا ال ال 
وال يخفرررى أّن المسرررتوى الرررداللي الرررذي يبحرررث فررري معررراني المفرررردات مرررن الصرررعوبة مقارنرررة 
بالمجرررراالت األخرررررى )الصرررروتي والصرررررفي( وكيررررف أّن البحررررث ينصررررب علررررى ألفرررراظ غيررررر 
اد محسوسررة فرري معظمهررا والعمررل فيهررا إجرائرري مرررتبط بخلجررات الررنفس البشرررية، وقررد اسرررتف

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

( وكرل حقرل داللري لره جانبران: Semantic Fieldsإّن كرل لغرة تنرتظم فري حقرول دالليرة )
 (.Lexical Field( وحقل معجمي )Conceptual fieldحقل تصوري )

التري تعمرل بهرا مرع كلمرات أخررى فري نفرس الحقرل المعجمري  ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفيرة
 .(1)لتغطية أو تمثيل الحقل الداللي

ومعلوم أن الحقرول الداليرة مرتبطرة بمعراجم الموضروعات عنرد العررب قبرل ان طغرت نظريرة 
، ويعرد مصرطلح التردرج الرداللي مصرطلحًا (2)على سطح البحث اللساني فري القررن العشررين

اللي الحررررديث ويكشرررف عرررن طبيعررررة العالقرررة الرابطررررة برررين الكلمررررات شرررائعًا فررري الرررردرس الرررد
شراب(، )كثيرر × ضريق(، )مسرن × المتقابلة التي أطلرق عليهرا )برالمر( ازواجرًا مثرل )واسرع 

، يفهم من كرالم برالمر أن هنراك كلمترين مجرال مردلولها متردرج ومعيرار الحكرم (3) صغير(× 
 .(5)يرًا عند غيري، فما هو كبير عندي قد يكون صغ(4)بينهما نسبي

أمررا الترردرج فرري التررراث والسرريما فرري معرراجم المعرراني فرر ول مررا ظهررر فرري كترراب الثعررالبي فقرره 
اللغررة وسررر العربيررة سرررواء فرري لفظرري )الترتيررب والتررردرج( والمعنررى مرررتبط ب صررله المعجمررري 
)درج( الذي يدل على مضي الشيء والمضي في الشريء. مرن ذلرك قرولهم درج الشريء، إذا 

، ودرجررة إلررى هررذا األمررر: عررودة إيرراه، (7)ودرجترره إلررى األمررر ترردريجًا فترردر ج (6)لهمضررى لسرربي
                                                 

الفهرررري، دار الشرررؤون الثقافيرررة العامرررة، آفررراق عربيرررة، د. عبررردالقادر الفاسررري ( اللسرررانيات واللغرررة العربيرررة، 1)
 .2/202: بغداد، دار توبقال للنشر، د. ت

الدالليررة عنررد علمرراء العربيررة القرردامى حتررى نهايررة القرررن الرابررع الهجررري: صررالل الرردين ( ينظررر: الظرراهرة 2)
 .183/م 2008هرر=1429، بيروت، 1زرال، ط

ة: مجيرررررد الماشرررررطة، كليرررررة الداب، الجامعرررررة المستنصررررررية، أ ف . آ ر برررررالمر، ترجمررررر( علرررررم الداللرررررة، 3)
 .109/م 1985هرر=1406

 .5( التدرج الداللي في فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي، رسالة ماجستير، غزوان محمد سلمان/4)
 .10( عالقات االلفاظ في المتخير البن فارس، اطروحة دكتوراه، روعة الزرري/5)
 .336رس/( مقايس اللغة، ابن فا6)
، دار الحررديث للطبررع 1هرررر(، ط770أحمررد بررن محمررد بررن علرري المقررري الفيررومي )ت ( المصرربال المنيررر، 7)

 .116/م 2000هر=1421والنشر، القاهرة، 
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، وهذا الذي عنيناه في التدرج أللفاظ الغضرب وهرو انتقالره (1)ك نما رّقاه من منزلة إلى منزلة
 من درجة إلى أخرى.

غضررب ًة، وأغضررب تنه أنررر م  ررربًا و  ا أمررا الغضررب لغررة فهرررو نقرريض الرضررا، وقرررد غِضررب عليرره غ ض 
فتغّضب، ويقال: غ ضب تن له إذا كان حّيًا فرنن كران ميترًا قيرل: غضربت بره ورجرل غضروب، 
ربًا، والمغضروب  رب تن الرجرل  أوصرلت إليره غض  رب تهن وغاض  وامرأة غضوب، وقد ت غّضرب  وأغض 

 .(2)عليهم هم اليهود في التنزيل وغضب اإلله نقيض رضاه
ررباً  رربة الرررأِس وهرري ِجل دتنرره،  ، وهررو مشررتق(3)والغ ضررب: مصرردر غضررب يغضررب غ ض  مررن غ ض 

مى قلبة إلى ِجلدة رأسهِ   .(4)أي: صار حن
 (5)والغضررب اصررطالحًا: تغيحررر يحصررل عنررد غليرران دم القلررب ليحصررل عنرره التشررفي للصرردر

، ويشمل الت ثير الجسردي للغضرب زيرادة (6)د لدى اإلنسان لعدم الرضىوهو ميل فطري يتول  
 .(7)مستويات األدرينالينفي معدل ضربات القلب وضغط الدم و 

                                                 

هررررر(، تحقيرررق: 538أبرررو القاسرررم جرررار ان محمرررود برررن عمرررر الزمخشرررري )ت ( ينظرررر: أسررراس البالغرررة، 1)
 .128/ت  عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، د.

هررر(، ذخررائر التررراث العربرري، 458أبررو الحسررن علرري بررن إسررماعيل بررن سرريده، )ت( ينظررر: المخصررص، 2)
ابرن منظرور جمرال الردين ؛ ينظر: لسان العررب، 4/120: المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، د. ت

خليل إبراهيم، دار  هرر(، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مراجعة: عبدالمنعم711محمد بن مكرم األنصاري )ت 
 .1/760، م 2003هرر=1424الكتب العلمية، بيروت، 

هرر(، شررل وتحقيرق: أحمرد محمرد 244أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت )ت( إصالل المنطق، 3)
 .40/، دار المعارف، القاهرة، د. ت 4شاكر، عبدالسالم محمد هارون، ط

 .4/120( المخصص: 4)
هررر(، دار الشرؤون الثقافيرة العامرة، بغرداد، د. ت 816لي بن محمد الجرجاني )تالشريف ع( التعريفات، 5)
/92. 
، دار الثقافرررة، القررراهرة، د. ت 2العاطفررة التررري أسررريء فهمهررا: د. صرررموئيل حبيررب، ط( ينظررر: الغضرررب 6)
/11. 
(7) Hall John E., Hall Micheal E. (2020) Guyton and Hall Text book of matical 

physidogy. Page 773. 
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رررنف  مرررن معررراجم المعررراني، لسرررعة حجمررره واتسررراع  أّمرررا المخصرررص ف يعرررّد مرررن أضرررخم مرررا صن
مادتررِه، وكرران الهرردف مررن ت ليفرره هررو تصررنيف األلفرراظ داخررل مجموعررات علررى وفررق معانيهررا 

 المتشابهة بحيث تنضوي تحت موضوع واحد.
لِمرررره وقررررد كتررررب عنررررره وابررررن سرررريده عررررالم لغرررروي أندلسررررري معررررروف ومشررررهور فرررري مجرررررال ع

 ، ف غنونا عن إعادة القول فيه.(1)الكاتبون
 المبح  الول
 بداية الغضب

ّمن هذا المبحث ثالثة عشر لفظًا من حقل الغضب عند ابن سريده اجت م عرت فري مبحرث  ت ض 
واحد التحادها في المعنى، وهو بداية الغضب، وقد صّرف المصرنف األلفراظ الثالثرة عشرر 

لفعررل ثررم أورد المصرردر، ومنهررا مررا ابترردأ بالمصرردر ويتضررح ذلررك مررن خررالل فمنهررا مررا ابترردأ با
 التحليل.

 َوَجْدُت عليإ:
) ِجردًة غ ِضرب تن ردًا وم و  د تن عليِه أ ِجرد وأجرد و ج   (2) نقل ابن سيده عن صاحب العين فقال: )و ج 

هررمن مررن ، ينف  (3)والررواو والجرريم والرردال عنررد ابررن فررارس يرردل علررى أصررل واحررد  وهررو الشرريء ينل فيرره
رررد عليررره( هرررو غضرررب القلرررِب بررردون أّيرررة عالمرررات  علرررى الواِجرررد الغاضرررب فيبررردو  هرررذا أّن )و ج 
طبيعيررًا ولكررن فرري قلبررِه تغيررر علررى المقابررل فهررو غضررب كررامن داخلرري فرري القلررب لسرراعات  
يتبعهن عتاب يزيلنه، وهو من المراحل األولى للغضب وبمستوى واحد من األلفاظ التي تعقبره 

ِمد ، دن أقلحهم مّدة. وهي )و  ِبد، أِمد ، أِبد ( فاالختالف في المدة الزمنية فقط، والو ج   و 
 َأِبدَ  -َوِبد: َأِمَد  –ومد 

                                                 

هرررر(، دار احيرراء 626شررهاب الرردين أبررو عبرردان يرراقوت بررن عبرردان الحمرروي، )تينظررر: معجررم األدبرراء، ( 1)
. ينظرررر: مقدمررة محقررق المخصرررص، د. عبدالحميررد أحمررد يوسرررف 232-12/231: التررراث العربرري، د. ت

 .26-20هنداوي، 
هرر(، تحقيق: د. عبدالحميرد هنرداوي، 175)ت أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ينظر العين: 2)
 .4/123؛ المخصص: 4/248: م2002هرر=1424، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
هر(، عناية: د. محمد عوض مرعب، فاطمة محمد 395أبو الحسين أحمد بن فارس )ت  ( مقاييس اللغة3)

 .1044: م2001هر=1422، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1أصالن، ط
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ب رِداً  و  مرد تن عليره ووبردت ومردًا و  رب، وأ ِمرد  -نقل ابن سيد ه عن أبي عنبيد: )و  كالهمرا مرن الغ ض 
 .(1) وأ ِبد(

ندًا إلى )تاء الفا ب ردًا وأفادتنرا ويلحظ أّنه بدأ بالفعل منس  و  عل( ثم جراء  بصريغِة المصردر ومردًا و 
ِبررد(2)المعراجم ِمررد  عليرره ومردًا: غِضررب حمرري كو  ، أّن الومررد شررّدة الحرر مررع سرركون الرريح، و 

(3) 
ِبرد يعطري المعنرى نفسره وهرو مرن براب اإلبردال وقوله كو 
فالصروتان )البراء والمريم ممرا برين  (4)

ذو غنرررة وهررو متوسرررط برررين الشررردة والرخررراوة، وهرررذه الشررفتين مجهررروران، والبررراء شرررديد، والمررريم 
ب ردًا غضرب مثرل وِمرد،  (5) المقاربة بين الصوتين سوغت االبدال بينهما( ِبد ( و  لذا قالوا في )و 

ويبدو أّن حالة الغضبان هنا في أولها وهري ارتفراع درجرة الحررارة فقرط دون الهيجران يعضرد 
 ،(6)أّمرا قولره: أ ِمرد وأِبرد ، فهرو مرن اإلبردال قولنا وصف اليوم بشردة الحررارة مرع سركون الرريح،

واأللفاظ األربعة المذكورة هي بدرجة واحدة. من الغضب، وهو غضب كامن مختلرف المردة 
 قد يكون آنيًا أو مستمرًا.

 َضِمَد:
م دًا: غضب ِمد  ض   :(8)، وأنشد  للنابغة الذبياني(7)نقل ابن سيده عن ابن السكيت فقال: )ض 

 تنه  الظلوَم وال تقُعْد علث َضَمدِ   اِقْبُإ ُمعاَقبة  وَمْن عصاَك فع
         

                                                 

 .4/121( المخصص: 1)
هررر(، اشرراف: محمرد عروض مرعرب، علرق 370أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت( تهذيب اللغة: 2)

، دار إحيررراء الترررراث العربررري، 1عليهرررا: عمرررر سرررالمي، عبررردالكريم حامرررد، تقرررديم: فاطمرررة محمرررد اصرررالن، ط
 .3/544، 3/576، لسان العرب: 1066، مقاييس اللغة/14/153: م2001هرر=1421بيروت، 

 .3/544( لسان العرب: 3)
 3/83، لسان العرب: 10( القلب واالبدال، ابن السكيت: ضمن الكنز اللغوي/4)
 .1/48: م1985ابن جني، تحقيق د. حسن هنداوي، دمشق، ( سر صناعة اإلعراب، 5)
 .56( القلب واإلبدال/ 6)
 .4/122( المخصص: 7)
م 1977هررر=1398حمرد أبررو الفضرل إبرراهيم، دار المعرارف، مصرر، النابغرة الرذبياني: تحقيرق: مديروان  (8)
/210 
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رِمد  عليره         رم دن بالتحريرك الحقرد، وض  مد( فقال: الض  وأعطى الجوهري داللة أخرى )للض 
م دًا أي: أ ِحرن عليره، واستشرهد أيضرًا بقرول النابغرة المرذكور سرابقاً  ، فرنذا (1)بالكسر ي ضم د ض 

رم د( أقررب (2) عند األزهري هري )الحقرد فري الصردر( علمنا أن )األحنة( ، فتكرون داللرة )الض 
رم د(: الغريظ وفرّرق برين  ع رل داللرة )الض  إلى الحقد منها إلى الغ ضب، علمًا أن ابن دريد قد ج 
رمد:  رم د والغريظ( فقرالوا: الض  رل  قروم  مرن أهرِل اللغرة برين )الض  ]الغيظ[ و ]الضرمد[ فقرال: أفص 

رررن  رررن تقرررِدر  عليررره ومرررن ال تقررردر أن تغتررراظ علرررى م  تقررردر عليررره، والغررريظ أن تغتررراظ علرررى م 
 ، وهو غضب كامن.(3)عليهأ
 َتَزغَّم:

، والبيرررت (5)وأنشرررد عجرررز بيرررت لبيرررد (4)الغضرررب-نقرررل ابرررن سررريده عرررن أبررري عبيرررد أّن الت رررز غم
  بكامله:

 على خيِر ما ينلقى به من ت ز ّغما  ف بلغ  بني بكر إذا ما لقيتها
إذا  -في موضرع آخرر مرن الحقرل الرداللي )الغضرب( قرائاًل: )جراء مبرطمرا  وذكر ابن سيده

، وأصررله مررن (7)(اللفررظ بحروفرره الررثالث )ز ر م( ترديررد صرروت خفرري(6)ت ررز غ م عليرره وغضررب
تزّغم الجمل: رّدد رغاءه في لهازمة لذا قيل هرو كرالم ال ينفهرم ولكرن اللفرظ أي )ترزغم( يرسرم 

الشفة في برطمته فنذا علمنرا أّن تزمرزم الشرفة هري تحركهرا لنا صورة المتغضب ب ّنه: تزمزم 
، توصلنا إلى أن حالة الغاضب هو انتفرا  شرفته وتحركهرا (8)والبرطام: الرجل الضخم الشفة

                                                 

هررر(، تحقيرق: 393)تاج اللغة وصحال العربيرة(: أبرو نصرر إسرماعيل برن حمراد الجروهري )ت ( الصحال1)
 .2/501: م1987هرر=1407، دار العلم للماليين، بيروت، 4أحمد عبدالغفور عطار، ط

 .5/166( تهذيب اللغة: 2)
، 1هرررر(، مكتبررة المثنررى، بغررداد، ط321أبررو بكررر محمررد بررن الحسررن بررن دريررد األزدي، )ت  للغررة( جمهرررة ا3)

، وقد أوردها ابرن دريرد بررر )البراء( وهري مرن اإلبردال. 2/276: م1926هرر= 1345دائرة المعارف العثمانية، 
 .4/124ينظر: المخصص: 

 .4/121( المخصص: 4)
 .198/م 1966هرر=1386ر، بيروت، لبيد بن ربيعة العامري، دار صادديوان  (5)
 .4/124( المخصص: 6)
 .435( مقاييس اللغة/ 7)
 .5/1871( الصحال: 8)
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مع ت رديد كالم غير مفهروم بصروت خفري  فهرو غضرب ظراهر بردا فري مالمرح الوجره وعلرى 
 الشفة بالتحديد.

 َتَربَّد:
رر ًة فيهرا سرواد عنرد الغضرب(ذكر ابن سيده كرالم ابرن در  م  يرد فقرال: )ت رب رد وجهرهن احمرر  حن

(1) .
واضرررح مرررن كرررالم ابرررن دريرررد المنقرررول أّن ترب رررد وجهنررره هرررو عرررر ض  يظهرررر علرررى الوجررره مرررن 

ررد ةن: ِوزان )غنرفررة( لررون يخررتلط سرروادنه بكرردر   ب  ، وذكررر ابررن (2)الغضررب دون ذكررر السرربب، فالرح
لوجره يتغيرّر فترراه أحمرر وأخضرر وأصرفر، أي: يتلرون منظور نقاًل عرن ابرن شرميل أن لرون ا

بهررذه األلرروان نتيجرررة مواجهررة يواجرره بهرررا اإلنسرران ألمرررر مررا فيتربررد لونرررهن مررن الغضرررب، أي: 
 .(3)يتلون

نا لون األحمر مرع األخضرر واألصرفر كانرت  ذا م ز ج  فهو غضب مركب أي: كامن ظاهر وا 
 النتيجة اللون البني وهو المقصود به سواد بكدر.

 َذِئر:
(-نقل ابن سيده عن أبي زيد: ذ ئر  الرجرلن ذ أ رًا فهرو ذ ِئرر   يقرّرب لنرا معنرى اللفرظ (4) غِضرب  ، و 

(حررديث رسررول ان ) رررِب النسرراِء ذ ِئررر  النسرراءن علررى أ زواِجهررن  ، (5) (: )أ ّنرره لمررا نهررى عررن ض 
) ن  واجترررر أ ن  رررز  ن ون ش  منرررا أن  الداللرررة الحسرررية ، فرررنذا عل(6) وفسررررها األصرررمعي بقولررره: )أي ن ف رررر 

رزًا مرن األرِض ن ش رزًا ونش رز  مرن مكانره نشروزًا، (7)للنشز هي المكان المرتفع ، ينقال: علروت ن ش 
، ومنررره المرررأة النشررروز وهرري المترفعررة علرررى موافقررة زوجهرررا فيكررون المعنرررى (8)إذا ارتفررع عنرره

                                                 

 .4/123( المخصص: 1)
 .131( المصبال المنير/ 2)
 .3/210( لسان العرب: 3)
 .4/122( المخصص: 4)
االثيررر الجررزري مجررد الرردين أبررو السررعادات المبررارك بررن محمررد ابررن ( النهايررة فرري غريررب الحررديث واألثررر، 5)

هرررر(، تحقيرررق: محمرررود محمرررد طنررراحي، طررراهر أحمرررد الرررزاوي، المكتبرررة العلميرررة، بيرررروت، 606الموصرررلي )ت
 .2/151: م1963هر=1383

 .4/349( لسان العرب: 6)
 .3/899( الصحال: 7)
 .359؛ المصبال المنير/457، 456( اساس البالغة/8)
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ساء هو مرن الردرجات األولرى (، ولذلك يمكن القول: إن  ذ ِئر  النموافقًا لحديث رسول ان )
لنق.  للغضب وهو الترفع عن المقابل، فهو غضب ظاهر يتضح بسوء الخن

 الّتحميج:
( قال ابن سيده نقاًل عن الخليل: )الّتحميج ت غ يحر الوجرِه مرن الغضرب ونحروه وقرال عمرر )

م جًا( لرجل: مالي أراك  منح 
 (1). 

أو فررتح العررين ك نرره مبهرروت نسررتنتج مررن ذلررك أ ّن ولّمررا كرران التحمرريجن تحديررد  النظررِر وشررد ته، 
مالمررح  التغييررر فرري العينررين، وقررد قررال األزهررري: التحمرريج عنررد العرررب ن ظررر  بتحررديق وك نررّه 

ّدقاً  فوجئ  بشيء أثار  غضب ه منح 
 ، فهو غضب ظاهر  بدا في العينين لدى الغاضِب.(2)

 َنِمَر:
ررر غ ِضررب  ثررم قررال ابررن سرريده ومنرره نقررل ابررن سرريده عررن صرراحب العررين قولرره: أن ِمررر  ن مرر رًا وت نم 

 .(3)قيل: لبس جلد النمرأ
، وقررد زاد ابررن (4)واللفررظ مررن المجرراز علررى التشرربيه بررالحيوان )النمررر( لعبوسررة وجهرره وغبرترره

علررى داللررة الغضررب للتنمررِر سرروء الخلررق وهررو أيضررًا علررى التشرربيه برر خالق النمررر  (5)القطرراع
لنق: قد نمر  وت نم ر  لشراستِه؛ إذ يقال للرجِل السيء  الخن

(6). 
لقهرا فهمرا فري  وبذلك ينشابه اللفظ هنا )الذئر( كما وضحناه بداللة النشوز عند المرأة لسوء خن

 درجة واحدة من بدايات الغضب وهو غضب ظاهر.
 :َسْوَرة

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

                                                 

 .1/436ب الحديث: . النهاية في غري4/123، المخصص: 1/353( العين: 1)
 .2/275؛ ينظر: لسان العرب، 4/100( ينظر: تهذيب اللغة: 2)
 .4/122، المخصص: 4/266( ينظر العين: 3)
 .15/157( ينظر تهذيب اللغة: 4)
 .3/260( كتاب االفعال: 5)
محرب الردين أبررو الفريض السريد محمرد مرتضررى الحسريني الواسرطي الزبيردي الحنفرري )ت ( تراج العرروس، 6)

 .3/585: م1887هرر= 1306، المطبعة الخيرية، مصر، 1هرر(، ط1205
 .4/122( المخصص: 7)
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لّو وجمعه في المعنوي والحسي فقال يستعمل في الغضرب والس ور عند  الراغب وثوب مع عن
ر ا وسرؤورًا: دار  (1)والشراب: يقال س ورة الغضب وسورة الشراب ، أوسار  الشراب في رأسره س رو 

رة( اسرقاط لفعلهمرا فري غيراِب (2)وارتفعأ ، واستعمال الراغب للشراب والغضِب فري لفرظ )الّسرو 
أو فطررري، فهررو فرري الدرجررة قبررل األخيرررة مررن المرحلررة االولررى مررن العقررل كمررنعكس غريررزي 

د ث.  الغضب، وهو غضب ظاهر آني لحظة وقوع الح 
 الُحَمّيا:

تنهاأ ر  مّيا الك س س و  ّيا شّدة الغضِب، وحن م  ّيا فقال: أوالحن م   .(3)عر ف  ابن سيده الحن
الوظيفيرررة فررري نطررراق ولّمرررا كررران السرررياق اللغررروي يسررراعد علرررى كشرررف داللرررة الوحررردة اللغويرررة 

ّيرا برين الشردة وأّول الغضرِب  م  التركيب هذا يجعلنا نسرتبِعد التنراقض فري تفسرير ابرن سريده للحن
رحنا فري الل فرظ السرابق أن الّسرورة عنرد المصرنف أّول  رتها؛ إذ و ض  مّيا الكر ِس: س رو  في قوله حن

ميرررت مّيرررة فقيرررل: أح  ّبرررر عرررن القررروة الغضررربية إذا كثنررررت بالح  علرررى فرررالن، أي:  الغضرررب، أوعن
ر ة (4)[26]الفررتح/من اليررة:              رن ممٱحٱغضرربتن عليررهأ ومنرره قولرره تعررالى:  ، فالس ررو 

ر ة: غضررب  مّيررا فرري درجررة واحرردة مررن الغضررب ولكررن االخررتالف يكررون فرري مّدتررِه، فالس ررو  والحن
مّيا: غضرب مترراكم ي خرذ وقترًا أطرول ينعّضرد ذلرك قرول  الراغرِب آني ال ي خذ وقتًا طوياًل والحن

 الذي سبق ذكره.
 
 
 
 

                                                 

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

هرر(، تقرديم وتعليرق: أبري الوفرا 187ن يعقروب الفيرروز آبرادي )تمجرد الردين محمرد بر( القاموس المحريط، 2)
م 2009هرررر=1430، دار الكترررب العلميرررة، بيرررروت، 3هررررر( ط1291نصرررر الهررروريني المصرررري الشرررافعي )ت

/436. 
 .4/124( المخصص: 3)
 .132( ينظر المفردات في غريب القرآن/4)
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 المبح  ال ان 
 وسط الغضب

رررد رج تحرررت حالرررة الغضرررب المتوسرررطة برررين البدايرررة  معنرررا فررري هرررذا المبحرررث األلفررراظ التررري ت ن  ج 
والشّدة وتجمعها داللة االمتالء واالنتفا  وبلغ عددها اثني عشر  لفظًا وامتازت هرذه األلفراظ 

عررول واسررم الفاعررل والمصرردر، والتحليررل يوضررح بتنروع صرريغها مررن الفعررل والمشررتق كاسررم المف
 ذلك.

 اْحرْنَفَش:
ن ف     رررر  جررراء  فررري مخصرررص ابرررن سررريده: أينقرررال للرجرررِل إذا انتف خرررت أوداجررره مرررن الغضرررِب اح 

ّفاثنهأ  .(1)حن
وقررد ذكررر ابررن سرريده فرري مخصصرره حقرراًل بعنرروان )التهينررؤ للغضررب والقتررال ونحوهمررا(، بعررد 

أ حقرررل الغضرررِب قولررره: أإذا تهيررر  للغضررربِ  ن ف    رررر  والشرررّر قيرررل: ِاح 
 (3)، وتقرررّرب لنرررا المعررراجم(2)

ن ِف  بقولهم: احررن ف    الرديك إذا تهير  للقتراِل وأقرام رير   عنقره وكرذلك الرجرل إذا  ر  صورة المنح 
 تهي  للقتاِل والغضِب والشر وربما جاء بالخاء المعجمةأ.

مرنعكس غريرزي: المواجهرة أو وانتفا  األوداِج هرو نتيجرة إفرراز هرمرون األدرينرالين وحردوث 
فرراز الهرمرون ؛ لرذا كران حالرة وسرطية (4)الهروب وكالهما يؤدي إلى حدوث هرذا االنفعرال وا 

 للغضِب قبل الهيجان.
 أَردَّ:

، وقرررال فررري موضرررع آخرررر مرررن الحقرررل (5)انرررتفغ  غضرررباً -قرررال ابرررن سررريده: أرّد الرجرررلن         
 .(6)نتفغ  وجههن من الغضبالداللي نفسه ونسبه البن السكيت: أرد  الرجلن ا

                                                 

(1: )4/122. 
 .4/127( المخصص: 2)
 .4/297، تاج العروس: 6/339العرب:  ، لسان3/1001( الصحال: 3)
(4) Hall John E., Hall Micheal E. (2020) Guyton and Hall Text book of matical 

physidogy. Page 773. 
 .4/121( المخصص: 5)
 .4/123( م. ن: 6)
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ررعن الشرريءِ  د منقرراس وهررو ر ج  ررر ِع مررن (1)والررراء والرردال أصررل واحررد  مّطررر  دة: امررتالء الض  ، والرررة
ررر ع ت ك ّنهررا لررم تكررن ذات ل ررب ن، فرررند   (2)الل رربنِ  ررِرد ة إذا أض  وعّلررل ابررن فررارس ذلررك بقولرره: ناقررة  من
الغاضررب قررد أخفررى غضرربه فرري البدايررة  فررنذا حملنررا ذلررك علررى الغضررب نسررتنتج أنّ   (3)عليهررا

إاّل أن  الحررد ث جعلرره  لررم يررتمكن مررن إخفِائررِه فبرران علررى وجهررِه فررانتفغ غضرربًا كمررا فسررره ابررن 
 سيده.
 َأَغدَّ:

ِغد [: إذا انرتفغ مرن  رّدِة البعيرر وهرو ]منِغرد [ و ]منسرم  ذكر ابن سيده أن  أأ غ د  عليه وأصله ِمن غن
 .(4)الغضبأ

رد ت اإلبررلن إذا صررار  لهررا وداللرة اللفررظ ه نررا جراءت علررى التشرربيه مررن كرالم صرراحب العررين أغ 
ِغررررّدًا[ و (5)بررررين الجل ررررِد والّلحررررم غرررردد مررررن داء   ، وروي عررررن األصررررمعي قولرررره: أرأيررررتن فالنررررًا ]من

ِغدًا[ إذا رأيته وارمًا من الغضب، وامرأة ]ِمغ داد[ إذا كان من خلِقها الغضبأ م  ]منس 
(6). 

عبر عن اللفظ بالو رم في حين عبرر عنره ابرن سريده باالنتفرا  والبرادي ويلحظ أن األصمعي 
لنا أن كالم األصمعي أدق من كالم ابن سيده في وصف الغاضرب؛ ألن عررض العلرة فري 
رِمغد( كمرا وصرف ها صراحب العرين ورم برين الجلرد واللحرم مرن داء ، وحرّدد ابرن  )المنِغد( و)المنس 

ة فقال وِرم  أنفنه: غضب  فارس موضع الورم حماًل على االستعار 
(7). 

 َحبل:-َحِبنَ 
ِبن  عليه       باً -جاء في المخصص: أح  ب الن ممتلئ غضبًاأ ،(8)امتأل غ ض   .(9)ورجل ح 

                                                 

 .380( مقياس اللغة/ 1)
 .2/473( الصحال: 2)
 .380( ينظر مقاييس اللغة/ 3)
 .4/122( المخصص: 4)
 .3/397، لسان العرب: 8/11، ينظر تهذيب اللغة: 3/267( العين: 5)
 .3/398( لسان العرب: 6)
 .1050 ( مقاييس اللغة/7)
 .4/125( المخصص: 8)
 .4/126( م. ن: 9)
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دًا برررل جررراءا بموضرررع يِن  رررر  ولرررم يررر ت القررروالن البرررن سررريده فررري موضرررع واحرررد أي لرررم ي تيرررا س 
وع اإلبرردال فرري اللغررة بررين متباعرردي ن ولكررن جمعناهمررا التحادهمررا فرري المعنررى فضرراًل عررن وقرر

فِ  رررو  ( عنرررد األصرررمعي مرررن أدواء الج  رررب نن ، (1))النرررون والرررالم( لتجاورهمرررا فررري المخررررج، و)الح 
ِبرل  مرن (2)وعرّدها الزمخشرري انتفرا  الرب طِن ِخلقرة أو مرن داء ( فهرو االمرتالءن وح  ب رلن ، أمرا )الح 

ب ل المرأة( وهر ، فيكرون (3)و امرتالء الرر حمِ الشراِب امتأل، وبه حب ل أي: غ ضب وأصله من )ح 
 اللفظ من التشبيه فاجتمع اللفظان على داللة االمتالء.

 ُمِصٌن:
قال ابرن سريده نقرال  عرن أبري عبيرد: أوهرو منصرن  غضربًا أي ممتلرئأ
، ويلحرظ أّن (4)

المصرررنف قرررد عبرررر عرررن حالرررة الغاضرررب باسرررم الفاعرررل، وأفرررادت المعررراجم معنرررى آخرررر غيرررر 
مصررنًا ب نِفرره إذا رفررع  أنف رره مررن العظمررة، وأصررن: إذا سرركت فهررو  االمررتالء فقيررل: أتانررا فررالن  

، ويرسم اللفظ صورة الممتلرئ غضربًا مرع التكّبرر بداللرة رفرع أنفره ومرن غيرر (5)مصن ساكت
 ت كلحم فهو صامت، وبذلك يكون غضبًا كامنًا.

 اضفأدَّ:-اهَمأكَّ -ازمأكَّ 
رررر  ك  واه ررررف  د : انررررتفغ مررررن نقررررل ابررررن سرررريده عررررن ابررررن السرررريكت قررررائاًل: أازم  مرررر ك  واض 

وأورد ابررن سرريده األلفررراظ الثالثررة سررردًا مررع مجيرررئهم بصرريغة واحرردة فضرراًل عرررن  (6)الغضررِبأ
وجردناها فري الثالثرري أي:  (7)وقروعهم بدرجرة واحردة مرن الغضرب وعنررد رجوعنرا إلرى المعراجم

رررن ذهرررب  إلرررى أنهرررا مرررن الربررراعي ) رررف د( اال أّن هنررراك  م  (، )ض  رررك  (، )هم  فالّزمكرررةن: مرررن )زمرررك 
ِئرركح إذا اشررتد غضرربه، وقيررل: المزمِئررك الغضرربان كرران  السررريعن الغضررب وقررد ازمرر ك  فررالن يزم 

                                                 

 .222( خلق االنسان ضمن الكنز اللغوي في الل سن العربي/1)
 .72( اساس البالغة/2)
 .11/167( لسان العرب: 3)
 .4/121 ( المخصص:4)
 .13/304؛ لسان العرب: 6/2152؛ الصحال: 12/82( تهذيب اللغة: 5)
 .4/122( المخصص: 6)
؛ القررررراموس 3/325، 10/614، 10/527؛ لسررررران العررررررب، 12/6، 6/21، 10/62( تهرررررذيب اللغرررررة: 7)

 .319، 972، 955المحيط/
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سرررريع  الغضرررب أو بطيئ ررره(
، نفهرررم مرررن كرررالم ابرررن منظرررور فررري تصرررريفه للفعرررل زمرررك  أّن (1) 

الّزمكة صفة للغاضب وهو السرريع الغضرب، وفري تصرريفه للماضري والمضرارع أترى بداللرة 
ِئرررّك( كانرررت داللررة سرررريع  الغضرررب أو شرردة الغضرررب برر دل سررررعته، ومررررادف الغضرربان )المزم 

بطيئه، فنحن امرام ثرالث دالالت للفرظ زمرك: سرريع، بطريء شرديد، وال حجرة لنرا فري تررجيح 
أي منهم إاّل أننا إذا استعنا بقول ابن االعرابي: زمكرت القربرة  و ز مجتنهرا إذا مألتهرا
تقتررب  (2)

 يت انتفغ من الغضب.الداللة مع قول ابن السك
رررك( ال تررردل علرررى الغضرررب عنرررد عودتنرررا  اّمرررا )اهمررر ّك( فداللرررة الفعرررل الثالثررري )ه م 

رّد والل رحّ  ( هري التري (3)لمعاجم اللغة بل دّلرت علرى الج  ، إاّل أن داللرة الربراعي المزيرد )اهمر ك 
 ،(4)دلت على االمتالء غضباً 

اجم تخلرررو مرررن داللرررة ضرررفد وأّمرررا )اضرررف ّد( فهررري شررربيهة برررر )اهمررر ّك(، وتكررراد المعررر
، وروي عرررن األصرررمعي قولررره: اضرررف ّد (5)الثالثررري. أمرررا وزن )اضرررف ّد( فقرررد قيرررل: إنررره ربررراعي
، وبررذلك تسرراوت داللررة االنتفررا  عنررد ابررن (6)الرجررلن يضررفِئّد اضررفِئدادًا إذا انررتفغ مررن الغضررب

 السكيت مع األصمعي.
 الُمْحَبْنِجر :

رررت   قرررال ابرررن سررريده: أ ب ن جرررر: المنن  ررربأالمنح  ، وعنرررد العرررودة إلرررى أصرررل (7)ِفغ مرررن الغض 
رر( والحراء زائردة، ولرم يرذكر )النرون( ع لهرا مرن الثالثري )ب ج  ، (8)اللفظ نرى أن ابن فرارس قرد ج 

علمًا ب ّن اللفظ ورد عند ابن سيده خماسي والميم صيغة )اسرم الفاعرل( وداللرة الثالثري عنرد 

                                                 

 .10/527( لسان العرب: 1)
 .10/62( تهذيب اللغة: 2)
 .380، المصبال المنير/ 487، أساس البالغة/ 1037( مقاييس اللغة/ 3)
 .10/614( لسان العرب: 4)
 .2/405( ينظر تاج العروس: 5)
 .12/6( تهذيب اللغة: 6)
 .4/121( المخصص: 7)
 .281( ينظر مقاييس اللغة/8)
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مرع ابن فارس، )بجرر( هرو تعقحرد الشريء وتجمحعنره، وم تنه وتتج  نره ينقرال للرجرِل الرذي تخررج سنرر 
ر  .(1)عندها العروق: األ ب ج 

ب ن جرررر:  (3)والفيرررروز آبرررادي (2)واللفرررظ عنرررد ابرررن منظرررور رررر( المنح  بج  مرررن الربررراعي )ح 
ررت ِفغ مررن الغضررب. ولّمررا علمنررا أّن )بجررر( ترردل علررى تعقررد الشرريء وتجمعرره، وأّن الحرراء  المنن 

بنها تعقحد السّرة وانتفا  العروق.زائدة، نتوصل إلى أّن المنح   ح   ب ن جر حالة من الغضب ي ص 
 الُمْحَبْنِط  :

رزن ...أ، وفري الحرديث أإّن  رزن وال ينه م  ب ن ِطي المنمت لئ غيظًا يه م  قال ابن سيده: أوالمنح 
نِةأ ب ن ِطئًا على باب الج  السقط يظل منح 
(4). 

ب ن ِطئ: اسم فاعل من الرباعي احبط، و  قيل: إن النرون والهمرزة أو اليراء زوائرد والمنح 
ث ررر  لإللحرراق وقيررل: األلررف لإللحرراق بنرراء س ررفرجل، وأصررل الحرربط: أهررو أن ت كررل الماشررية ف تنك 

رج عنها ما فيهاأ  .(5)حتى ت ن ت ِفغ لذلك بطونها وال ي خ 
ويالحظ أن ابن سيده ّعرف اللفظ بقوله: المنمتلئ غيظًا، وكما نعلرم أن الغريظ عنرد 

للغررة غيرر الغضررب، فرالغيظ ال يظهررر علرى الجرروارل بخرالف الغضررب فننره يظهررر فرري أهرل ا
وقد أشفع ابن سيده اللفظ بذكر الحديث الشريف وهو أن أالّسرق ط يظرل منحب نِطئرًا   (6)الجوارل

علررى برراب الجنررةأ وفسررروا المنحب ن ِطررئ فرري الحررديث المتغضررب المسررتبطى للشرريء مررن غيررر 
 .(7)همز وفسروه بالالزق باألرض

                                                 

 .97( ينظر م. ن/1)
 .4/190( لسان العرب: 2)
 .396( القاموس المحيط/3)
 .1/331في غريب الحديث واالثر:  ، النهاية4/121( المخصص: 4)
 .7/305؛ لسان العرب: 3/1118( الصحال: 5)
هرررر(، تحقيررق: عمرراد 671أبررو عبرردان محمررد بررن أحمررد األنصرراري القرطبرري )ت ( الجررامع ألحكررام القرررآن: 6)

 .4/182: زكي البارودي، خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د. ت
 .1/331االثر: ( النهاية في غريب الحديث و 7)
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نفهررم مّمرررا قيررل أّن المسرررتبطي هرررو السررقط يبقرررى علررى بررراب الجنرررة ينتظررر والديررره ممتِنعرررًا أن 
، لررررذا نرررررى أن ابررررن سرررريده كرررران دقيقررررًا فرررري وصررررف (1)يرررردخلها امتنرررراع طلبررررة ال امتنرررراع إبرررراء

المحبنطرررئ برررالممت ِلئ غيظرررًا ولررريس غضررربًا؛ ألن السرررقط هنرررا ال يظهرررر علرررى جوارحررره شررريء 
سراءل عرن سربب عردم دخولره الجنرة ونبقرى مرع لفرظ ممتِلرئ هرل هررو بخرالف الغاضرب لرذا ينت  

ممتِلرئ أم منرتفغ مراعراة لألصرل الحسري للفرظ فنررى أّن ابرن سريده ربمرا هنرا جانرب الصررواب 
 فاألصح المنِتفغ غيظًا وان أعلم.

 َوِرَم :
مًا واحترررد م  عليرررره  رررر  رررِرم  ض  ِرم  وض  نقرررل ابرررن سررريده عرررن ابرررن الّسررركيت قولررره: أوقرررد و 

 .(2)إذا تحر ق  وأصله من احتدام الحّرأ-م  وتحد  
ررظ أّن ابررن سرريده قررد جمررع بقولرره المنقررول ثالثررة ألفرراظ ت ختلررفن فرري ترردرحجها عنررد  يلح 
الغضرربان ولّمررا كانررت من هجيررة البحررِث تقتضرري ترردّرج ألفرراظ الغضررب مررن بدايترره إلررى شررّدته 

تي لفرررظ )وِرم ( فررري فوجرررب علينرررا وضرررعهم ضرررمن الترررّدرج الرررذي يقتضررري فلرررزم التنبيررره أن يررر 
احتررد م( فرري المبحررث الثالررث -المبحررث الثرراني ونعنرري وسررط الغضررب، ويبقررى اللفظرران )ضرررمِ 

 ونعني شّدة الغضب لداللة اللفظين على شّدة الحرارة.
ِرم  أنفنره: غ ِضرب   م ، معروف ويدل على االنتفا ، وعلرى معنرى االسرتعارة و  فالو ر 
(3) ،

ء؛ ألن االمررتالء ممكررن حدوثرره مررن غيررر علررة كررامتالء واللفررظ أقرررب لالنتفررا  منرره لالمررتال
ررررررررررر ع الناقررررررررررِة أي: ال يحترررررررررراج إلررررررررررى ترررررررررردخل جراحرررررررررري كاالنتفررررررررررا  والررررررررررورم. الررررررررررّدلِو وض 

                                                 

 .1/331( م. ن: 1)
 .4/122( المخصص: 2)
 .1050( مقاييس اللغة/3)
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 المبح  ال ال                                      
 شدة الغضب

احترروى هررذا المبحررث علررى األلفرراظ الترري دّلررت علررى شرردة الغضررب والررذي برردأ بلفررظ 
( وانت هررى بعبررارة أخررذه ِقررل  مررن الغضررب، ونعنرري بشرردة الغضررب مراحلرره األخيرررة الترري )أِسررف 

 تنتهي باالحتدام والمواجهة وبلغ  عدد األلفاظ ثالثة وعشرين لفظًا.
 أسف عليإ :

قرررال ابرررن سررريده نقررراًل عرررن ابرررن السررركيت واألصرررمعي: )أ ِسرررف عليررره والتهرررب مثلررره. 
ررفتنه وأ له ب تررهن( فررارس أن الهمررزة والسررين والفرراء )أصررل  واحررد  ، ذكررر ابررن(1) األصررمعي وقررد آس 

 .(2) يدل على الفوت والتلهف وما أشبه ذلك(
وقرررال الراغرررب: أاألسرررف الحرررزن والغضرررب معرررًا وقرررد يقرررال لكرررل واحرررد منهمرررا علرررى 

 .(3)االنفراد وحقيقته ثوران دم القلب شهوة االنتقامأ
لرة المركزيرة للفرظ هرو فنذا علمنا أن الحزن علة الواقع على ما فات أدركنا أن الدال

الفررروت والت لهرررف وأن األسرررف جمرررع مرررا برررين الداللرررة المركزيرررة والمعنرررى الثررراني للفرررظ بتمرررازج 
 مل خل ٱحٱٹٱٹ( فري قولره تعرالى: الغضب مع الحزن يتضرح ذلرك جليرًا فري حالرة موسرى )

 [.150]األعراف:     خم حم جم يل ىل
، وجمرع الرررازي (4)أي: رجرع غضربان مررن عصريان قومره حزينررًا علرى فسراد أحررواِلهم

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

                                                 

 .4/121( المخصص: 1)
 .60( مقاييس اللغة/ 2)
 .17( المفردات/ 3)
المعنرررى السرررديد وتنررروير العقرررل الجديرررد مرررن تفسرررير الكتررراب المجيرررد )التحريرررر والتنررروير(: محمرررد ( تحريرررر 4)

 .9/114: سحنون للنشر، تونس، ت. د هرر(، دار1393الطاهر بن عاشور )ت 
)التفسررررير الكبيررررر(: فخررررر الرررردين أبررررو عبرررردان بررررن عمررررر حسررررين الفخررررر الرررررازي ( ينظررررر: مفرررراتيح الغيب5)

 .15/9: هرر(، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، د. ت606)ت



    هالة عبد الغين حممد علي و الزرري حممد علي وعة حممود ر         التدرُّج الداللّي أَللفاظ الغضب عند ابن سيده يف خمصَّصه

 18 

ولّما كان حقيقة اللفظ عند الراغب هو ثوران دم القلب؛ اتضح لنا سبب عطف الت هرب  علرى 
نمررا قولرره مثلرره لرر ذلك الثرروران الررذي أسررف  عنررد األصررمعي فالتهررب  لرريس مررن ألفرراظ الغضررب وا 

يحدث عند الشخص الغاضب الحزين ألمر أثار غضبه وأحزنه لما فات منره وال قردرة علرى 
 الرجعة فيه وهو غضب ظاهر.

 وَحَمشن  :-أحمشن 
شرة ابرن السركيت  م شرني واالسرم الِحم  م شرني وح  شرني-قال ابن سيده: أوقال أ ح  -م ح 

أ ش تن بني وقد امت ح   .(1)أ غ ض 
نررص ابررن سرريده نلحررظ أنرره أورد لفظررين، األول: )حمرر ( واكتفررى نظرررة مت ملررة فرري 

بذكر االسم منه وهو )الِحمشة(، والثاني: ونسبه البن السكيت وهرو )محر ( وأعطرى معنراه 
(-الغضب بقوله: )محشني  .(2) أغضبني وقد امتحشتن

: أغضربتهن وكرذلك  م ش تن الرجرل  وعند العودة إلى المعاجم أفادنا الجوهري بقوله: )أح 
التحمرررري  واالسررررم الحمشررررة مثررررل الحشررررمة مقلرررروب منرررره واحررررتم  واسررررتحم  أي: التهررررب  

 .(3)غضبًاأ
وبنص الجوهري أصب حنا أمام ثالثة جذور لمعنى الغضب وهي: )حمر ، محر ، 

فاتضرح لنرا أن داللرة  (4)حشم( وللت كد من داللة أصول الجذور الثالثة عدنا إلرى ابرن فرارس
وداللررة حشررم الررذي لررم يرررد عنررد ابررن سرريده هررو الغضررب  حمرر : هررو التهرراب الشرريء وه ي جرره،

عنررد ابررن فررارس وداللررة محرر : هرري إحررراق النررار شرريئًا حتررى ي ن س ررِحج ِجل رردنه، يقررال: محشررت 
النارن الشيء تمحشره وذكرر أنره يقرال: امرتح   إذا غضرب وعّلرل معنراه أن الغضرب لحرارتره 

 بلغ ذلك المبلغ ك ّنه احترق.

                                                 

 .4/121( المخصص: 1)
 ن السكيت في مؤلفاته.( م. ن، ص. ن، ولم نعثر على قول اب2)
 .3/1002( الصحال: 3)
 .939، 246، 264( مقاييس اللغة/ 4)
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والررذي يرردل علررى التهرراب  (1)و الغضررب ومقلرروب منرره حمرر نسررتنتج مررن ذلررك أن )حشررم( هرر
الشررريء وهيجررره فهررررو عررررض للغضررررب والهمرررزة الترررري أوردهرررا ابررررن سررريده فرررري نصررره بقولرررره: 

 .(2)أأحمشني هي همزة الجعل، أي: جعله ذا غضبأ
بعد هذا العررض واالسرتنتاج نخررج بنتيجرة أن ابرن سريده أورد اللفرظ األول، ومعنرى 

ادة الهمررزة ليرردل اللفظرران عنررده علررى أّن الشررخص لررم يكررن غاضرربًا اللفررظ الثرراني كالهمررا بزيرر
نما هناك م ن استف ّزه لِيغضبه يعضد رأينا قول الفيومي: أحشمته وأحشرمته بمعنرى وهرو أن  وا 

، وكرررذلك قرررولهم أ حمشرررني: أخجلنررري وأغضررربني لرررذا كررران (3)يجلرررس إليرررك فتؤذيررره وتنغِضررربهأ
 لغضب هنا ظاهر مستمر.االحراق باديًا عليه في احمرار وجنتيه، فا

م:-تأطَّم  تأجَّ
ررل( فقررال: أترر ط م  أورد ابررن سرريده نقرراًل عررن ابررن السرركيت لفظررين بصرريغة واحرردة )ت فع 

أ م توه ج   .(4)تكّسر من الغيظ وتّ ج 
م علرى  وأفادتنا المعاجم العربية ب ن اللفظرين )تر ط م وتر ّجم( مترادفران، ويقرال: أيتر ج 

ررت النررار: ذ ك ررت فرالن: يترر ّطم، إذا اشررتّد  غضرربه عليره مررن ترر ّجم النهررار إذا اشرتّد حرررحهن، وت ّجم 
رن فقرال: (5)مثال ت ّجج ت ، وقد عّد الزمخشرري )أ ط رم( مرن المجراز؛ ألن أصرل األنطنرم: الحنص 

رره، وت ّطمررت النررار ارتفررع لهبنهررا وترر ط م علرري فررالن، تطرراول  فرري  : ارتف عررت  أمواجن أترر ط م السرريلن
 .(6)غضبهأ

)ت ط م( ما ذكرنا في المجاز يؤّيد داللته عنرد ابرن السركيت بقولره: أتكس رر  وفي لفظ
مرررن الغررريظ وال يخفرررى مرررا برررين اللفظررريِن )تررر  ط م( و )تررر ّجم( مرررن حررردوث اإلبررردال برررين الطررراء 

                                                 

 .4/300، تاج العروس: 3/1002( الصحال: 1)
، دائرررة 1هرررر(، ط515أبررو القاسررم علرري بررن جعفررر السررعدي المعررروف بررابن القطرراع )ت ( كترراب االفعررال، 2)

 .109/م 1941= 1360المعارف العثمانية 
 .86المنير/ ( ينظر: المصبال3)
 .4/124( المخصص: 4)
 .12/8؛ لسان العرب: 5/1858؛ الصحال:11/154( ينظر: تهذيب اللغة: 5)
 .7( أساس البالغة: 6)
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، وهرو غضرب ظراهر لحدترره يوصرف بالعجالرة وهرذا مررن طبيعرة البشرر الرذي قررد ال (1)والجريم
 يتحكم بردود أفعاله.

 َنِقَر :
أ نقل ابن سيده عرن ابرن السركيت فقرال: أن ِقرر  علري  ن ق ررًا: غِضرب 
، والنرون والقراف (2)

م  فيه هزمة ِمرز الشريء  (3)والراء أصل صحيح يدلح على قرع شيء حتى تنه ز  من: أن ت غ  ، أوالهرز 
بيرردك ف ي ن هررزم  إلررى داخررلأ
: ، ولتقريررب المعنررى أكثررر نسررتعين بهررذا القررول قالررت امرررأة لبعِلهررا(4)

ررر برري علررى بنررات نقررري أي: مررّر برري علررى الرجررال الررذين أمررر  برري علررى بنرري ن ظ ررري وال ت   مح
 .(5)ينظرونني وال تمر بي على النساء اللواتي يغتبننيأ

ظهررار عيررب فرري شررخص  نسررتنتج مررن هررذه المقولررة أّن النقررر يتوّلررد بسرربِب غيبررة وا 
 وربما ليس فيه العيب ولهذا كان غيبة ولذلك ثار غضبه.

 أوأبتإ:-أحفظن -َأذرََأن -أشكعن 
ررب ني ... أبرو عبيررد-قرال ابررن سرده: أاشررك عني وأذ رأنري وأحف ظ نرري -أ و أب تنرره -كلحره أ غ ض 

بتهن واالسم ااِلب ةنأ  .(6)أ غ ض 
جمرع ابرن سريده الفاظرًا أربعرة تردل علرى الغضرب بصريغة )أفعرل( التري تفيرد الجعررل 

م ش ررني( الترري بينررا فيهررا أن نمررا  كسررابقِتهم )أح  الهمررزة للجعررل وأن الشررخص لررم يكررن غاضرربًا وا 
 تعرض لما يغضبه أي: ينستفز فيكون غاضبًا، واأللفاظ على التوالي:

شكع: الشرين والكراف والعرين عنرد ابرن فرارس غضرب وضرجر ومرا أشربه ذلرك والغضربان إذا 
ررك ع شرركعاً  ب ، وأضرراف ابررن فررارس ملمحررًا دالليررًا آخررر إلررى حالررة الغاضرر(7)اشررتّد غضرربه ي ش 

                                                 

 .49( ينظر القلب واإلبدال ضمن الكنز اللغوي في اللسن العربي/1)
 .4/121( المخصص: 2)
 .1006( مقاييس اللغة/ 3)
 .1031( م. ن/4)
 .1006( م. ن/5)
 .4/121مخصص: ( ال6)
 .512( مقاييس اللغة/ 7)
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رربهأ، وبررذلك أصرربح فرري  (1)وهرري الضررجر، وزاد الجرروهري: الملررل بقولرره: أأ شررك ع ه: أملرره وأ غ ض 
 اللفظ زيادة عن الغضب الضجر والمل ل.

أما أذرأني فذكر األزهرري: أوأ ذر أتن الرجرل  بصراحبه ِاذراًء إذا حّرشرته عليره وأولعتره 
للرررج فرري األمررر والحرررص علرررى فررنذا علمنررا أن التحررري  هرررو التهرريج وأن الولررع هررو ا (2)بررهأ

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

رربته  (4)أ مررا أ حفظنرري: فهرري أيضررًا أغضرربني، وقررد أحفظررتن الرجررل إحفاظررًا إذا أغ ض 
والمحفظررات هرري الحميررة ، (5)وجررذرها عنررد ابررن فررارس أصررل واحررد يرردل علررى مراعرراة الشرريء

نررين: أردت أن أحفررظ النرراس وأن يقرراتلوا عررن (6)والغضررب عنررد حفررظ الكرامررة ، وفرري حررديث حن
 .(7)أهليهم وأموالهم أي: أغضبهم من الحفيظة: الغضب

نسرررتنتج مرررن ذلرررك أن همرررزة الجعرررل هنرررا بمعنرررى تجعلررره يغضرررب فالقصرررد مرررن إثرررارة 
األهرل أي الغضرب لحرمرة تننتهرك أو غضبه هي الذب عن المحارم والمحافظة على المال و 

عهد ينكث أو نصرة لمظلوم كل ذلرك هرو مراعراة الشريء الرذي ذكرره ابرن فرارس، فاالشرتقاق 
 في اللفظ حمل هذه المعاني.

ررربته واالسرررم -واللفرررظ الرابرررع )أ وأ ب تررره( نقرررل ابرررن سررريده عرررن أبررري عبيرررد: أ وأب تنررره أ غ ض 
، فهررررو منت ِئررررب: اسررررتحيا، أّاترررر ب الرجررررلن مررررن الشرررريء ي ت ِئرررربن (8)اإلب ررررة

تنرررره عررررن  (9) د د  وأ و أ ب تنرررره: ر 
ذا علمنا أن اإلب ة العيب أو العار نسرتنتج أّن سربب الغضرب هرو الحيراء وهرو (10)حاجِتهأ ، وا 

                                                 

 .3/1238( الصحال: 1)
 .15/5( تهذيب اللغة: 2)
 .4/108؛ 3/127( م. ن: 3)
 .230( اصالل المنطق، ابن السكيت/4)
 .256( مقاييس اللغة/5)
 .88( أساس البالغة/6)
 .1/408( النهاية في غريب الحديث: 7)
 .4/121( المخصص: 8)
 .15/438( تهذيب اللغة: 9)
 .1/934( لسان العرب: 10)
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غضب كامن سلبي؛ ألنه تذكير بهرذا العيرب أو العرار الرذي أغضرب صراحبه وكران األولرى 
 به ولهذا اعتبرناه غضبًا كامنًا سلبيًا.بالمقابل رّده بدون ذكر العيب الذي بسببه كتم غض

 َيَتَمزَُّع:
ررز ع مررن الغرريظ أي: يتقط ررعأ ، (1)نقررل عررن ابررن سرريده عررن صرراحب العررين قولرره: أهررو يتم 

الميم والزاي والعين أصل  صحيح يدل على ق ط رع وتق طحرع ... وفرالن يتمرّزع مرن الغريظ، أي: 
يكاد يتقّطعن 
متمّزع فيقرول: أحترى تخيرل إلرّي أ ن  أنف ره يت مرّزع ، ويرسم لنا ابن األثير صورة ال(2)

، والحالة هذه ال تحدث ِااّل ألمرر  جلرل  يجعرل (3)من شدة غضبه أي: يتقّطع وي تشّقق غضبًاأ
 اإلنسان يرعدن من الغضب، وهو غضب ظاهر بدا على مالمح الوجه وبالتحديد األنف.

 الّرَمُض:
رررتن نقرررل ابرررن سررريده عرررن الخليرررل قولررره: أالرررر مضن  ِمض  رررني األمررررن ور  قرررةن الغررريظ وقرررد أرم ض  ر  : حن

( أصررل منّطررِرد  يرردلح علررى حررّدة  فرري شرريء مررن حررّر وغيررره(4)لررهأ ، (5)، واللفررظ بجررذره )رمررض 
قرة تعترري  ر  ويوحي لنا أصرل اللفرظ مرع قرول ابرن سريده المنقرول أن اللفرظ مرن المجراز فهرو حن

قة( داللرة  ر  علرى أن األمرر علرى درجرة مرن الشردة اإلنسان إذا غضب  من أمر ما. وقوله )حن
ررني حتررى أمرضررني ويررروحي قولرره برر ن الغاضررب هنرررا  (6)ينعضررد ذلررك قررول الزمخشرررري أ رمض 

ته فهو غضب شديد كامن يؤدي إلى علة على رأي الزمخشري. ر ض  رقة فيه أم   صامت فالحن
 الضرم :

رررِرم ولرررم يبررري ررربق أن بينرررا فررري لفرررظ ورم السرررياق الرررذي ذكرررره ابرررن سررريده للفرررظ ض  ن س 
: اشررتعلت  (7)معنرراه م ت  ررط ر  م ت  واض  ررر  ررِرم ت النررارن وت ض  رررمًا وض  ررِرم ض  ررر م: مصرردر ض  أوالض 

                                                 

 .4/123، المخصص: 4/138( ينظر العين: 1)
 .947( مقاييس اللغة/2)
 .4/325( النهاية في غريب الحديث واألثر: 3)
 .4/122؛ المخصص: 2/150( ينظر العين: 4)
 .402( مقاييس اللغة/ 5)
 .178( أساس البالغة/ 6)
 ( من البحث.17( ينظر: الصفحة )7)
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ررر م: ت حررر ق،   (1)والتهبررتأ مًا وت ض  ررِرم عليرره ضررر  من مررن الحطررِب مررا التهررب  سررريعًا، وض  والّضررر 
رررب الجررروع من: غ ض  رررر  لضررررم مرررن ، ولررروال السرررياق الرررذي ورد فيررره اللفرررظ السرررتثنينا لفرررظ ا(2)والض 

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

 الموقع من التدرج.
 نغر :

، وقيل: هو الرذي يغلري  وفنره نقل ابن سيده عن أبي عبيد قوله: أنغر نغرًا غ ِضب  ج 
ل رررى مرررن  ررررى: نغررررة، ابرررن السررركيت: نغرررر نغررررًا ون غ رانرررًا غ  ي  مرررن الغررريظ، ومنررره قرررولنهم للمررررأِة غ 
ل ينهرا أبرو عبيرد هرو نغرر عليره أي:  نما أنِخذ  من ن غ ران الِقدر وهو غ  الغضب وقد تنغر عليه وا 

د ورد ، وقررر(5)، واصرررلنها مررر خوذ مرررن نغرررر الِقررردر وف ورهرررا(4)، واللفرررظ مرررن المجررراز(3)غضررربانأ
( أن امررررأًة جاء ت ررره فرررذكرت  لررره أن  زوجهرررا يررر تي جاريِتهرررا، فقرررال: أإن كنرررِت حررديث علررري )

ي رررى ن غررِرةأ ل رردناِك، فقالررت: أرّدونرري إلررى اهلرري غ  ن كنررِت كاذبررًة ج  منرراه، وا  صررادقة ر ج 
، أي: (6)

 .(8)، إذ لم ت ِجد من علي ما تريد(7)مغتاظة يغلي جوفي غليان الِقدر
ّن درجررة الحرررارة عنررد الغاضررب قررد ازداد ارتفاعهررا عررن الرررمض يتضررح مررن ذلررك أ

 %.100والضرم لتشبيهه بغليان القدر الذي يغلي بدرجة 
 
 

                                                 

 .12/412رب: ( لسان الع1)
 .414، 12/413( ينظر م. ن: 2)
 .4/121( المخصص: 3)
 .464( أساس البالغة/ 4)
 .3/577( ينظر: تاج العروس: 5)
، دائررررة المعرررارف العثمانيرررة، 1هررررر(، ط224أبرررو عبيرررد القاسرررم برررن سرررالم الهرررروي، )ت( غريرررب الحرررديث، 6)

 .447-3/446: م1976هرر=1396
 .5/86ثر: ( النهاية في غريب الحديث واأل7)
 .5/261؛ لسان العرب: 8/108، ينظر: تهذيب اللغة: 3/447( غريب الحديث: 8)
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 َحِرَد :
أ دًا هاج وغِضرب  ر  نقل ابن سيده عن ابن الّسكيت قول ه: أحِرد  ح 
، ونقرل تصرريف (1)

دًاأ رر  دًا وحرِرد ح  ر  د  يحرد ح  ر  ، ثرم نقرل كرالم سريبويه للفرظ (2)اللفظ عن صاحب العين فقال: أح 
 .(3)الذي أدخله في باب العمل

ررد، والغضررب، والتنحرري وقررد  (4)واللفرظ ذو ثالثررة أصررول عنررد ابررن فررارس وهرري: الق ص 
 [، الدالالت الثالث.25]القلم:    نت مت زت رتحٱ جمعت الية في قول ان تعالى:

ررّنةن: إذ امتنعررت  خي   ررب وقيررل إذ قررال الزجرراج هرري مررن قررولهم: حررارد ِت الس  رهررا وقيررل علررى غ ض 
 .(5)على ق صدِ 

واليةن تقرب لنا حالة الغاضِب بحالِة أصحاب الجّنِة فهرو غ ضرب سرببه الم نرع عرن 
 ت دية أمر  واجب  فعل ه وهو غضب شديد بداللة الهيجان على حد تعبير ابن السكيت.

 َحِمَس :
ربنه  م سرًا هراج غ ض  ِمرس  ح  ِمررس  نقرل ابرن سريده عرن سريبويه قولره: أح  مرسن وح  وهرو أ ح 

أ  .(6)بنني على ذلك؛ ألنه ه يجان  وتحرحك 
، والصرريغة كمررا أتررى بهررا ابررن (7)الحرراء والمرريم والسررين أصررل واحررد يرردلح علررى الشررّدة

( مرن أبنيرة الصرفة المشربهة الدالرة علرى اله ريج  والخّفرة واالنردفاع ، فالحالرة عنرد (8)سيده )ف ِعرلن
 فيميل إلى الخفة واالندفاع لكثرة الهيجان.الغاضب هنا تفقده رزانته وصوابه 

                                                 

 .4/122( المخصص: 1)
 ( م. ن، ص. ن.2)
 ( ينظر: م. ن، ص. ن.3)
 .241( ينظر: مقاييس اللغة/ 4)
عرابرره5) بررده أبررو اسررحاق ابرراهيم السررري الزجرراج، شرررل وتحقيررق: د. عبرردالجليل ع ،( ينظرر: معرراني القرررآن وا 

 .5/162: م2004هرر=1424شلبي، دار الحديث، القاهرة، 
 .4/123( المخصص: 6)
 .264( مقاييس اللغة/7)
، كليرررررة الداب، جامعرررررة الكويرررررت، 1د. فاضرررررل صرررررالح السرررررامرائي، ط( معررررراني األبنيرررررة فررررري العربيرررررة، 8)

 .117/م 1981هرر=1401
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  :الِحدَّة
ت رررد د تن  رررد د تن عليررره أ ِحررردح واح  نقرررل ابرررن سررريده عرررن الخليرررل قولررره: أالِحرررد ةن: الغ ضررربن ح 
تررررررره غاضرررررررب ته، وفررررررري التنزيرررررررل رررررررت حد د تن وقرررررررد تقرررررررّدم ذلرررررررك فررررررري اللسررررررران والفهرررررررم وحاد د                                                                           واس 

 .(1)أ[20، 5]المجادلة:    خي حي جي ٰه مهٱحٱ 
نفهم مرن كرالم ابرن سريده أّن لفرظ )الحرّدة( قرد ورد عنرده فري حقرل داللري آخرر وهرو 

، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أصل اللفظ كما هو عند ابرن فرارس؛ (2)حقل اللسان والفهم
طرررف الشرريء. والِحررّدة عنررد الجرروهري هررو مررا يعتررري  إذ لرره أصررالن، األول: المنررع، والثرراني:

اإلنسان  من النزق والغضب، فنذا علمنا أّن الّنزق خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمرق 
    خي حي جي ٰه مهٱحٱ عرفنرررررررا لمررررررراذا استشرررررررهد ابرررررررن سررررررريده بقرررررررول ان تعرررررررالى:      (3)وطررررررري 

؛ إذ هري مفاعلرة مرن الحرّد (4)فرة[ علمًا ب ن المحاّدة: هري المعراداة والمخال20، 5]المجادلة: 
د  غضررب  تررد واسررتح  والفعررل مررن ذلررك كلرره حررّد يِحرردح ِحررّدة وحررد  عليرره يحررد حررددًا واحتررّد فهررو منح 
فتكون المعاداة في قول ان تعالى مجازًا منرساًل فر طلق السربب وأراد المنس ربب ف حرد مسرببات 

ن ورسرررروله تولررررد عنررررد الكررررافر المعرررراداة والمخالفررررة هررررو الغضررررب؛ ألن المعرررراداة والمخالفررررة 
والمنافق هذه الحّدة وقد ورد اللفظ في موضع آخر مرن الحقرل الرداللي نفسره لردى ابرن سريده 
ب  أي: عجلررة و حررّدةأ، فرر تى بلفررظ آخررر  ررر  مضرريفًا ملمحررًا دالليررًا أخررر وهررو قولرره: أرجررل فيرره غ 

( وأعطاه معنى العجلة والحّدة، وقد أوردها المصنف أيضاً  ب  بلفظ الفعل احترّد فري  وهو )غ ر 
 آخر ألفاظ الحقل الداللي موضوع درسنا.

                                                 

 .4/122، المخصص: 1/293( ينظر: العين: 1)
 .3/75( المخصص: 2)
 .2/463( الصحال: 3)
عررن حقررائق غرروامض التنزيررل وعيررون األقاويررل فرري وجرروه الت ويررل: الزمخشررري، مكتررب ( ينظررر: الكشرراف، 4)

 .10/246، التحرير والتنوير: 17/217، الجامع ألحكام القرآن: 2/285: االعالم اإلسالمي، د. ت
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 هاَج:-فارَ - ارَ 
ررل( وهرري:  أورد ابررن سرريده نقرراًل عررن ابررن السرركيت ثالثررة ألفرراظ بصرريغة الماضرري )ف ع 
ررّر أو شررّر فقررد  أثررار  ثررائرهن وفررار  فرراِئرهن وهرراج  هائجررهن إذا تشررّقق غضرربًا غيررره كررلح مررا تحررّرك لضن

، فار( متالزمين لمرا يحردث (1)تنه أناأهاج ه جًا وهي ج   ، وأفاد ت نا المعاجم بمجيء اللفظين )ثار 
، لتقاربهما في المخر ج فالفاء من براطن الشرفة السرفلى (2) بينهما من إبدال بين )الثاء والفاء(

وممررا بررين طرررف اللسرران وأطررراف  .(4)، فهررو صرروت شررفوي أسررناني(3)وأطررراف الثنايررا العليررا
، ففرري قررولهم: ينقررال فررالن  ثررار ثررائره وفررار فررائرنه إذا (5)لثرراء فهررو صرروت أسررنانيالثنايررا مخرررج ا
، وف ّسرررها ابررن سرريده فرري الكررالم المنقررول عررن ابررن السرركيت بقولرره: إذا تشررّقق (6)اشررتد  غضرربهن 

 .(7)غضبًا، فنذا علمنا أّن قولهم انشق فالن من الغضب، فك ّنه امتأل باطننه به حتى انشقّ 
اجتمرراع األلفرراظ الثالثررة دالررة علررى شررّدة الغضررب لقررولهم فرري )ثررار فررار( إذا  والبررادي لنررا أن

، وثرورن الغضرب حّدتره وأفررد  (9)، وهو من المجاز(8) اشتعل غضبًا وأصله من )فار ت الِقدر(
( داللة الغضب لكل ما تحّرك لضّر أو شّر فقد هاج  ه ي جاً   .(10)لرِ)هاج 

                                                 

 .4/124( المخصص: 1)
 .34لغوي في اللسن العربي/( ينظر: كتاب القلب واالبدال، ضمن الكنز ال2)
 .61، 60، 1/48( سر صناعة اإلعراب: 3)
 .269/ م 1976، القاهرة، 1د. أحمد مختار عمر، ط( دراسة الصوت اللغوي: 4)
 .269( م. ن/ 5)
 .5/79، 4/126، لسان العرب: 349، اساس البالغة/15/80( تهذيب اللغة: 6)
 .10/219( لسان العرب: 7)
 .125( إصالل المنطق/ 8)
 .49( أساس البالغة/ 9)
 .4/124( المخصص: 10)
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 استشاط عليإ:
أقال ابن سريده نقراًل عرن  ابرن السركيت: أاستشراط عليره تل ّهرب  وثرار  بره الغضربن

(1) ،
ّمرا غيرر ذلرك ، وقرول ابرن (2)الشين والياء والطاء أصل يدل على ذهاب الشيء إّما احتراقرًا وا 

فررارس إّمررا غيررر ذلررك يفررتح لنررا برراب  الت ويررل فرري قررول ابررن السرركيت وقررد استشرراط عليرره تل ّهررب  
طرة علررى نفِسرره أو علررى الررتحكم بتصرررفاِته أي: وثررار برره الغضررب فررذهاب الشرريء ف قررده السرري

فقد سيطرة العقرل مرن شرّدة الحررارة التري أثرارت الغضرب لديره. فيمكننرا القرول إّن هرذه الحالرة 
 التي تعتري اإلنسان هي من أعلى درجات الغضب.

، أي إذا تحررّرق مررن شرردة (3) وفرري الحررديث )إذا استشرراط السررلطانن تسررّلط الشرريطان(
ررن غ ِضررب عليرره(4)ه نررارالغضررب وصررار ك ّنرر ، تسررّلط عليرره الشرريطان فرر غراه باإليقرراع بم 

(5) ،
 .(6)وداللة صيغة )استفعل( تدل على الحمل على الشيء، أي: استخفه الغضب

 احتَدم عليإ وتحدََّم:
قررال ابررن سرريده: أواحتررد م  عليرره وتحررّدم  إذا تحررر ق  وأصررله مررن احِترردام الحررّر غيررره مررا 

رره والح   د م  ررةن صرروت فرري الجرروِف مررن التغرريحظأأدري مررا أح  د م 
، ونررص ابررن سرريده يرروحي برر ن (7)

الكررالم حسررب السررياق الررذي سرربق عائررد البررن السرركيت إلررى قولرره )غيررره(، فقولرره: )غيررره( لررم 
ررهه( وهررو اسررتفهام يحمررل داللترين:  ، فهررو )مررا أدري مررا أحد م  مررا أدري مررا  الولييثي ن ِسرب هن ألحررد 

د م ه، أي: ال أفق ه ما معنى  )أحدمه( أي: أّن السائل  يستفهم عن معنى )أحدمه(. أح 

                                                 

 .4/123( المخصص: 1)
 .523( مقاييس اللغة/ 2)
 .2/518( النهاية في غريب الحديث: 3)
 .11/268( تهذيب اللغة: 4)
 .384-7/383( لسان العرب: 5)
م 1971هرررررر=1391هاشررررم طرررره شررررال ، مطبعررررة الداب، النجررررف األشرررررف، ( أوزان الفعررررل ومعانيهررررا، 6)
/111. 
 .4/122( المخصص: 7)
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ربهه وبرذلك يكرون ابرن سريده قرد أعطرى داللرة  الداللة ال انية قولره )مرا أحد مرهه( أي مرا أغ ض 
رد م: هرو إحمراء  (1)أ حد م: أ غ ض ب، والحراء والردال والمريم أصرل واحرد: وهرو اشرتداد الحرر والح 

ررردر فرررالن غ ي ظرررًا  الشررريء بحرررّر الشرررمس والنرررار فيكرررون اللفرررظ مرررن المجررراز، فقرررولهم احترررد م ص 
 وهو من اشّد حاالت الغضب. (2)واحتدم علي  غيظًا وتحد م تحر ق وهو على التشبيه بذلك

 َغِلَق :
أ رّف وطرا   لقرًا خ  ِلرق  غ  لنرِق، (3)جاء عند ابن سيده: أوقرال غ  ِلرق  سريء الخن ، ورجرل  غ 

، وأنشد  ابن االعرابيويقال: احتد  فالن فغلق في ِحد ِته، أي: ن    :(4)شب 
عيفن ينِسيلنني  ع ل  الرةك الض  ل قن   وقد ج   إليك وينش ريك  القليلن ف ت غ 

وبقول ابن منظور في شرحه: إذا أتاك  عنري شريء قليرل غ ِضرب ت  وأنرا كرذلك فمترى 
لنرق ، ويدل الكالم هنا على أّن المعنى الذي ذكرناه سابقًا أّن الغِلرق وهرو (5)ن تِّفقنه السريء الخن

الذي ينغ ِضبه الشيء القليل، ويدل على سرعة الغضب أي الذي يغضبه الشريء البسريط لرذا 
قررال بعررد اللفررظ خررف  وطررا   أي أّن هررذا الشررخص يغضررب ألي أمررر وربمررا ال يسررتحّق لرره 

 الغضب لذا فسره بالخفة والطي .
 َأَخَذه ِقلٌّ من الغضب:

ررررذ ررررت ِقلح مررررن جرررراء عررررن ابررررن سرررريده قولرررره: أوينقررررال أ خ  ه ِقررررل  مررررن الغضررررِب ك  ّنرررره ي س 
ِضررِعهأ مو 
والقرراف والررالم أصررالن صررحيحان عنررد ابررن فررارس، والثرراني مرردار اللفررظ يرردل   (6)

، والِقّلة والِقلح بالكسِر: الرةعدة، وقيرل هري الرعردة مرن (7)على خالف االستقرار وهو االنزعاج
درجة من درجرات الغضرب عنردما تعتريره والبادي لنا أّن هذه آخر  (8)الغضِب ت خذ اإلنسان

                                                 

 .234( مقاييس اللغة/1)
 .12/136( ينظر لسان العرب/ 2)
 .4/123( المخصص: 3)
 .10/351( البيت في اللسان بال نسبة، 4)
 .10/351( لسان العرب: 5)
 .4/123( المخصص: 6)
 .823( ينظر مقاييس اللغة/ 7)
 .11/674( لسان العرب: 8)
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حالة الغضب تظهر عليه ِشربه الر عردة وعردم االسرتقرار، وهرذا الرذي قصرد ه ابرن فرارس بقولره 
 على ِخالف االستقرار وهو االنزعاج.

 :الخاتمة
اتضرررح لنررررا أن المصررررنف كانررررت لرررره القرررردرة علررررى اسررررتيفاء أغلررررب األلفرررراظ الترررري تتعلررررق  .1

منهجيتره أنره يرورد اللفرظ بالصريغة الفعليرة ثرم يصررفه بالغضب وقد وجدنا له من خرالل 
 بذكر مضارعه ومصدره.

 مهد المصنف للغضب فعرفه، ثم فرق بين الغيظ والغضب وأصل اشتقاقه. .2
ال يكتفررري ابرررن سررريده بشررررل المعنرررى برررل يحررراول أن يرررربط كرررل معنرررى حسرررب سررررياقاته  .3

عًا بآية قرآنيرة أو مثرل واستعماالته وحسب المقام الذي يليق به ولذلك ي تي باللفظ مشفو 
 أو بيت شعري.

التعريف بالمرادف الذي ينعد أساسًا ال يمكن االستغناء عنه فري العمرل المعجمري عامرة  .4
 والعمل المعجمي المتعلق بالموضوع بصفة خاصة.

ينسررب المصررنف األقرروال إلررى أصررحابها وأكثررر مررا نقررل عررن الخليررل صرراحب العررين  ثررم  .5
تربهم، كمرا الحظنرا أّن بعرض مرن غيرر ذكرر أسرماء كينقل عن أبي عبيد وابرن السركيت 

األقرروال الترري ينسرربها إلررى صرراحبها لررم نعثررر عليهررا فرري كترربهم ولعررل لررذلك أسرربابًا كرر ن 
 تكون النسغ التي وصلتنا غير النسغ التي أخذ عنها.

لم نلحظ للمصنف منهجية معينة فري التردرج فكانرت مهمرة البحرث محاولرة لتردرج ألفراظ  .6
 ف على وفق خطة البحث.الغضب عند المصن
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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 well-

known 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. 
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