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باب املرض يف ألفاظ ابن السكوت  

دراسة يف األمساء والبدء منها 

 روعة حممود. د.م.أ

 14/6/2007: تاريخ القبول 20/5/2007: تاريخ التقديم

المقدمة 
باب المرض في ألفاظ )يعد ىذا البحث امتدادًا لبحث سابؽ كاف تحت عنواف 

. ّف ميدانيما واحدإإذ ( دراسة في المترادؼ واألعراض (ىػ244ت )ابف السكيت 
 (باب المرض) البحثاف وىو إليوفخيوط الربط داخمة في الحقؿ الداللي الذي ينتمي 

.  في ألفاظ ابف السكيت
والدراسة في ىذا البحث اختصت بما وقع في ىذا الحقؿ مف أسماء األمراض 

فجاء البحث في محوريف األوؿ أطمقنا عميو أسماء األمراض، والثاني . والبرء منيا
وقد ميدنا لكؿ محور في موضعو، واتبعنا المنيج نفسو في . وسمناه بألفاظ البرء

تحميؿ األلفاظ، وذلؾ باعتماد منيجية المصنؼ في تسمسؿ األلفاظ، وجاء عدد 
ومف الجدير . األلفاظ في المحوريف متناسقًا إذ تضمف كؿ محور عشرة ألفاظ

 لفظة عمًى مف قوليـ قد ُغِمَى عميو وىو مغمي عميو التي أدرجيا أفّ بالذكر 
المصنؼ مع أسماء األمراض استثنيناىا مف التحميؿ؛ لكوف المفظة عرضًا عامًا 

. فضاًل عف أنيا غير متالزمة مع األمراض
 
 
 
 
 
 

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية .
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أسماء األمراض  : المحور األول
ـد يتمهـ

تناوؿ ىذا المبحث األلفاظ المتعمقة بأسماء األمراض الذي أوردىا المصنؼ 
أف األمراض تمحقيا  (ىػ428) (1)، وقد ذكر ابف سيناإليوضمف الحقؿ الذي ينتمي 

التسمية مف وجوه، إمّا مف األعضاء الحاممة ليا كذات الجنب، وذات الرئة، أو مف 
أعراضيا كالصرع أو مف أسبابيا كقوليـ مرض سوداوي، أو عمى التشبيو كداء 
األسد وداء الفيؿ، وعدد األلفاظ المحممة في ىذا المحور عشرة ألفاظ ، وقد ذكرنا 
سبب تسمية كؿ مرض فجاء بعضيا مشتقًا مف العضو المصاب، أو مف السبب 

.   موضعوفيأو المسبب، أو مف األثر الذي تركو المرض، وقد فصمنا القوؿ كؿ 
شفاؽ":الرَّثية- 1 يقاؿ، رثَْيُت          . الراء والثاء والحرؼ المعتؿ يدؿ عمى رقة وا 

ْثية عند المصنؼ". (2)رققت: لفالف الوجع في المفاصؿ والَيَدْيف والّرْجَميف "والرَّ
وأنشد ألبي النَّجـْ "(3)

(4) :
لكّؿ شيٍخ َرثَياٌت أْرَبُع 

 
الرُّكبتاف والنََّسا واالخدُع  

وال يزاؿ رأُسُو ُيَصدَُّع  
 

وكُؿ َشْيٍء َبْعد ذاؾ َيْيَجُع  
والمعنى أف اإلنساف إذا َكُبر لزمتو ىذه األوجاع الى أف يموت ال ُيرجا لو منيا " 

واختمؼ في تحديد موضع ىذه األوجاع، فيي عند المصنؼ كما بينا وجع ". (5)ُبرء

                                                 

، طبعة جديدة 1/78 القانوف في الطب، الشيخ الرئيس ابو عمي الحسيف بف عمي بف سينا، (1)
 .ت. باألوفست عف طبعة بوالؽ، مكتبة المثنى، بغداد، د

.  ـ2001 لبناف، –، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1، ط421/ مقاييس المغة، ابف فارس( 2)
األصؿ البف السكيت وىدنة التبريزي، : تيذيب األلفاظ)كنز الحفاظ في تيذيب األلفاظ ( 3)

. 1895، بيروت 114/ لويس شيخو: تحقيؽ
.  1981عالء الديف اغا، الرياض، : ، صنعة74/ ديوانو( 4)
. 114/ ىامش األلفاظ( 5)
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 وجع المفاصؿ بشكؿ عاـ، (6)في المفاصؿ واليديف والرجميف وعند ابف فارس 
  الى ما (7)وذىب ابف سيده 

 منعؾ مف االنبعاث مف وجع أو ِكَبر، وقيؿ ىو  ماذىب اليو المصنؼ وزاد انو كؿ
كؿ ىذه المعاني لمفظة ال تعطينا سبب تسمية المرض . ورـُ وّضالع في القوائـ

وانما ىي مجرد وصؼ ألعراض ىذا المرض وىو الضعؼ نتيجة وجع اليديف 
: (8)مرىء القيسالوالرجميف، واستشيد المصنؼ ببيت 

َوَلْسُت بِذي َرْثيٍة ِامٍَّر 
 

إذا ِقيَد ُمْسَتْكِرىًا أْصَبحا   
.  (9)"أي لست بضعيؼ مف الرجاؿ وليست بي رثية تمنعني مف التصرؼ والنيوض" 

وبعد توثيقنا لممرض طبيًا تبيف لنا اف التياب المفصؿ ناتج عف خمؿ في 
جياز المناعة َيِعدُّ غشاَء المفصؿ عدّوًا لو ويبدأ بمياجمتو فيحدث َخماًل في وظيفة 

العضالت المحيطة بذلؾ المفصؿ فيؤدي الى إحداث ىذه الرقة فيو ويبدأ الوـر 
الذي يؤدي الى ُضالع بسبب ضعفو، فتسمية المرض ناتٌج عف األسباب التي 

أدت الى ضعؼ المفصؿ ورقتو ويسمى عمميًا التياب المفصؿ الرثوي أو 
. (10)الروماتـز

                                                 

. 421/ مقاييس المغة( 6)
، تحقيؽ لجنة إحياء التراث العربي في دار 5/68المخصص، عمي بف إسماعيؿ بف سيده، ( 7)

.  ت.د اآلفاؽ الجديدة، بيروت،
.     ـ1969، دار المعارؼ مصر، 3، تحقيؽ محمد ابو الفضؿ إبراىيـ، ط129/ ديوانو( 8)
 . 115/ ىامش األلفاظ( 9)

(10)
 Davidson’s principles and practice of medicine. christopher haslett, 

et-al , 19
Th

 Edition , 2002 , Churchill Living stone p.1002-1003.  
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. (11)"ُيقاؿ أخذتو َفْرَسة َوُىَو أْف َتُزوَؿ ِفقرة مف ِفَقر ظيره" قاؿ المصنؼ :َفْرسة- 2
يقاؿ لمرجؿ إذا زالت :"      أما األصمعي فجعميا فقرتيف وحّدىا بالعنقية فقاؿ

أما ابف سيده فذىب الى أف الفرسة قرحة ". (12)فقرتاف مف عنقو أخذتو الَفْرسة 
ولو رجعنا الى أصؿ الفرس فيو الدّؽ كما قالو . تكوف في الُعنؽ فتفرسيا

وأصمو َدؽُّ العنؽ . ( 14) واشار اليو ابف فارس (13) (ىػ538ت )الزمخشري 
 فرسا، أي أخذىا فدؽ  وكسرىا، ثـ صير كؿ قتؿ فرسا، وقد فرس الذئب الشاة

 . (15)ومنو سمي الفرس واحد الخيؿ ؛ لدقو األرض بحوافره. عنقيا
فالفرسة ىي تحطـ فقرة أو فقرتيف مف فقرات العنؽ تؤدي الى إصابة النخاع 
الشوكي إصابة بميغة ينتج عنيا إصابة المريض بالشمؿ الكامؿ أو الموت المباشر، 
الف توصيؼ المرض كما تبيف ىو زواؿ الفقرة وليس زلميا، فتسمية المرض جاءت 

. مف الفعؿ الذي أصاب الفقرة وىو الدؽ
يقاؿ ديـ بو، ودير بو سواء، :"جعميما المصنؼ سواء فقاؿ: ديم به ودير به- 3

ـُ والدُّواُر إذا دار َرْأُسو  وأديـ بي وأدير بي وىو الدُّوا
إال أف األصمعي حصر ". (16)

: وفي العيف التدويـ وىو أف ُتّدور الحدقة كأنيا في فْمَكو ُيقاؿ:"الدواـ في العيف فقاؿ
َـّ ُسمّي الدُّوَّاـ لدورانو000َدوَّمت َعْيُنو ُتَدّوـُ تدويما  مف ىنا جعميما ". (17)" ومف َث

دّومت الخمر شاربيا، إذا سكر فدار : والمفظة مف   المجاز، يقاؿ. المصنؼ سواء
أف يكوف :"إذ قاؿ (ىػ429ت )وخير مف وصؼ لنا دوار الرأس الثعالبي . (18)

                                                 

.  115/  األلفاظ(11)
، ضمف مجموعة الكنز المغوي في المسف العربي، تحقيؽ، أوغست 211/ خمؽ اإلنساف( 12)

.  1903ىفز، بيروت 
. 1960، دار ومطابع الشعب، القاىرة 469/ أساس البالغة( 13)
.  810/ مقاييس المغة( 14)
.  ـ1888، المطبعة الخيرية، مصر، 1، ط4/205تاج العروس، محب الديف الزبيدي، ( 15)
. 115/ األلفاظ( 16)
. 185/ خمؽ اإلنساف( 17)
، تحقيؽ احمد عبد 5/1922، بف حماد الجوىري، (تاج المغة وصحاح العربية)الصحاح ( 18)

.  ـ1979، دار العمـ لممالييف، بيروت 2الغفار عطار، ط
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فالدواـ والدوار سواء وىو . ("19)اإلنساف كأنو يدار بو وُتظمـ عينو وييـ    بالسقوط 
وقد ورَدفي حديث عائشة رضي اهلل عنيا وصُؼ لعالج ىذا . (20)مف وجع الرأس 

أنيا كانت تصؼ مف الدُّواـ سبع ثمرات عجوة في سبع غدوات عمى "الدواـ إذ 
. (21)"الريؽ

: يقاؿ لمبقايا مف المرض والعداوِة والعشؽ"قاؿ المصنؼ: عقابيل وعقابيس- 4
والالـ فييا زائدة  (عقب)وذىب ابف فارس أف المفظة مف . (22)"عقابيؿ وعقابيس

والعقابيس أيضا بقايا عقب األشياء . (23)وىو مرض يعقب المرض العظيـ 
قروح صغار : والعقبوؿ. (25)ويجوز أف تكوف السيف بداًل مف الالـ. (24)كالعقابيؿ 

واكثر ما تظير عمى الشفة ِغبَّ . تخرج بالشفة مف بقايا المرض والجمع العقابيؿ
. (27)قاؿ رؤبو. (26)الُحمّى 

                  ِمْف وْرِد ُحمَّى أْسأَرت َعقاِبال  
. أي أبقت وتركت أثراً 

فتسمية ىذا المرض كانت نتيجة لألثر الذي يتركو مرٌض اشد منو، أي يعقبو نتيجة 
. أو عداوة كما بّيف المصنؼ مرض

                                                 

.   ـ1900، مطبعة البابي الحمبي، 125-124/ فقو المغة وأسرار العربية( 19)
. 5/73المخصص ( 20)
، تحقيؽ طاىر الراوي، 2/142النياية في غريب الحديث واألثر، مجد الديف بف األثير ( 21)

.  ـ1963ومحمود الطناحي، المكتبة العممية، بيروت، القاىرة، 
. 115/ األلفاظ( 22)
. 763/ مقاييس المغة( 23)
. 4/184تاج العروس، ( 24)
، تحقيؽ عز الديف التنوخي، مجمع المغة 2/207، أبو الطيب المغوي، اإلبداؿكتاب ( 25)

.  1961العربية، دمشؽ، 
. 303/ البغدادي/ جواىر األلفاظ( 26)
 وشطر البيت تُْبقي ُصَداعًا 124/ مجموع أشعار العرب، وىو مشتمؿ عمى ديواف رؤبة( 27)

. وَنحِيبًا ساعال
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فاستأصؿ  (28)"سحؼ رأسو يسحفو سحفًا إذا حمقو: الَسْحُؼ مف قوليـ:"السُّحاف- 5
الشحمة التي عمى الظير الممتزقة بالجمد فيما بيف الكتفيف الى :"والُسْحفة. (29)شعره

: طرائؽ الشحـ الذي بيف طرائؽ الطفاطؼ، والَطْفَطفة:  والسحائؼ(30)"الوركيف
والسَُّحاُؼ عند . (31)الخاصرة، وكؿ لحـ مضطرب مسترخ وجمعو طفاطؼ

، وعند ابف سيده وجع يأخذ بيف الكتفيف يحـّ (32)الِسؿُّ : المصنؼ نقاًل عف الفراء
. (33)صاحبو وينفث مثؿ العمؽ

وقد أجاد الجوىري في تحديد موضع الُسحفة والتي منيا السحاؼ كما بينا 
آنفًا وكأف لديو جياز تصوير فالمرض عادة يشمؿ الصدر والعمود الفقري وأسفؿ 
الظير وجياز اليضـ، وأعراضو سعاؿ مع نفث دـ، وضيؽ تنفس، وفقداف شيية 

وقريب مف ىذا َوْصُؼ . (34)تؤدي الى فقداف الوزف مع حمّى وتعرؽ في الميؿ 
أف ينتقص لحـ اإلنساف بعد ُسعاؿ وَمَرض وىو : "الثعالبي لممرض إذ قاؿ السؿ

 نحوؿ الجسـ بشكؿ إلى فيذه األعراض مجتمعة تؤدي (35)"الَيْمُس والُيالس
فتسمية المرض . فيسحؼ الجسـ كما يسحؼ الشعر بالحمؽ (كونو مزمنا)تدريجي، 

سحفو : جاءت مف األصؿ المغوي لمفظة، لذا يقولوف عند الدعاء عمى الكذاب
.  ( 36)اهلل

                                                 

 وأعيد، طبع في مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، 1، ط2/153جميرة المغة، ابف دريد، ( 28)
.  ـ1926طبعو في مكتبة المثنى بغداد، 

مصطفى السقا، حسيف : ، تحقيؽ3/147المحكـ والمحيط األعظـ في المغة، ابف سيده، ( 29)
.  ـ1958، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر 1نصار، ط

.  4/1372الصحاح، ( 30)
. 4/1372ىامش الصحاح، ( 31)
. 115/ األلفاظ( 32)
. 5/68المخصص، ( 33)

(34)
  Davidson’s  principles and  practice of medicine 535-537.  

. 126/ فقو المغة( 35)
. 115/ ينظر األلفاظ( 36)
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والمفظة جاءت . (37)"وجع في اليديف والرجميف، يقاؿ َبِدؿ َيْبَدُؿ َبَدال" البدؿُ :الَبَدلُل - 6
لحـ الصدر، وعنػد الفيػروز  (ىػ321ت ) (38)مف البأدلة وىي عند ابف دريد

            (39)آبػادي
.  (41)، وقيؿ ما بيف العنؽ والترقوة(40)لحمة بيف اإلبط والْتندوة (ىػ817ت )

. (42)وحكى صاحب المساف عف أبي عبيد أف البأدلة المحمة في باطف الفخذ
شكا بأدلتو عمى حكـ المصوغ مف ألفاظ األعضاء وردىا ابف سيده الى : يقاؿ

وبذلؾ قضينا عمى ىمزتيا بالزيادة وىو مذىب :"كفعؿ المصنؼ وقاؿ (َبِدؿَ )الثالثي 
نستنتج مف ىذا أف . (43)"سيبويو في اليمزة إذا كانت الكممة تزيد عمى الثالثة

ويتضح لنا أف المريض . (فعؿ)الزيادة قد تحصؿ بعد الفاء في الميزاف الصرفي 
إذا شكا وجع اليديف فتكوف البأدلة ىي لحـ الصدر أو المحمة بيف اإلبط والتندوة، 
ذا شكا وجع الرجميف فالبأدلة المحمة في باطف الفخذ وأنشد  أو العنؽ والترقوة، وا 

:  (44)المصنؼ لشواؿ ابف ُنعيـ
وتَّمذََّرْت َنْفسي ِلَذاَؾ ولـ أَزْؿ 

 
َبِداًل َنياِري ُكمَُّو َحتَّى ااُلُصْؿ   

. والَتَمُذر ىو اف تخبث النفس مف وجع، مف َمَذرت البيضة إذا فسدت 
والبادي لنا أف الشاعر يشكو التشنج العضمي، الف أعراضو دامت طواؿ النيار 
حتى ااُلُصْؿ وىو وقت العشي، وتسمية المرض كما بينا جاءت مف اسـ العضو 

.  وىو البدؿ الثالثي أو مف الرباعي البأدلة
                                                 

.  115/ األلفاظ( 37)
. 1/247جميرة المغة، ( 38)
. 3/333القاموس المحيط، ( 39)
.  6/2291مغرز الثدي، وقيؿ لحمتاف فوؽ الثدي، ينظر الصحاح، : الْتندوة( 40)
.    ـ1494، دار صادر، بيروت، 3، ط11/49لساف العرب، ابف منظور، ( 41)
.   11/49لساف العرب، ( 42)
 ينظر . 1975، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، عالـ الكتب بيروت، 4/307كتاب سيبويو،  (43)

. 7/223، تاج العروس، 11/49 العرب،  لساف
.  115/ ينظر األلفاظ( 44)
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 وىو أحد (45)"َوَجٌع يأخذ في اصؿ ااُلُذِف، يقاؿ بو َنَكَفٌة وىو النُّكاؼ:"النُلكاف- 7
 (46)جمع َنَكفة، وىي ُغَددٌ : فالَنكؼ بالتحريؾ. األدواء الذي اشتؽ مف العضو

والرأد ىو اصؿ المحي الناِتئ . (47)صغيرة في اصؿ الَمْحي بيف الرأد وشحمة األذف 
والمرض يصيب اإلنساف والبعير، يقاؿ أخذت البعير الُغّدة، وأغدَّ . (48)تحت األذف

، ويسمى (49)سواء . ُيِغدُّ اغدادًا وىو َجَمٌؿ ُمِغدٌّ وناقة ُمِغدٌّ أي الجمؿ والناقة فيو
أيضًا النكاؼ وىو ورـٌ يأخذ في نكفتي البعير وىو داء يأخذ في حموقيا فيقتميا 

يف مف توىو عمميًا مرض فايروسي حاد ُمْعد يتميز بتضخـ واحدة أو اثف. (50)ذريعًا 
الغدد المعابية الفكية أو أعمى فكية، ويمكف اف يشمؿ أعضاء أخرى مثؿ البنكرياس 

. Parotid Gland والجياز العصبي المركزي ويسمى تشريحيًا بالمغة اإلنكميزية 
 (السحايا)وقد يسبب ىذا المرض مضاعفات منيا التياب أغشية الدماغ 

.  (51)والعقـ
 
الُسواد داٌء يأخذ اإلنساف مف أكؿ التمر يجد وجعًا عمى كبده، وقد سيد ":السُّواد- 8

والبادي لمقارئ مف الوىمة األولى أف تسمية المرض جاءت مف ". (52)وىو َمُسود
أجاءت تسمية المرض : لكف الذي يثير التساؤؿ. الموف فالَسواد في الموف معروؼ

                                                 

. 116/ األلفاظ( 45)
كؿ عقدة في جسد اإلنساف اطاؼ بيا شحـ، وقيؿ كؿ عقدة بيف العصبة : الغدة والغدد( 46)

.  5/95ينظر المخصص . والمحـ
، 4، تحقيؽ احمد محمد شاكر، عبد السالـ ىاروف، ط65/ إصالح المنطؽ، ابف السكيت( 47)

. 4/1436ت، الصحاح، .دار المعارؼ مصر، د
.   3/169لساف العرب، ( 48)
أوغست . ضمف الكنز المغوي في المسف العربي، تحقيؽ د. 117/ كتاب اإلبؿ، االصمعي( 49)

. 1903ىفتر، بيروت 
. 4/1436الصحاح، ( 50)

(51)
Medical microbiology. Gco.F Brooks et.al 22Edition/ 2001 Lange 
medical  books/ Mecraw – Hill pag 480-481.  

.  116/ األلفاظ( 52)
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أـ أف  (الكبد)أـ جاءت مف لوف العضو المصاب  (التمر)مف لوف الُمَسبب وىو 
أما إف كانت التسمية مف المسبب وىو التمر فالعرب . التسمية أطمقت ألمر آخر

تطمؽ لفظ األسوداف عمى التمر والماء ومنو حديث أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل 
ىما التمر والماء اما التمر فأسود ("53)لقد رأيتُنا وما لنا طعاـ إاّل األسوداف "عنيا 

والعرب تفعؿ . وىو الغالب عمى تمر المدينة، والماء اضيؼ عميو ونعت بو اتباعاً 
أما . (54)ذلؾ في الشيئيف يصطحباف فيسمياف معا باسـ األشير كالقمريف والعمريف 

إذا كاف مف لوف العضو المصاب، فالكبد ذو لوف مائؿ الى السواد، والعرب تقوؿ 
وعمى الرغـ مف منطقية التعميؿ . (55)ىو أسود الكبد، أي عدو، وىـ سود األكباد 

إاّل أننا لـ نكتؼ بمراجعتنا لممصادر المغوية ورجعنا الى الكتب الطبية األجنبية، 
فتبيف لنا أف ىذا المرض سببو زيادة نسبة الحديد في الجسـ، ونعمـ أف التمَر مف 
اكثر األغذية اغتناًء بالحديد، وىذه الزيادة تترسب وتسبب تدميرًا لعدة أعضاء، 

ومنيا الكبد، وكذلؾ يسبب تموف الجمد بموف رمادي غامؽ بسبب زيادة صباغ الجمد 
خاصة في األجزاء المتعرضة لضوء الشمس وُيسمى عمميًا مرض  (الميالنيف)

. (56)السكر البرونزي
اتضح لنا اف التسمية واف كاف سببيا ظاىريًا تغّير لوف الجمد إاّل أف لممسبب 
دورًا في ىذه التسمية فكما بينا أف ازدياد نسبة الحديد مف كثرة أكؿ التمر أدى الى 

. َتَغيُّر لوف الجمد ومف ىنا كاف الُسواد
الحرؽ مف الورؾ َمْغرُز رأس الفخذ وفييا َعَصبة الى رأس الفخذ إذا  ":محروق- 9

والحارقتاف في محكـ "(57)انقطعت قيؿ أصابو َحَرٌؽ وقد ُحِرؽ الرجؿ وىو محروؽ
عصبتاف في رؤوس أعالي الفخذيف في أطرافيما ثـ تدخالف فتكوناف :"ابف   سيده

                                                 

. 2/419 غريب الحديث واألثر يالنياية ؼ( 53)
. 2/419المصدر نفسو، ( 54)
. 312/ أساس البالغة( 55)

(56) Davidson’s principles and practice of medicinc – 870-871.  
.  224/ خمؽ اإلنساف، األصمعي( 57)
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في ُنقرتي الَوركيف ُممتزقتيف ثابتتيف في الُنقرتيف فييما َمْوِصُؿ ما بيف الفخذ والورؾ 
ذا زالت الحارقة عرج الذي يصيبو ذلؾ . (58)"وا 

 وىو يصؼ راعيًا يصور لنا حركة الراعي وىو (59)وأنشد المصنؼ لمحذلمي
:  مقطوع الحارقة فيقوؿ

َيَظؿُّ تحت الفنف الوريؽ 
 

َيشوؿ بالِمْحجف كالمحروؽ   
فالراعي يقوـ عمى ِرْجٍؿ واحدة، يتطاوؿ لألفناف ويجتذ بيا بالمحجف فيميميا الى إبمو  

فيو يرفع رجمو ليناؿ الغصف البعيد منو لينفضيا كأنو محروؽ، أي كأف حارقَتو قد 
 في تصوير المشيد باف الراعي يقـو (61)، ويزيد ابف سيده(60)زالت فأصيب بالعرج

عمى أطراؼ أصابعو نتيجة زلؿ الحارقة أو انقطاعيا، وبيذا اتضح أف تسمية 
وجاءت عمى صيغة اسـ المفعوؿ مف  (الحارقة)المرض مشتقة مف العضو وىي 

.  لمداللة عمى ذات المفعوؿ (محروؽ)الثالثي 
 ".(62)وُيقاؿ بحَر الرَُّجُؿ َيْبَحُر َبحَراً :"ذكر المصنؼ تصنيفًا لمفظو فقاؿ: بحر- 10

وكذلؾ :"ثـ عطؼ عمييا كالمًا مفاده أعراض بعير أجيد نفسو في العدو فقاؿ
مَّا مطموبًا فَينقطُع وَيْضُعُؼ وال يزاؿ ِبَشّر  البعير إذا اْجَتَيَد في الَعْدِو إمَّا طالبًا وا 

. (63)"حتى َيْسَودَّ َوْجُيُو ويتَغيَّر
وتوحي حالة البعير بأنو في َجَزع َوَفرؽ وىذا أحد أصمي المفظة في اشتقاؽ 

 باسـ المرض في اصطالح األطباء في عصره (65)، ثـ أفادنا الجوىري(64)ابف دريد
واألطباء يسموف التغّير الذي َيْحُدُث لمعميؿ دفعة في األمراض الحادة :"فقاؿ

                                                 

(58 )2/401  .
.  عمى ترجمة لو في مضاف المصادر التي راجعتياأقؼلـ . 116/ األلفاظ( 59)
. 6/311تاج العروس، : ينظر( 60)
. 2/401المحكـ، ( 61)
. 117/ األلفاظ( 62)
.  المصدر نفسو ( 63)
(64)  1/191  .
.  2/586  الصحاح ، (65)
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وعمى الرغـ مف أف المرض غير معروؼ عمى األقؿ لدى الدىماء مف ". ُبحرانا
الناس إال أف لو تأصياًل عمميًا طبيًا مقاربًا لكالـ الجوىري وتوصيؼ ابف السكيت 

أي واجو أو اىرب وىذا  ( Fight or Flight )فالمرض يطمؽ عميو عمميًا . لمبعير
فيي حالة تعتري الشخص مف فزع أو  (طالبًا أو مطموباً )الذي وصفو المصنؼ بػ 

تحّير أو دىشة شديدة ألمر جمؿ أو خطب عظيـ فيولد لديو توترًا فسمجيًا في 
مما  (الكورتيزوف)و  (االدريناليف)أعضاء الجسـ ينتج عنيا زيادة في إفراز ىرموف 

ينتج زيادًة في ضربات القمب وارتفاعًا في معدؿ التنفس وضغط الدـ ومستوى 
منعكسات الشخص وىذا ما يحدث طبيعيًا عند تعرض الشخص لخطر مفاجئ 

ناىيؾ عما يحدث . أو اليرب (المواجية)يّيدد حياتو فيصبح بيف خياريف إما القتاؿ 
لمشخص تحت ىذا الضغط مف أعراض حادة كما وصفيا األطباء في عصر 

توسع الحدقة، تعرؽ غزير لمغدد )الجوىري والتي ىي مجموعة أعراض متالزمة 
العرقية، ازدياد سرعة القمب، توسع القصبات، زيادة قوة التقمص، تحرر السكر 

، وىذا ما حدث في وصؼ البعير (66)(األحادي في الكبد، زيادة سرعة تخثر الدـ
 . مف ضعؼ وتغير لوف

                                                 
، 1/261حساف احمد قمحية، .   الفيزياوية الطبية والفيزيولوجيا المرضية، نقمو الى العربية د(66)

.   1995المركز التقني المعاصر، دار ابف النفيس، دمشؽ 
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 البُلرء  ألفاظ: المحور الثاني
 تمهيــــد

وسمنا ىذا المبحث بالفاظ البرء، ونعني بو الفاظ البرء مف األمراض الواقعة 
.  موضوع الدرس بوصفو حقاًل دالليًا كما بينا (باب المرض)تحت 

خموص الشيء عف غيره عمى سبيؿ التقصي مما يكره مجاورتو : وأصؿ البرء
، فيو إذف ذىاب أصؿ الداء مف الجسد، أي زواؿ العرض والمرض، إذ ربما (67)

يقع في نفس القارئ تسمية المحور بألفاظ الشفاء، فالشفاء يحتمؿ زواؿ العرض 
دوف البت بزواؿ المرض لذا آثرنا ىذه التسمية عمى غيرىا، وكاف عدد األلفاظ 
الواقعة تحت ىذا العنواف ثمانية ألفاظ أعقبيا المصنؼ بمفظتيف ىما اقرب أف 

تصّنفا مع أسماء األمراض ؛ ولكف بينا المسوغ الذي حمؿ المصنؼ عمى إدراجيا 
. في ىذا الموضع

َبؿَّ :" مف قوليـ(.68)مرض فالف ثـُ َاَبؿَّ مف مرضو وآسَتَبؿَّ :"قاؿ المصنؼ: أَبلَّ - 1
َبؿَّ : والِبّؿ بالكسر الشفاء مف قوليـ. ( "69)مف مرضو َيبؿُّ بالكسر َباّل، أي َصحَّ 

والبمؿ . (71)حسنت حالو بعد اليزاؿ:   وابتؿَّ فالٌف وتبمؿ(70)الرجؿ مف مرضو إذا برأ
 وجعمو ابف فارس األصؿ األوؿ مف خمسة (.72)في المغة الرطوبة في الشيء

ىذا األصؿ غّمب الظف عندنا أف المريض كاف . (73)ىو الّندى: أصوؿ وقاؿ

                                                 

عدناف درويش، محمد المصري، . ، تحقيؽ د231/ الكميات، ابو البقاء الكفوي ينظر( 67)
.   ـ1998، 2مؤسسة الرسالة، ط

. 117/ األلفاظ( 68)
. 4/1640الصحاح،  ( 69)
. 7/233 تاج العروس، ( 70)
.  50/ أساس البالغة( 71)
. 3/186جميرة المغة، ( 72)
. 92/ مقاييس المغة( 73)
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مصابًا بحمى ثـ فارقتو فتركت ىذه الرطوبة، وىو العرؽ في جسمو والذي دائمًا ما 
:  (74)يصاحب المريض بعد الحمى، واستشيد المصنؼ بقوؿ الشاعر

إذا َبؿَّ مف داٍء بو طفَّ أّنو 
 

نجا وبو الّداء الذي ُىو قاِتُمْو  
 
 
 

التي تفيد التراخي الُرتبي أو ترتيب  (ُثـّ ) ةلكف التأمؿ في سياؽ المصنؼ وايراده لفظ
 جعمنا نستبعد ظاىرة العرؽ بعد الحمَى، يقوي استبعادنا ىذا قوؿ (75)بميمة

فالمقصود بالرطوبة والّندى ىو استرجاع حاؿ "حسنت حالو بعد اليزاؿ"الزمخشري
المريض وامتثالو لمشفاء كالعود الذي يبس ثـ رجعت بو النداوة، فكأف المريض في 
ىزالو كالعود اليابس ثـ حسنت حالو بعودة الرطوبة والنداوة اليو، فالمرض ىنا كاف 

شديدًا َىَزَؿ صاحَبو وَضُعَؼ عوُده ثـ َبؿَّ فتحّسف ويعضد ىذا االستنتاج صيغة 
التي اعقبيا المصنؼ في سياؽ المفظة والتي مف معاني الصيغة  (استبؿّ )
 .  فأفادت تغّير حاؿ المريض وتحسنو بعد ىزاؿ(76)التحّوؿ (استفعؿ)
وَفرَّْقُت الشيء تفريقًا وَتْفِرقًة، . فرقت بيف الشيئيف أْفُرُؽ َفْرقًا وُفْرقاناً : افرق- 2

 ألنوالفصؿ ومنو فرؽ الشعر والفرقاف؛ : واصؿ الَفْرؽُ ". (77)فانفرؽ واْفَتَرَؽ وَتفرَّؽ
، (79) إذا برأ منوأفراقاوافرؽ المريض مف مرضو . (78)يفرؽ بيف الحؽ والباطؿ

 ال يكوف ؽاالفترا أف إلى (81)، وذىب ابف دريد(80) المحموـ مف ُحّماهأفراؽوكذلؾ 
إاّل مف مرض ال يصيب اإلنساف إاّل مرة واحدة كالجدري والحصبة وغيره، أما 

                                                 

.  117/ األلفاظ  (74)
، تحقيؽ احمد السيد سيد احمد، المكتبة 8/613، (ىػ643ت )شرح المفصؿ، ابف يعيش ( 75)

.   ت.التوقيفية، القاىرة، مصر، د
، ساعدت جامعة بغداد عمى نشره، النجؼ 109/ أوزاف الفعؿ ومعانييا، ىاشـ طو شالش( 76)

.   1971االشرؼ 
. 4/1542الصحاح،  ( 77)
. 1/373 القرآف، القرطبي ألحكاـالجامع ( 78)
. 2/399جميرة المغة ( 79)
. 814/ مقاييس المغة( 80)
. 2/400جميرة المغة ( 81)
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وزاد بعضيـ .  أف كؿ عميؿ أفاؽ مف عمتو فقد افرؽإلى فذىب (82)األزىري
اعتؿ أبو عمر الزاىد :"(ليس)وحكي عف ابف خالويو أنو قاؿ في كتاب . (83)بسرعة

وسواء كاف "(84)عرؼ ضعفي فرفؽ بي: ليمة واحدة ثـ افرؽ فسألناه عف ذلؾ فقاؿ
االفراؽ بسرعة أو مرض ال يصاب بو الشخص غير مرة واحدة فإّف داللة المفظة 

. توحي بالبرء مف المرض
نِقو مف مرضو بالكسر َنَقيا، وكذلؾ نَقو نقوىًا فيو ناقو إذا صح وىو في : َنِقه- 3

أي ال يزاؿ فيو ضعؼ، أو انو قريب عيد بالمرض لـ يرجع اليو . (85)عقب عمتو
وكاف األجدر بالمصنؼ أف يقدميا عمى المفظتيف . (86)كماؿ صحتو وقوتو

السابقتيف الف المريض كما تبيف حديث عيد بالمرض إذ أعربت المفظة األولى 
.  عف حسف حاؿ المريض، وجاء توصيؼ الثانية بفراؽ المرض البتة

". (87)وقد اطرغّش اطرغشاشًا وىو االقباؿ في البرء"قاؿ المصنؼ: ااررغّش - 4
اطرغّش القوـ : (88)وعف أبي زيد اطرغْش الفرخ تحرؾ بالوكر، وذكر االزىري 
المطرغش الضعيؼ :"غيثوا وأخصبوا بعد الجيد واليزاؿ، واستدرؾ الزبيدي فقاؿ

والذي بدا "(89)المضظرب القوائـ والناقو مف المرض غير أف كالمو وفؤاده ضعيؼ
لنا مف داللة المفظة انيا تسبؽ حالة الناقو فاألولى َصّح مف مرضو، والثانية ال 

.  يزاؿ ضعيفًا في قوتو وكالمو
 

                                                 

.  9/107تيذيب المغة، ( 82)
. 7/46تاج العروس ( 83)
ولعمو في الجزء الخامس الذي  (ليس في كالـ العرب):  عمى ىذا القوؿ في كتابوأقؼلـ ( 84)

 77مف الصفحة  (1) في اليامش إليو الفتوح شريؼ والمشار أبومحمد . انفرد بتحقيقو د
.  محمود جاسـ محمد الدرويش. د (ابف خالويو وجيوده في المغة)ضمف كتاب 

.  6/2253الصحاح، ( 85)
.  9/417تاج العروس، ( 86)
. 117/ األلفاظ( 87)
. 8/288تيذيب المغة، ( 88)
. 4/319تاج العروس، ( 89)
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ولـ يوضح المصنؼ ما الذي تماثؿ ؟ ". (90)اندمؿ إذا تماثؿ بعد ِثقؿ" :اندمل- 5
 الجرح، قاؿ ابف إلىأىو جرح أـ مرض، إذ أف اغمب المعجمات أسندت االندماؿ 

 :(92)ومنو قوؿ الشاعر . (91) بناء اندمؿ الجرح إذا برأأصؿالدمؿ : دريد
وجرح السيؼ تدممو فيبرأ 

 
 

وَيْبقى الدىَر ما جرح المساف   
 بالدِّماؿ األرض، ودمؿ (93)إذا اصطمحوا: واستعمؿ المفظ مجازًا فقيؿ، تدامؿ القوـ 

 فقد جعؿ دمؿ األرض (94)أما صاحب المساف. أصمحيا بما ُتستصمح بو مف القوة
 (95)وجمع الرأييف ابف فارس. األصؿ، ومنو قيؿ لمجرح قد اندمؿ إذا تماثؿ وصمح

فالمفظة تدؿ عمى صالح بعد فساد . أصيؿ يدؿ عمى تجمع بسيولة (د ـ ؿ)بقولو 
 العرب تسمي الداء الذي يصيب أفحتى . سواء أكاف عمى الحقيقة أـ عمى المجاز

النخؿ َفَيسواد َطْمُعو قبؿ أف يمقح سموه دمااًل تفاؤاًل بالصالح كما سميت الميمكة 
.  (96)مفازه

ويقاؿ لمَقْرح ."(97)وتقشقشت قروحو إذا تقشرت لمبرء:"قاؿ المصنؼ: قشقغ- 6
قد توسؼ جمده وتقشقش :  يبس وتقَّرؼ، ولمجرب في اإلبؿ إذا قفؿاولمجدري إذ

ويمحظ اف المفظة خاصة بالبرء مف القروح واألمراض الجمدية، سواء "(98)جمده
: (99)وأورد الزمخشري ما انشده النضرأكانت قروح إنساف أـ قروح بعير 

إّنى انا القطراف اشفي ذا الجرب 
 

                                                 
. 117/   األلفاظ(90)
. 2/299  جميرة المغة، (91)
. 11/251  البيت في لساف العرب مف غير عزو، (92)
. 2/299جميرة المغة،    (93)
(94)  11/250  .
.   346/   مقاييس المغة(95)
. 2/299   جميرة المغة، (96)
. 117/    األلفاظ(97)
.  415/    إصالح المنطؽ(98)
.  508/    أساس البالغة(99)
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عندي ُطالء وِىناء لمُنقب  
مُقشقش ُيبرْى منيـ مف َجَرب   
 
 قؿ ىو اهلل أحدو  ُقْؿ يأييا الكافروفوحكي عف األصمعي انو كاف يقاؿ  

 كما (100) تبرئاف مف النفاؽ كما يقشقش الِيناء الجرب فيبرئوأنيماالمقشقشتاف أي 
. انشد النضر

وحكى األزىري عف ". (101)الُمبرغش القائـ مف مرضو يذىب ويجئ:"المبررغ- 7
 والواضح مف كالـ األزىري أف (.102)ابف السكيت أف اطرغش وابرغش بمعنى واحد

ولـ نجد الكالـ في ابداؿ ابف السكيت وال في كتب . ىناؾ ابدااًل بيف الطاء والباء
االبداؿ األخرى ؛ الف مخرج الحرفيف مختمؼ فالطاء تخرج مف أدنى طرؼ المساف 

وعمى الرغـ مف تشابو الحرفيف . (103)وما يميو مف الثنايا العميا، أما الباء فشفوية
مطبعة ) فالطاء األخرييففي صفتي الجير والشدة إال انيما مختمفتاف في الصفتيف 

 لذا نجد أف المصنؼ قد وفؽ في تقديـ (104)(منفتحة مستفمو)اء بواؿ (مستعمية
اطرغش عمى ابرغش، فاألولى إقباؿ في البرء وكأف صفة الطاء تحكي استعالء 

ومياجمتو  واإلطباؽ عميو وكأنو في معركة لذا كاف  (المرض)المريض عمى عدوه 
.   في كالمو وفؤاده وىذا توصيؼ مف أنيى المعركة منتصراً اً في النياية ضعيؼ

                                                 

. 4/339، تاج العروس، 9/356 ، لساف العرب، 3/1016الصحاح، ( 100)
. 117/ األلفاظ( 101)
. 8/228تيذيب المغة، ( 102)
ت ) (ابف الطحاف)مخارج الحروؼ وصفاتيا، لإلماـ أبي اإلصبع السماتي االشبيمي ( 103)

 .  1984، 1، تحقيؽ محمد يعقوب تركستاني، بيروت، ط83/   (ىػ560
.   90 و 89 المصدر نفسو، (1-4)
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أما المبرغش فيو دور الحؽ في البرء بعد المطرغش وكأف الباء منحت المريض 
القدرة عمى الذىاب والمجيء بعد انتصاره عمى عدوه فكاف لصفو االنفتاح اتساُع 

.  في البرء(105)
 لـ تسعفنا المعجمات في بياف داللة المفظة حتى المصنؼ لـ يقؿ :تاشّشا- 8

ونعمـ أف ىذه األلفاظ تمثؿ دورًا مف أدوار ". (106)تطّشا المريض مثؿ ابرغشَّ "إال
البرء مف المرض والمفروض أنيا تخضع لتدرج داللي، وأكثر المعجمات بينت لنا 

 سوى صاحب المساف والتاج (107)ىو المطر الضعيؼ: أف الطش
بالضـ داء مف األدواء يصيب الناس كالزكاـ، سميت ُطّشو ؛ النو إذا "الُطشاش"قاال

ويبدو أف . (108)استنثر صاحبيا طشَّ كما يطش المطر وىو الضعيؼ منو
فالثالثة ىي  ".اطرغش، ابرغش، تطشا"المصنؼ قد وفؽ في تدرج األلفاظ الثالث

آخر دور مف أدوار البرء يشعر بيا المريض وكأنو مصاٌب بانفمونزا خفيفة، ثـ 
. يستنثر ىذا الرذاذ دليؿ شفائو واهلل اعمـ

وقد َعادَُّه . وبو مرض ُعداد وىو اف َيَدَعُو زمانًا ثـ ُيعاوده"قاؿ المصنؼ: عداد- 9
والبادي لنا مف قوؿ المصنؼ اف العداد مرٌض، أي ليس ". (109)ُيعاّدُه عدادًا وُمعادَّةً 

ومعمـو .  البرء فما المسوغ الذي جعؿ المصنؼ يضعيا مع ألفاظ البرء؟ألفاظمف 
فاشتقاؽ المفظة مف . (110)إحصاء الشيء، عّده َيُعدُّه عدا، وَتْعدادًا، وَعدَّده: أف العدّ 

الحساب مف قبؿ عد الشيور واألياـ، أي كأف الوجع َيُعدُّ ما يمضي مف السنة فإذا 
وجاء في الحديث . (111)تمت عاودت المريض، فعداد الوجع اىتياجو لوقت معموـ

                                                 

، منشورات اتحاد 110/ خصائص الحروؼ العربية ومعانييا، حسف عباس: ينظر( 105)
.   1998الكتاب العرب 

. 117/ األلفاظ( 106)
، تاج العروس، 6/312، لساف العرب، 3/1009، الصحاح، 1/96جميرة المغة، ( 107)

4/319 .
.  4/319، تاج العروس، 6/312لساف العرب، ( 108)
. 118، 117/ األلفاظ( 109)
.   1/35المحكـ، ( 110)
.  410/   أساس البالغة(111)



                                   (        59) العدد –آداب الرافدين 

 م2011/هـ1432

 49 

أي تجيئو في مثؿ الوقت الذي لدغ فيو "(112)ما زالت أكمة خيبر ُتعادُّني"الشريؼ
: (113 )قاؿ امرؤ القيس

فِبتُّ بميمة َبثَّت ُىُمومي  
 

أِرْقُت َفُقْمُت في اَرقي آْلِعَداُد  
يقوؿ الشاعر ُمنع مني النوـ وأرقُت فيذا الذي بي عداد، أي انو فكَّّر في سبب  

: أرقو فقاؿ
. (114)سببو ىذا العداد، أي ما اعتاد عميو الوقت بعد الوقت مف ألـ أو ُسـّ أو عشؽ

وقتيا المعروؼ، ومنو مرض المالريا تعاود المريض كؿ ثالثة : ومنو عداد الُحمىّ 
ىذا الذي سوغ لممصنؼ إدراج المفظة مع ألفاظ البرء؛ ألف المريض يشعر انو . أياـ

. برء لمفارقتو األلـ أو الحمى أو المرض ثـ يعود ويبدأ مف جديد
ـَ مف المرض ُبِرئ : السميم- 10 ـَ مف البالء سالمة وسالمًا، وَسَم َسُم

والسميـ . (115)
إذ يسمى المديغ سميمًا  كما قاؿ . (116)مف ألفاظ األضداد في قوؿ بعض أىؿ المغة

ُـّ :"المصنؼ  : (118واستشيد بقوؿ الشاعر". (117)وكذلؾ السميـ لّمديغ ُيَعادُُّه الَس
ُأالقي مْف تذكُِّر آِؿ َسْمَمى 

 
ـُ ِمَف اْلِعداد    مي كما َيْمقى السَّ

أف ُتعدَّ لو َسْبعُة أياـ فإذا مضت لو َسْبَعُة أياـ َرَجْوا َلُو الُبْرُء وما "فعداد السميـ 
فالسميـ إذا ىو المديغ إذا لـ يمت عف "(119)لـ تمض لو سبعة أياـ فيو في عداده

المدغة عاوده المرض مف      

                                                 
.  3/189  النياية في غريب الحديث واألثر، (112)
. 288/ ديوانو(   113)
.  118/   ىامش االلفاظ(114)
. 306/  أساس البالغة(115)
 192، األضداد، ابف السكيت، 99/ ، األضداد، السجستاني38/   األضداد، األصمعي(116)

أوغست ىفتر، دار الكتب العممية، مصورة عف . د: نشرىا (ضمف ثالث كتب في األضداد)
.   ـ 1983المطبعة الكاثوليكية بيروت، 

. 118/   األلفاظ(117)
.     المصدر نفسو(118)
. 118/ األلفاظ (119)



 روعة حممود. د.م.                         أ باب املرض يف ألفاظ أبن السكوت دراسة يف األمساء والبدء منها

                               

 50 

وىذه حاؿ السـ كما جاء في الحديث النبوي . (120)اجميا في وقت بعد وقت
. (121)في المفظة السابقة، فتسمية الممدوغ سميمًا فااًل لو بالسالمة وقيؿ ُأِسمـ لما بو

 .فالفأؿ بالسالمة ىو الذي حمؿ المصنؼ عمى وضعيا مع ألفاظ البرء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

                                                 

 . 118/ ىامش األلفاظ( 120)

.  5/1952الصحاح، ( 121)
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Disease Expressions Compiled by Ibn 
As-Sikkeet 

Rawa M. Al-Zarary 

ABSRACT 
This research is extended from a previous one which 

was entitled as"Disease Field in Ibn Al-Sekkeet(233 H.): A 
study  in synonymy and symptoms". Both of the two 
researches fall in the same stream, and both are related to the 
same semantic field which is: Disease field in Ibn Al Sekkeet. 
        This study is concerned with the names of diseases and 
the recovery from them. The study, then, falls in two parts. We 
named the first one as"names of diseases"and the second one 
as"terms of recovery". The number of the term in both parts 
was identical: ten for each one. We mentioned in the first part 
the purpose of naming each disease. Some of these names 
were derived from the infected organ or the reason or the 
cause or the effect left by that disease. 

As for the second part, which is named as"terms of 
recovery". We did not call it healing, for example, because the 
latter may mean the disappearance of the symptoms but not 
the end of the disease. This is so because the meaning of 
recovery  is the complete healing of the disease. 
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