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االرتباط الداللي بني اجلنب واأللفاظ الدالة عليه يف معجم لسان العرب

ملخص البحث



تعد مسألة الحقول الداللية ميدانا خصبا للدراسة وال سيما إذا كان موضوع البحث يرتبط بدراسة في المعجم العربي  ،وقد وقع اختيارنا على

بعده واحدا من المراجع األصيلة في البحث اللغوي ومعجما كبي ار ورئيسا في تناول ألفاظ
دراسة األلفاظ الدالة على الجبن في معجم لسان العرب ّ

وصرح
الجبن واأللفاظ التي ذكرها ابن منظور (ت711هـ) في معجمه
ّ
اللغة.وقد كان بحثنا مبنيا على أساس إيجاد االرتباط الداللي بين معنى ُ
بداللتها على المعنى المذكور من خالل الحقول الداللية التي قسمنا األلفاظ في ضوئها ،إذ إن كل مجموعة من األلفاظ تدل على الجبن من

حيثية غير ما تدل عليه مجموعة أخرى ،ولم نأل جهدا ولم ندخر وسعا في تقسيم الدالالت الفرعية الدالة على معنى الجبن.وبعد أن َّ
حددنا
ألفاظ كل حقل داللي وسطرناها مباشرة بعد ذكر المعنى الرئيس ،اخترنا عينتين لكل معنى؛ لتحليل كيفية داللة اللفظ على المعنى الرئيس (

الحقل الداللي ) من جهة ،وارتباطه بمعنى الجبن من جهة أخرى.

Abstract
The issue of semantic fields are fertile place for study especially when the research connects with a study in
Arabic lexicon .We have chosen to study the words that are used "cowardice" in "Lisan Al-Arab" lexicon
because it is an original reference in linguist research and a main lexicon in dealing with words language.Our
research was based on finding semantic connection between the meaning of "cowardice" and words
mentioned by Ibn Mandhor (711 A.H.) in his lexicon and their signifcances on the meaning that he
mentioned.Through the semantic fields in which we have divided words as each group of words denotes
"cowardice" on the one hand is not indicated by other groups.We have made great efforts in dividing
"subdivision significances that denote on the meaning of "cowardice

املقدمة

يعد لسـان العرب واحدا من أوسـع المعاجم في اللغة العربية؛ لما حواه من تفاصـيل وياادات لم تذكر في أثثر المعاجم المتقدمة عليه؛ إذ مع مم مد
فيه مؤلفه أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور األفراقي المصري ( ت711ه ـ ـ ـ ـ ــ) جمع المادة اللغواة الرئيسة من خمسة كتت لغواة معتبرة

وهي :تهذيب اللغة ألبي منصور األيهري (ت370ه ـ ـ ـ ــ) ،والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إلسماعيل بن حماد الجوهري (ت400ه ـ ـ ـ ــ)،
والمحكم والمحيط األعظم ألبي الحسن بن سيده (ت458ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،وحواشي ابن بري على الصحاح لعبد هللا بن بري المقدسي (ت582ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)،
والنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير (ت606هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،وقد وقع االختيار على هذا المعجم لما عد من أتم المؤلفات التي صــنفف في
اللغة بين أص ــحاب هذا اللس ــان.وكان البحث قائما على د ارس ــة األلفاظ التي ص ــرح ابن منظور بداللتها على الجبن ص ـراحة في لس ــان العرب

والتي بلغف ( )134لفظا ،وقد حاولنا إدراك الملمح الداللي الذي يربط معاني األلفاظ التي صـ ـ ـ ــرح ابن منظور بداللتها على الجبن مع معنى
الجبن المتمثل بضـ ـ ــد الوـ ـ ــجاعة وهيبة التقدم على كل شـ ـ ــيع ليال ونها ار .بعد الجرد والتمحيى لللفاظ الدالة على الجبن في معجم لسـ ـ ــان

واجمع ش ـ ـ ــتاتها تحف معان رئيس ـ ـ ــة تحوي األلفاظ
تبين أنه يمكن أن تق َّسـ ـ ـ ـم على حقول داللية؛ كي يس ـ ـ ــهل توياعها على مجموعات،
العرب ّ
م
ِ
متقاربة المعنى في حقول خاصة بها ،ولذا جعلنا لهذه األلفاظ ستة حقول داللية شملف كل األلفاظ الدالة على الجبن في معجم لسان العرب،
ص ـ ـيناها من عدد من الكتت اللغواة األخرى
ولم يكن توياع األلفاظ على الحقول مقتص ـ ـ ار على أخذ معانيها من لس ـ ــان العرب فحس ـ ــت ،بل تق َّ

والمعاجم؛ كي يغدو الحكم في داللتها على الجبن أقرب ما يكون إلى الكمال واالستقراع التام ،وتفصيل الحقول الداللية كما يأتي:

احلقل الداللي األول :الضعف

واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف ( )40لفظا تمثلف فيما يأتي:

ِ
َهُّد ،و ِ
الم َت ِ
الر ْعُبوب،
آزف ،و ُّ
ورْكَرك ،وَف َ
الهُّدَ ،
دادة ،وَفَّد َادة ،وَف ْعفاع ،ول ئع ،واأل َ
الهُّد ،و َ
َر ْعراعَ ،
وو ْع َواع ،و َ
الو ْط َواطَ ،
وه َد َادة ،وهائع ،و َ
الوْق َواق ،و ُ
ضَََّّّ َّرع ،والم ْف ُ ود ،وال َف ِوَََّّّ َّ ،،ولَ ْكهى ،وال َكيء ،و ِ
الهِبْط ،و ِ
اءة،
الهْر َ
لهَْْرع ،و َه ْو َهاءَ ،
الك ْيء ،وال َكاء، ،
طة ،وا َ
ووْن ُفوي ،و َ
وال َّ َ
وه ْو َه َ
ولع ،وَل ْعُعَ ،
َ
ْ
ِ
وح ْز ار َقةِ ،
اعةِ ،
وخ ْزَار َقة ،والقطرب.
وه َ
وه َواهَيةُ ،
وه ْو َهاةَ ،
َ
الَْر َ
الَْراع ،و َ
الورع ،و َ
َ
وهةٌ ،و َ
)
1
(
اله يد من
مه يد :الجبان ،واقول الرجل للرجل إذا أ م
 األَهَدُّ:جاع في لسـ ـ ـ ـ ـ ــان العرب (( :األ مموع مده :إني مل ُ
غير ُه ّد؛ أي :غير ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ))  ،وقيل :م
الرجال و ِ
دادة واجمع على مهداد؛ أي :جبناع( ،)2قال أمية بن أبي الصلف(:)3
اله يد :الض ي ،
وه م
ورجل مهٌّد م
ٌ
ِبفع ِ ،ال َخْ ِر َليس ِون الهَّ ِ
َّداد
اي
ْ
ْ َْ َ َ
فأ َْد َخَل ُهََّّ َّْم َعَلى َرَب ،ذ َي َد ُ
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()4
ِ
الهدير من
كثير
وه َّد الو ـ ــيع مي ُه يده هدا :إذا ض ـ ــعض ـ ـ مـع ُه ،واسـ ـ ـتمه مددتُه م
م
الهد ُه ُدٌ :
طائر معروف ُيمقرِقر ُمص ـ ـ ِّـوتا ،وقيلُ :
بمعنى :اس ـ ــتض ـ ــعفتُه  ،و ُ
()5
بوفوت الص ــوت و ِ ِ
ِ
الهد مه مدةُ :وهو يقال لتحران األم ولدها برفق ولين لينام ،
ـاثمله يتس ــم
أغلت ما ش ـ م
م
ام و م
الحمام ،وال ش ــن أن م
م
ضـ ـعفه ،ومنه م
الح مم م

ض ــعف البدن؛ إذ َّ
ف
األهد من الرجال هو الذي م
األه ّد ) إلى معنى الضـ ــعف من جهة م
ض ــ ُع م
إن م
ولعله مصـ ــحوب بصـ ــوت خافف.وارجع لفظ ( م
صـ ـ ــلبه؛ كالجدار المهدود الس ـ ـ ــاقط بس ـ ـ ــبت قوة
بدنه حتى كأنه قد ُه َّد وخارت قواه وض ـ ـ ــعف ع مه على التماس ـ ـ ــن ،فمفق ُد الطاقة الاليمة إلقامة ُ

تسـ ــلطف عليهَّ .
ف مبدنه ،ال بل ُه ّدت ُقواه وخار ع مه حتى على الوقوف؛ ألن صـ ــفة الجبن أثثر التصـ ــاقا
إن معنى الجبن واضـ ــح فيمن م
ض ـ ـ ُع م
بالضـ ـ ـ ي منه التص ـ ــاقها بالقوي ،ال س ـ ــيما من ط أر عليه ض ـ ــعف بدن فىنه إذ ذاك ال يقوى على معالجة األمور بما يملن من طاقة جس ـ ــمية
بدنية.

 اليَراع:ذهت ابن منظور إلى َّص ـ ـ ـ ـ ـ ـت ))( ،)6وقيل :اليراع هو
الير م
اليراع و م
أن م
اعة يراد بهما (( الجبان الذي ال عقل له وال رأي ،مو ـ ـ ـ ـ ـ ــتق من المق م
القصـ ــت والواحدة مي مراعة ،وهي تطلق على القصـ ــبة التي مينُفل فيها الراعي( ،)7وجاع في حديث ابن عمر رضـ ــي هللا عنهما (( :كنف مع رسـ ــول
هللا صلى هللا عليه وسلم فسمع صوت يراع ))( ،)8قال أبو ذؤات يصف م ما ار(:)9
سِبي ِون ير ِ ِ
ِ
َّوب
َّاي
َ ٌّ ْ َ َ
لَت ٌّي َود ُ
اعته َن َفََّّ ُ
ص َحٌر َوُلَّ ُ
َّي ُ
واليراع يطلق كذلن على الض ـ ــعاف من الغنم ،وعلى القلم( ،)10ولعل القلم قد س ـ ــمي يراعا؛ ألن المس ـ ــتعمل منه في أول عهد الكتابة كان من
اليراع ) من جهة أن من ال يمتلن عقال راجحا ُي مم ِّكن صـ ـ ــاحبه من المفاضـ ـ ــلة بين
القصـ ـ ــت.والحظ تجلي معنى الضـ ـ ــعف في اللفظ المذكور ( م
األمور مح مس ـ ـِنها ورديأها أو حسـ ــنها وأمحسـ ــنها ورديها وأردئها فهو ض ـ ـ ي العقل غير راجح ،وهو المراد بما جاع في اللسـ ــان (( :الذي ال عقل
له)) أي :ضـ ـ ـ ـ ي

العقل ال فاقده ،وإال سـ ـ ـ ــمي مجنونا.وحياب رجاحة العقل سـ ـ ـ ــبت في ذهاب الرأي وترك األخذ برأي من يتصـ ـ ـ ــف بالصـ ـ ـ ــفة

المذكورة.من خالل ما ُذثر يدرك معنى الجبن في اليراع؛ ألن حياب العقل والرأي يمنع صـ ـ ــاحبه من إن ال األمور منايلها وتقديرها حق قدرها،
ِ
ف باليراع توـبيها بالقصـبة؛ لفراه جوفها كفراه
فتمغيت عنه الوـجاعة في اإلقدام عندما يحين وقتها فيوصـف بالجبن لذلن ،وألجل ذلن أيضـا ُوصـ م
اعة ((لولوه من الودة والبأس ))(.)11
الير م
باليراع و م
اليراعة الجبان من رجاحة العقل وسداد الرأي ،وقيل :قد ُوصف الجبان م
احلقل الداللي الثاني  :السكون وترك الفعل

واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف ( )32لفظا تمثلف فيما يأتي:
َك ْأ َكأ ،وَكاعِ ،
َح َجم ،و ِ
الجَّباء ،و ِ
الخ ِرَّيان ،و ُّ
الز َو،،
وكائع ،وَك ْع َكع ،وَكَل َ ،،وَن ْأَنأ ،وَن ْأَناءَ ،
الجْبس ،واأل ْ
وج ِخٌرَ ،
َجَبسَ ،
الوْك َواك ،و ُ
وهَّل َ ،،و َ
وج َّزَم ،ول ْ َ
الن ِ
ِ
س ،وال َكُّْول ،و َّ
الزَّوال ،و َّ
الزَوَْلة ،و ُّ
الزَّو ،،وال ُّزَّوْْ ،،و ُّ
و ُّ
الوَك.،
وعَّرَدَ ،
اكَ ،،
وغَّي َ
الضِبيسَ ،
وهْْدان ،و َ
ف ،وال ُق ْع َدد ،وال ُق ْع ُدد ،وَكف َح ،وَك ََّ ََ ،
()12
ود :نقيض القيام ،واقال :مق مع مد الرجل
عد ُد :الجبان اللأيم القاعد عن الحرب والمكارم)) .الُق ُع ُ
عد ُد والُق م
 -القُعدَدُ :ورد في لسان العرب (( :والُق ُ

يقع ُد قعودا( ،)13والمقع مدةُ :المرة الواحدة ،وسمي ذو القعدة بذي القعدة؛ ألنهم كانوا يقعدون فيه عن األسفار وال يبرحون بيوتهم(.)14والُقع مدةُ تقال
ُ
()15
ِ
َّ
عد للركوب خاصة هي الُقع مدةُ ،كما أطلقوها على اإلبل التي يتوذها الراعي للركوب .والقع مدةُ
لكل شيع يوصى للركوب ،فقيل :الدابة التي تُقتم ُ
)
16
(
بكسر عين :ضرب من الجلسات ،كما يقال مقعد ِقعدة الدب  ،واقال (( :رجل مقعد :إذا أيمنه داع في جسده حتى ال حراك ِ
به ،واإلقعاد
مم م
م
ٌ ُ م
ٌ
()18
()17
والُقعاد :داع يأخذ النجائت في أوراثها [ ...و] ِفراخ القطا قبل نهوضهاُ :مق مع مدات ))  ،قال ذو الرمة :
عَلْ ِه َّن رفْضاً ِو ْن حص ِاد اْلَق ِ
يح ِب ُّ
ات َت ْطُرُد ِ
ُق ِ،
الض َحى
ِإَلى ُوْق َع َد ،
الر َ
َْ َ
ََ
َّ
إن معنى السـ ـ ـ ــكون وترك الفعل واضـ ـ ـ ــح في لفظ ( الُقع مد ُد ) إذ َّإنه يطلق على اللأيم القاعد عن المكارم التارك للحرب المتقاعس عنها،
فهو قد ترك االش ـ ــتراك في الحرب س ـ ــكن عنها ولم ُيق ِدم ،هذا فض ـ ــال عن أن الس ـ ــكون
متجل فيه؛ لما له من داللة على الس ـ ــكون عن المكارم
ّ
ِ
ف باللؤم.والمح معنى الجبن في اللفظ المذكور من خالل ما ُذثر من جهة أن الجبان خائر الع م عن اإلقدام
وعدم اإلقبال عليها حتى ُوص ـ ـ ـ م
على الحرب وخوض غمارها ،وكذلن فىن القعود عن المكارم جبن؛ ألن الوـجاعة التي هي نقيض الجبن صـفة الكرام ،وهي واحدة من مكارم
األخالق.

الع ُد ِو وعن اليمين مين ُكل ،بالض ـ ــم؛ أي :مج ُب من ،م َّ
عنه ،واقال :من مك مل الرجل
صـ ــ مرمفه ُ
ُ
 َنكَلَ :ورد في لس ـ ــان العرب (( :من مك مل عن م ّونكمله عن الو ـ ــيع :م
الن ِ
نك ُل ُن ُكوال :إذا مج ُب من عنه [ ]...و َّ
اث ُل :الجبان الض ي ))( ،)19قال يهير بن أبي سلمى(:)20
عن األمر مي ُ
ِ
عاف ول ُن ْك ُ،
بالم ْوَرفية والَقنََّّا
وفتيان ِص ْد ،ق ل ِض ٌ
َي ُح ُّووَنها َ
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النك مل و َّ
النك مل ض ـ ـ ـ ـ ــرب من القيود والموانع؛ كحديدة اللجام ،وقيل :لجام البراد ،والجمع :أنكال( ،)21ورجل (( من مك ٌل
جاع في كالم العرب أن ِّ
()22
ون مكاال إذا ص ـ ــنع به ص ـ ــنيعا يمنعه من معاودة ما كان يص ـ ــنع،
ألعدائه وِنك ٌل بوين مش ـ ـ مبه وِش ـ ـبه؛ أيُ :ي من ِّك ُل به أعداؤه ))
.ون َّكل ُف به تمن ِكيال م
م

()23
نكأت به غيرك كائنا ما كان ))(.)24والحظ معنى السـ ـ ـ ـ ــكون وترك الفعل في من مك مل من
المن مك ُل :مما م
وامنع م
غيره من إتيان مثل صـ ـ ـ ـ ــنيعه  (( ،و م
جهة أن الناثل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ي مقيد عن فعل األمور؛ ل ياب القدرة على فعلها بس ـ ـ ـ ـ ــبت القيود التي عليها ،وألن التنكيل فعل رادع يمنع َّ
المنكل من

ف عن الفعل واتركه واسـ ـ ـ ـ ــكن عنه.وإن القيود المانعة من القيام بالفعل
العودة لمثله ،واردع اآلخران عن معاودة ما عوقت عليه سـ ـ ـ ـ ــابُقه ،مف مي ُك ّ
واإلقدام عليه ما هي إال أس ــباب تؤدي إلى التواذل والجبن ،سـ ـواع كانف القيود مانعة بو ــكل قطعي عن اإلقدام أو ُم مجب ِجمبة للنفس محبطة من
الج ِس ـ ـ مر ال تمنعه القيود عن قول ما
ع مها ،وس ـ ـواع كان النكول قوليا أو فعليا ،والنكول القولي والفعلي يعدان ض ـ ـربا من الجبن؛ ألن الوـ ـ م
ـجاع م
يراه صحيحا أو فعله ،لكن الجبان هو الذي ميرتدع حتى إن كان الحق معه؛ لووفه من العواقت.

احلقل الداللي الثالث :قلة اخلري والنفع أو انعدامهما

وج ِخر ،و ُشَََََََّّّّّّّ ْج َعة،
وو َج َّوف َ
وو ْخ َواخ ،و َ
واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف ( )29لفظا تمثلف فيما يأتيُ :جَّبةَ ،
وو ُجوفُ ،
الو ْع َوعَ ،
صََََََََّّّّّّّّ َّ ِ
وع َوق ،وال َفَْْلم ،والََّي َّاع ،واألَْل َوََ ،و َّاي ،واأل َْوَْ َّ ،،و َّ
الو ْج َّب ،وِت ْف ِرج،
وال َّ
افر واأل ْ
الع َّوارُ ،
الهيََّّاب ،و َ
الهواء ،و َ
النِبْر ،و َ
الهُْوب ،و َ
َع َور ،و ُ
وِت ْف ِر َجةِ ،
الرْه َدن ،وِن ْف ِرج ،وِن ْف ِر َجة ،وِن ْفَراج ،وِن ْف ِر َجاء.
وج ْعِثَنة ،و َّ
كثير اللحم مضـ ـ ِ
الوخواخ :الكسـ ــالن عن العمل،
 الوَخْوَاخ :ورد في اللسـ ــان :رجل (( موخ مو ٌاخ :سـ ــمين ُ
ـطرُب ُه ،وقيل :هو الجبان الضـ ـ ي [ ]...و م
()26
()25
واقال للرجل ِ
العِّن ِ
الك ِسـل الثقيل  ،وهو المسـترخي البطن المتس ُـع الجلد ،وقيل:
الوخ مواخ من الرجال :م
ين :موخ مو ٌ
اخ )) .وجاع في كالم العرب :م
اخ( ،)27ومنه قيل :وخواخ ِ
للعِّن ِ
ين ،وهو الذي ال يأتي النس ـ ــاع؛ الس ـ ــترخاع في لته وض ـ ــعفه وحياب االنتو ـ ــار
هو الض ـ ـ ي  ،ي
وكل مس ـ ــترخ موخ مو ٌ
عنها(.)28والحظ معنى ِ
ِ
ِ
يقل نفعه
كثير اللحم مض ــطرمبه
قلة
الثقيل عن المو ــي ي
الوير والنفع أو انعدامهما في لفظ الوخواخ من جهة أن الس ــمين م
م
إذا قيس بغيره؛ لصـ ـ ـ ــعوبة حركته وتنقله ،هذا فضـ ـ ـ ــال عن قلة خيره في أداع ما يطلت منه لثقل حركته؛ السـ ـ ـ ــترخاع لحمه وجلده ،وال يوفى أن
.والمح مما س ـ ـ ــبق معنى
ال يس ـ ـ ـمن مة تُذهت من الفطنة وص ـ ـ ــفاع الذهن وتبعث على الومول و ُ
النعاس ،فيقل نفعه وانتفاع المجتمع منه بدنيا وذهنيا ُ
اإلقدام والمس ـ ـ ــارع مة عند إغاثة الملهوف مثال ،وهما ما تراهما في غير الوخواخ ،وهذه الص ـ ـ ــفات
الجبن في الوخواخ؛ إذ إن الو ـ ـ ــجاعة تس ـ ـ ــتل م
م

القيام بها فعال ،ولذا ُع َّد جبانا.وامكن أن ُيحمل الوخواخ على المعنى
المذكورة التي يتس ـ ـ ـ ـ ــم بها الو ـ ـ ـ ـ ــجاع متعذرة على الوخواخ ولو كان محبا
م
األول وهو الضــعف؛ ألنه يعد ضـ يفا في الموــي والحركة؛ لكثرة لحم الجســم واســترخائه ،وهذه الكثرة تضــعف قوة عضــالت الجســم على القيام

مياال إلى الراحة واالس ـ ـ ــترخاع ،والميل إلى الراحة لض ـ ـ ــعف البدن يكون مدعاة للقعود عن أداع
بمهامها بص ـ ـ ــورة طبي ية ،مما تجعل ص ـ ـ ــاحبها ّ
المطلوب وهو سبت من أسباب الجبن.
صـفير من الصــوت ،والعرب تقول:
 الصصـ ِاف ُرُ :ك يل ما ال ميصـِي ُد من الطير [ ]...والصــافر :الجبان))(.)29وال َّ
َّااِررُ :جاع في لســان العرب (( :وال َّ
صـفير صـوت َّ
صـقر
ديار ،وقال الليث؛ أي :ما بها أحد ذو صـفير ))( ،)30وال َّ
ما بالدار صـافر (( أي :ما بها ٌ
أحد ،كما يقال :ما بها ّ
المكاع وال م
ُ
()31
ـفور به؛ أي :إذا صـمف مر به هرب؛ كما في
صـمف مر بالدواب :إذا دعاها للماع لتوـرب  ،وقيل :أُر ماد بالصـافر المفعول؛ أي :المص ُ
وما أشـبههما ،و م
قولن :سر كاتم؛ أي :مكتوم( ،)32قال عمران بن حطان السدوسي يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي(:)33
الص ِ
ِ
ِ
اء ُت ْج ِف ُِ ،و ْن َص ِف ِ
اف ِر
او ٌة
ْر َّ
لَ
َرْب َد ُ
َسٌد َعَل َّي َوفي اْل ُحُروب َن َع َ
واتجلى معنى قلة الوير والنفع أو انعدامهما في كون الصافر يراد به الطائر قليل الوير والنفع ألهله؛ ألن من عادة الطير أن تكون

صـ ــائدة جارحة كاسـ ــبة لصـ ــغارها ،وهذا الطائر خالف العادة الغالبة في الطيور ،فيلحظ على هذا الطير الجبن من جهة حياب الكسـ ــت ألهله؛

معيته؛ لعدم القدرة على الكس ـ ـ ــت ،وبالتالي فهو قليل الوير والنفع ألهله أو
لعدم قدرته على الص ـ ـ ــيد ،وعدم االثتراك في الكس ـ ـ ــت لمن هم في ِّ
منعدمهما ،وهو ضـ ـ ــرب من الجبن.وامكن أن ُي مرَّد الصـ ـ ــافر إلى معنى الووف وتمكن الف ع ،فقد ورد في معنى الصـ ـ ــافر في المثل ( أمجمب ُن ِمن
صـ ـافر) يراد به طير ،وقيل :الص ــافر  -وهو يعد من خو ــال الطير -يتعلق برجليه في الو ــجر منكس ــا أرس ــه واصـ ـِّف ُر طول ليله خوفا من أن
م
()34
ِ
أي جبن بعد هذا نا ال ينام لو ــدة الووف والف ع؛ لمأال يؤخذ أثناع نومه من جوارح
ينام فيؤخذ أو يس ــقط  ،فيحرم نفس ــه النوم من ش ــدة الف ع.و ي
الطير أو غيرها.
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وامكن كذلن أن يحمل على معنى السـكون وترك الفعل من جهة القعود عن الكسـت؛ إذ إن الصـفة الماليمة لهذا الطائر هو ترك الصـيد حتى
ص ـ ــار لفظ الص ـ ــافر يطلق على كل طائر ال يص ـ ــيد(.)35والمح معنى الجبن في الص ـ ــافر من جهة داللته على الس ـ ــكون وترك الفعل في كون

الصافر يقعد عن الصيد واتركه وال يتحرك ألجل ذلن.

احلقل الداللي الرابع :الفزع ومتكن اخلوف

ِ
واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف ( )16لفظا تمثلف فيما يأتي:بروق ،و َّ ِ
ويْن ُخوب،
ووْن ُخوبَ ،
َُ
ووْن َت َخبَ ،
النخْب ،وَن ْخب ،وَن ْخَبة ،وَنخبُ ،
اع ،وو َه ،،و ِ
الص ْف ِرد ،و ِ
اله ْج َزع.
وهُْوبَ ،
الهَلعانَ ،
الهُع ،و َ
الهَلع ،و ُ
و َ
وه َ َ َ
 ال انخريبُ:ورد في لسـ ـ ـ ــان العربِ َّ (( :يت :الجبان الذي ال فؤاد لهه وقيل :هو الفاسـ ـ ـ ــد الفعل))(.)36فالنون والواع والباع في كالم العرب ((
النو ُ
ي
وه م في شـ ـ ـ ـ ـ ــيع ،فاألول :الينومبةِ :خيار الوـ ـ ـ ـ ـ ــيع ونوبته []...
ثلمة تدل على تم معظم ،يقال :أحدهما على خيار شـ ـ ـ ـ ـ ــيع ،واآلخر على ثقت م
َّ ِ
واألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اآلخر الينو مبـةُ :مخرق الثَّف ِر ومنـه [ ]...الرجل َّ
العقـ ِل ،وهذا محتمـل أن يكون من األول؛
النوـ ُت :الذي ال فؤاد له ،والنويـت :الذاه ُت م
ثأنه ح ِرم الينوب مة؛ أي :خيار ما في اإلنس ــان ))( ،)37وقيلِ َّ :
َّ
طي مَّرهُ( ،)38والقلت
وم م
م
النو ُ
يت :هو ضـ ـ ي القلت ش ــديد الجبن أو هالن الفؤاد ُجبنا ُ
ُ ُ م
يت والج ِ
َّ ِ
َّغ ِ
الن ِو ِ
وف الرِ
وال للقلت َّ
يت وال يبالي بقول
النويت :هو الفاس ـ ـ ـ ـ ـ ــد النغل من الجبن والض ـ ـ ـ ـ ـ ــعف ،لذا قيل :أن مو ُت من نعامة ،وقد وردٌ :
م
ان بن ثابف رضي هللا عنه(:)40
الطبيت( ،)39وقال َّ
حس ُ
َفأَْن َط و َج َّو ٌ ِ
اء
ان َعِني
لَل لَْبلِ ْغ لََبا ُس ْفَي َ
ف َنخ ٌب َه َو ُ
ُ
والحظ معنى الف ع وتمكن الووف في لفظ ( النويت ) في كون الموص ـ ـ ــوف به وهو هالن الفؤاد جبنا َّ
كأنه قد فس ـ ـ ــد فؤاده وطار؛ لو ـ ـ ــدة
ُ

الووف والف ع أو كأن الو ـ ـ ــجاع مة قد انتُ عف من قلبه؛ إذ َّ
النو ُت أص ـ ـ ــله من االنت اع؛ فانتواب الرجل من القوم اختياره وانت اعه من بين أقرانه،
ِ
ضـ مل على غيره .إن ارتباط النويت بمعنى الجبن واضـح جلي ،سـواع من جهة تمكن الف ع وشـدة الووف
والنوبة من كل شـيع ما تم اختياره وُف ّ
الموقف
طَّل مت
واق ِدم حال تم م
ُ
في الذي ال فؤاد له أو من جهة فســاد العقل المصــحوب غالبا بانت اع الوــجاعة؛ إذ العاقل يضــع األمور في نصــابها ُ
التهور.والمح إمكان رد ( النويت ) إلى معنى الضــعف أيضــا لما يتصــف به من ضــعف القلت وذهاب الع م
واح ِجم حتى ال يبلغ درجة
ُ
ذلنُ ،
ثما سبقف اإلشارة نفا ،وال يوفى أن ضعف القلت معنى من المعاني المرتبطة بالجبن.

وب :جبان يهاب ِمن كل شيع ))(.)41
ور ُج ٌل مه ُي ُ
اله ميوب :الجبان الذي يهاب الناس ،م
الهيَّبان (( الجبان ،و م
 اهلَيوب :جاع في لسان العرب :ميهابه واألمر منه مهت ،ورجل ممهيت :هو الذي تُرى له هيبة؛
وهابه م
والعرب تطلق الهيبة والمهابة على اإلجالل والموافة على حد سواع ،م

ـاس( ،)42وقـال ابن القيم رحمـه هللا تعـالىَّ :
إن (( المهـابـة أثر من ثـار امتالع القلـت بعظمـة هللا ومحبتـه وإجاللـه ،فـىذا امتل القلـت
أي :تهـابـه الن ُ

()43
يوب ،وفيه معنيان:
بذلن َّ
حل فيه النور ،ون لف عليه السـ ـ ـ ـ ـ ــكينة وأُلِب مس رداع الهيبة ،فاثتسـ ـ ـ ـ ـ ــى وجهه الحالوة والمهابة ))  ،وقيل :اإليمان مه ٌ
األول :هو إن المؤمن يهـاب الـذنـت مف ميتَّ ِقيـه ،واآلخر :هو إن المؤمن هيوب بمعنى مهيـت؛ ألنـه يهـاب هللا فيهـابـه النـاس( ،)44واقـال(( :تم مهَّيبـ ُف
الويع وتم مهي مَّبِني؛ أي :خفته وخوفني))( ،)45قال ابن مقبل(:)46
ِ
ِ
اء ِباْل َّس َحْر
ََْرَكُب َها
ِإ َذا َت َج َاوَبط األ ْ
َص َد ُ
الم ْو َوا ُة ل َ
َول َت َهَُّْبني َ
والحظ معنى الف ع وتمكن الووف في لفظ ( :مه ُيوب ) من جهة َّ
أن المتص ـ ـ ــف بهذه الص ـ ـ ــفة قد تغلغل الووف فيه حتى ص ـ ـ ــار له ديدنا

غيرهُ(،)47
صــفة ماليمة؛ إذ َّإنه يهاب كل شــيع ،حتى أنهم قاسـوا المؤمن على القياس ذاته فســمي :مهيوبا؛ ألنه يهاب االنقحام فيما يســرع إليه ُ

َّم هللاُ تعالى.والمح معنى الجبن في الّلفظ المذكور من جهة َّ
أن من يهاب كل شـ ـ ـ ــيع واهاب الناس هو قطعا متصـ ـ ـ ــف
خوـ ـ ـ ــية الوقوع فيما محرم
بالجبن متجردا من صـ ـ ــفة الوـ ـ ــجاعة ،ال بل حتى أنه ال يتصـ ـ ــف باالعتدال بين الجبن والوـ ـ ــجاعة ،وهذا ال ينطبق على المؤمن الهيوب؛ َّ
ألن

ع وفه عن اإلسـ ـ ـ ـراع في االنقحام في األمور مم مريدهُ إلى الورع والووف من الوقوع فيما ال يرضـ ـ ـ ــي الوالق تعالى ،فهو في ذلن ال ُيحجم موافة
الولق ،وبهذا ينماي عن الجبان.
م

احلقل الداللي اخلامس :ضرب من اخلفة والسرعة

واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف ( )11لفظا تمثلف فيما يأتي:
يدة ،وِترِعْد ،ورِعشِ ِ ،
َت َص ْع َص َع ،وَل ْوُش ،و ِ
ور ْع ِديدِ ،
اإل ْج ِفِْ ،،
ودْرُقوع.
الْ ْه ُفوفُ ،
ور ْع ِد َ
ْ
ور ْعويش ،وَكَن َع ،و َ
َ
 اإلجْفريل:جاع في لسان العرب (( :و ِاإلجِفيل :الجبان ،وظليم إجفيل :يهرب من كل شيع ))( ،)48قال ابن مقبل(:)49
ِباْلمْن ِكبْ ِن س َخام ِ ِ ِ
ْ،
َج َما ،د ُيَقِلُب َها
ل َْو َبْي َض ٌة َبْْ َن ل ْ
الزف ِإ ْجف ُ
َ َْ ُ ُ
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النميري(:)50
وقال الراعي ُ



ِوْن ُه ِ
اع ًة ِإ ْج ِفُْْ
َسأََر ْت
السَََّّْا ُ
َو َغ َدوا ِب َص ِك ِه ُم َول ْ
ط َيَر َ
َح َد َب ل ْ
()51
النمفار؛ ألن اإلبل إذا مجمفلف شردت من َّادة في األرض ،وانجفل القوم؛
وقيل :اإلجفيل (( :الذي يهرب من كل شيع مف مرقا ))  ،وأصله من ِّ
م
أي :انه موا وهربوا مسرعين ،و ِ
الجمفالة :الجماعة من الناس المسرعين في
و
ذهت،
أي:
الظل؛
انجفل
و
عف،
أسر
إذا
اح:
ر
ال
أجفلف
ُ
الموي(.)52والحظ معنى الوفة والسرعة في اإلجفيل في أن من يهرب من كل شيع خوفا يتسم بسرعة االستثارة من المثير الذي يؤثر فيه
الووف ،وهو يكون في اإلجفيل الووف من كل شيع ،فكأن اإلجفيل فيه خفة في الفعل تتمثل بالووف؛ لوفة في العقل؛ إذ الووف من كل

شيع هو واحد من أشد أضرب الجبن ،وال يع ى إال لوفة العقل ،فالسرعة تراها في اإلجفيل من جهة سرعة الجري لجفلته من المثير ،فضال
عن سرعة رد الفعل بسبت الووف.

()53
ورعديد ِ
 رِعْدريد :جاع في لسان العرب :رجل (( ِترِعيد ِاله مذلي يرثي ابن عم له
عديدة:
ٌ
ور م
جبان ُيرمع ُد عند القتال ُجبمنا))  ،قال أبو ال يال ُ
قتلت ُه الروم في القسطنطينية(:)54
ِ
س َول َجَن ُب
َفًتى َوا َغ َادَر األَ ْق َوا
ُم ل ن ْك ٌ
ش ِإ َذا َرِكُبوا
َول ُزَّوَْْل ٌة ِر ْع ِديََّّ
َد ٌة َرِع ٌ
()55
يد ِ
يد ،فهو الذي
ورع ِد ميدةٌ وِترِع ٌ
واالرتعاد في كالم العرب :االضــطراب ،وقيل :هو اضــطراب الجســد من خوف أو برد  ،ولذا قيل للجبانِ :رع ِد ٌ
()56
ص ـ ُة التي يترجرج لحمها من أثر النعمة عليها ،وكذلن كل شــيع يترجرج
يترك القتال ِلرعدة تأخذه من شــدة الووف  ،وامرأة رعديدة هي الرَّخ م
فهو رعديد يترعدد كاألملية والفالوذج والكثيت( ،)57قال العجاج(:)58
َفهي َك ِرع ِد ِ
َهَيمِ
يد ال َكِثْْ ِب األ ْ
َْ ْ
()59
ِ
ضـ ُدهُ حتى يرتعد ما دام السـمن حيا )) .واظهر معنى الوفة والسـرعة
وع ُ
والرَّعاد (( :ضـرب من سـمن البحر إذا مسـه اإلنس ُ
ـان مخد مرت مي ُدهُ م
ِ
ائص ُه عند
في لفظ ( ِرعديد ) من جهة أنه يدل على المرتجف من شدة الووف ،فتراه ينتفض من الف ع يرتعش بودة فرقا فقيل (( :اُرع مدت فر ُ

الف ع))( ، )60واالرتعاد يمثل االض ـ ـ ــطراب وس ـ ـ ــرعة الحركة المتتالية عند الووف فكأن الوائف به خفة وخور في الع م والجأل أخذت به -

من حيث ال يوعر -إلى تلن الحركات المتتالية السراعة ،وهو ما مّثله أبو صور الهذلي بقوله(:)61
ِ
ور َبَّلَل ُه الَق ْطُر
اح َقْلِبي لِ ِذ ْك ِرَها
َك َما اْن َت َف َ
ِإ َذا ُذكَر ْت َيْرَت ُ
الع ْص ُف ُ
ض ُ
فن ِع مف
فيتبين جالع معنى الجبن في هذه األلفاظ من خالل أن المرتعد من ش ـ ـ ـ ــدة الووف ضـ ـ ـ ـ ـ ي قلبه خائر ع مه ال يقوى على ما يواجه ُ
بالجبان لموالفته عامة من يتصف بالوجاعة والبأس أو عامة الناس ممن هو ليس بجبان رعديد.
احلقل الداللي السادس :خمالفة الظاهر للباطن

الهْرَدب ،و ِ
وج ْه َض َم ،و ِ
الهْرَدَّبة.
المْن ُفوخ ،وَت َث ْعَل َبَ ،
واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف (  ) 6ألفاظ تمثلف فيما يأتيَ :فُْوش ،و َ
 اهلررْدَبُّ  :ورد في لسـ ـ ــان العرب (( :ال ِهرمد يب وال ِهرمدَّبةُ :الجبان الضـ ـ ــوم ،المنتفل الجوف الذي ال فؤاد له ،وقيل :هو الجبان الضـ ـ ــوم ،القليلالعقل ))( ،)62قال الراج (:)63

ِ
الح َد َث ِ
لَْن ِفي اْل ِعَدى َو َضْي َغماً َوَّث َابا
ان َن َابا
ُكْن ُط َل ُه ْم في َ
ِ
ف اْلبْ ِ
َخ ِذ ُ ِ
ُبا
َّابََّّا
وت ل ْ
ف اْلك َ
َخْل َ ُ ُ
َوَل ْم لَ ُك ْن هْرَدَّب ًة َوج َ
عظيمه( ،)65وقيل (( :معدٌو فيه ِثمق ٌل ))(.)66واتجلى
وقيل :رجل ِهرمدَّبةٌ (( :ض ـ ــوم مض ـ ــطرب اللحم ))( ،)64واطلق على الرجل الطوال الجس ـ ــم
ُ
معنى موالفة الظاهر للباطن في ( ال ِهرمد ّب و ِ
الهرمدبَّة ) في كون الموصــوف بهذه الصــفة هو المنتفل الجوف الذي ال فؤاد له؛ لوــدة جبنه ،وهو
محل حس ــن الظن فيما يدعي ،ولكن ما
الض ــوم القليل العض ــل؛ إذ إن المنتفل الجوف يتظاهر بالص ــالبة والقوة والبأس وقد ُيس ـ ِـم ُع من ما يجعله َّ
إن ُج ِع مل على المحن حتى بان جوهره وبدا أص ـ ـ ـ ـ ــل معدنه ،فيظهر أنه خالف ما يدعيه أو يبدو عليه تماما ،كما َّ
أن غالت الظن في ض ـ ـ ـ ـ ــوم
قليل العقل
الجثة أنه مفتول العض ـ ــالت ض ـ ــومها كض ـ ــوامة حجم جس ـ ــمه ،غير أن عض ـ ــالته إن ظهرت بدا خالف االعتقاد والظن ،وإن كان ُ
ـوم الجثة ،ظهر أيضـ ـ ــا على خالف ما هو عليه؛ ألن الضـ ـ ــوم إن لم يكن ذا عقل لم يكن بالكفاعة التي يليق بها جسـ ـ ــمه ،فالعقول مي ان
ضـ ـ ـ م

الجسوم.والمح معنى الجبن في ِ
الهرمد ّب من جهة أنه يبدي شجاعة لكنه على خالفها جبان ضوم الجثة قليل العقل.
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ـيع
 َِيُوش  :جاع في لس ـ ـ ــان العرب (( :ورجل مف ُيول :ض ـ ـ ـ ي جبان [ ]...وفال الر ُجل مفيو ـ ـ ــا مو ُهو مف ُيول :مف مور ،وقيل :هو أن يفور وال ش ـ ـ ـ م
()67
ش إذا تفاخر
وفاي م
وفاي موـ ـ ـ ـه مفايو ـ ـ ــة وِفياش ـ ـ ــا :فاخره )) .والفاع والياع والو ـ ـ ــين في كالم العرب تدل على المفاخرة ،فيقال :مف م
ال فالن م
عنده ،م

الممف ماي مو ُة :المفاخرة( ،)68قال جرار(:)69
بالباطل ،و ُ
َق ْد َع َّ
َش َج ُع
اي َِ ُشو َن َوَق ْد َلرَوا ُحَّفا َث ُه ْم
لَُي َف ِ
ض ُه َفَق َضى َعَلْي ِه األ ْ
يش ))( ،)70واقال
وهيجه ،فىذا أخذ
وجبن وذاك هو االنِفوال و التَّمفي ُ
واقال :فال (( الرجل مفيوا :إذا منصت األمر ّ
ُ
األمر واستحق رجع م
م
()72
()71
ثذلن (( :مفيَّال إذا كان نّفاجا بالباطل ،وليس عنده طائل ))  ،قال رؤبة :
ِ
س باْل َفُْ ِ
الن َجا َخ ِة ال َف ُو ِ
َو ْاز ُجْر َبِني َّ
وش
وش
و ْن ُو ْس َم ِه ،ر َلْي َ

واظهر تجلي معنى موالفة الظاهر للباطن بوضـوح في لفظ مف ُيول؛ ألن المفاخرة على الباطل أو فور اإلنسـان بوـيع ال يمتلكه ما هو
االفتوار بها.والمح معنى الجبن في اللفظ من جهة
وا ِح يق
إال ضـ ـ ــرب من الموالفة؛ ألن المفتور يجت أن يبني فوره على عناصـ ـ ــر يمتلكها م
ُ
أن المدعي يراد أن ُيظ ِهر للناس ما يدعو للفور فهو يفاخر واكاثر وال شـ ـ ـ ـ ـ ــيع عنده ،وهذا رأس مال المفلس الذي ليس في جعبته شـ ـ ـ ـ ـ ــيع،

والجبان حين يفور يقول خالف ما قد فعل ،أو يقول ش ـ ــيأا لم يفعله إطالقا ،ولو لم يكن جبانا لما تفاخر بو ـ ــيع ال يملكه ،فالو ـ ــجاع تتحدك

عنه أفعاله وتســبقه مرثره وال يتحدك هو عن نفســه وال يمدحها؛ ألنه يرى في ذلن مثلبة ،فمدحه يكون من غيره.وامكن أن يرد لفظ فيول إلى
الجبن من جهة السكون وترك الفعل بالعدول عنه؛ ألنه يه ِيج األمر وان ِ
ص ُبه حتى إذا استوى واستحق مجُب من ورجع عنه وتركه.
ُمّ
م

اخلامتة

 -1تنوعف األلفاظ الدالة على الجبن في كالم العرب بين موـ ـ ـ ــتقة من جذور ثنائية وثالثية وما يادت على الثالثي ،فقد وردت األلفاظ الدالة
على الجبن موتقة من ( )21جذ ار ثنائيا ،ومن ( )60جذ ار ثالثيا ،ومن( )11جذ ار لما ياد على الثالثي.

 -2كانف الحقول الداللية العامل األس ـ ـ ــاس في تبوات األلفاظ الدالة على الجبن ،فقد تويعف األلفاظ على س ـ ـ ــتة حقول داللية يمثل كل واحد
منها معنى ،وادل كل معنى على الجبن من حيثية معينة ،وكانف تلن المعاني األس ـ ـ ـ ـ ــاس الذي اس ـ ـ ـ ـ ــتند عليه البحث في توجيه داللة األلفاظ

على الجبن ،وتمثلف في ( :الض ـ ـ ـ ــعف ،والس ـ ـ ـ ــكون وترك الفعل ،وقلة الوير والنفع أو انعدامهما ،والف ع وتمكن الووف ،وض ـ ـ ـ ــرب من الوفة
والسرعة ،وموالفة الظاهر للباطن ).

َّ -3
إن عـددا من األلفـاظ الـدالـة على الجبن تـدخـل تحـف أثثر من حقـل داللي واحـد أو معنى رئيس من المعـاني السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـة المح َّـددة؛ فلفظ (
الوخواخ ) يدل على معنيين :قلة الوير والنفع أو انعدامهما ،فض ـ ــال عن الض ـ ــعف وعلى وجه الوص ـ ــو

ض ـ ــعف البدن ،و( النخْب ) يدل

على الف ع وتمكن الووف فضال عن الضعف ،و( الفْوش ) يدل على موالفة الظاهر للباطن ،والسكون وترك الفعل.

أما ( الصافر ) فهو يدل على ثالك معان :قلة الوير والنفع أو انعدامهما ،والف ع وتمكن الووف ،وكذلن السكون وترك الفعل.

 -4ثمة ألفاظ تدل على معنى معين على وجه الحقيقة وعلى معنى خر على وجه المجاي في الوقف نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وهذا ما وجدناه في ( الُق ْعََّدد

والُق ْعَّ ُدد ) فقـد دال على القعود الحقيقي المتمثـل بتـارك الحرب القـاعـد عن خوض غمـارهـا ،والمجـايي المتمثـل بـالـداللـة على اللؤم؛ وذلـن لترك
إتيان مكارم األخالق ،وكذلن الحال في لفظ ( النخْب ) فداللته على المعنى الحقيقي متمثلة في فسـ ــاد الفعل ،والداللة على المعنى المجايي
متمثلة في الجبان الذي ال فؤاد له.

املصادر واملراجع:

 -اإلبانة في اللغة العربية :أبو منذر س ـ ـ ــلمة بن مس ـ ـ ــلم العوتبي الص ـ ـ ــحاري (ت بين 512-511ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،حققه :الدكتور عبد الكرام خليفة،

والدكتور نصــرت عبد الرحمن ،والدكتور صــالح جرار ،والدكتور محمد حســن عواد ،والدكتور جابر أبو صــفية ،و ايرة التراك القومي والثقافة،

مسقط – سلطنة عمان ،ط1999 ،1م.

 -لساس البُغة :جار هللا محمود بن عمر ال مووري (ت538هـ ـ ـ ـ ــ) ،حققه :محمد باسل عيون السود ،دار الكتت العلمية ،بيروت-لبنان،

ط1998 ،1م.

 األفعال :أبو القاسم علي بن جعفر الوهير بابن القطاع الصقلي (ت515ه ـ ـ ـ ـ ــ) ،قدم له وضبطه ووضع حواشيه :إبراهيم شمس الدين ،دارالكتت العلمية ،بيروت – لبنان ،ط2003 ،1م.
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 األلفاظ :أبو محمود يعقوب بن إسحاق الموهور بابن السكيف (ت244ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،حققه :د .فور الدين قباوة ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت -لبنان ،ط1998 ،1م.

 األوالي :أبو علي إسـماعيل بن القاسـم القالي (ت356ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)ُ ،عني بوضـعها وترتيبها :محمد عبد الجواد األصـمعي ،دار الكتت المصـراة،ط1926 ،2م.
 البارع في اللغة :أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي (ت356ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،حققه :هوام الطعان ،مكتبة النهضة ،بغداد  -العراق ،دار الحضارةالعربية ،بيروت  -لبنان ،ط1975 ،1م.

تاج العروس ون جواهر القاووس :محمد مرتضــى بن محمد الحســيني ال بيدي (ت1205ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،اعتنى به ووضــع حواشــيه :د .عبد المنعم
خليل إبراهيم وأ .كرام سيد محمد محمود ،دار الكتت العلمية ،بيروت – لبنان ،ط2007 ،1م.

 تهذيب اللغة :أبو منصور محمد بن أحمد األيهري (ت370هـ ـ ـ ــ) ،علق عليه :عمر سالمي وعبد الكرام حامد ،قدمف له :أ .فاطمة محمدأصالن ،أشرف عليه :محمد عوض مرعت ،دار إحياع التراك العربي ،بيروت – لبنان ،ط2001 ،1م.

 -جمهرة اللغة :أبو بكر محمد بن الحسـ ــن بن دراد األيدي (ت321ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدرباد الدكن-الهند،

ط1926 ،1م.

 -ديوان ابن وقب( :،ت بعد 37هـ) ،عني بتحقيقه :الدكتور :ع ة حسن ،دار الورق العربي ،بيروت – لبنان ،حلت – سوراا1995 ،م.

 ديوان األدب :أبو إب ارهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت350ه ـ ـ ـ ــ) ،حققه :د .أحمد موتار عمر ،راجعه :د .إبراهيم أنيس ،راجع الفهارس:عبد الوهاب عوض هللا ،وعبد الصمد محروس ،أشرف عليها وقدم لها :مصطفى حجايي ،مؤسسة دار الوعت ،القاهرة – مصر ،د.ت.

 ديوان لوية بن لبي الصََََّّّّلط( :ت9هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،جمعه وحققه وشـ ـ ــرحه :الدكتور :سـ ـ ــجيع جميل الجبيلي ،دار صـ ـ ــادر ،بيروت – لبنان ،ط،11998م.

 ديوان جرير( :ت114هـ) ،قدم له :كرم البستاني ،دار بيروت ،بيروت – لبنان1986 ،م. ديوان حسان بن ثابط( :ت  50ه ـ ـ ـ ــ) ،شرحه وكتت هواموه وقدم له :األستاذ :عبدأ علي مهنا ،دار الكتت العلمية ،بيروت – لبنان ،ط،2.1994

 ديوان ذي الروة :غيالن بن عقبة العدوي (ت117ه ـ ـ ـ ـ ــ) ،شرحه اإلمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي برواية أبي ال باس ثعلت ،حققهوقدم له وعلق عليه الدكتور :عبد القدوس أبو صالح ،مؤسسة اإليمان ،بيروت – لبنان ،ط1982 ،1م.

 -ديوان الراعي النمْري( :ت 96أو 97هـ) ،جمعه وحققه :راينهرت فايبرت ،دار فرانتس شتاينر ،بيروت – لبنان1980 ،م.

 -ديوان زهْر بن لبي سلمى :شرحه وقدم له :األستاذ :علي حسن فاعور ،دار الكتت العلمية ،بيروت – لبنان ،ط1988 ،1م.

 ديوان العجاج( :ت نحو 90ه ـ ـ ــ) ،رواية عبد الملن بن قرات األصمعي وشرحه (ت بعد 214ه ـ ـ ــ) عني بتحقيقه :الدكتور ع ة حسن ،دارالورق العربي ،بيروت – لبنان ،حلت – سوراة1995 ،م.

َّج أحاديثه :كمال بن محمد
 الروح :أبو عبدهللا محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوياة (ت751هـ) ،حققه :محمد أجمل أيوب اإلصالحي ،مخرمِ
قالمي ،دار عالم الفؤاد ،جدة _ السعودية ،د.ت.
ّ
 الزاهر في وعاني كلمات الناس :أبو بكر محمد بن قاس ــم األنباري (ت328ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،حققه :د.حاتم ص ــالح الض ــامن ،دار الرش ــيد ،بغداد –العراق1979 ،م.

 سمط الآللي في شرح لوالي القالي :أبو عبيد عبدهللا بن عبد الع ا البكري األندلسي (ت487هـ ـ ـ ــ) ،نسوه وصححه ونقحه وحقق ما فيهواستورجه من بطون دواوان العلم :عبد الع ا الميمني ،دار الكتت العلمية ،بيروت – لبنان1936 ،م.

 شرح لشعار الهذلْْن :أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري (ت275هـ) ،رواية أبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت384هـ) عن أبيبكر أحمد بن محمد الحلواني (ت333هـ ـ ـ ـ ـ ــ) عن السكري ،حققه :عبد الستار أحمد فراج ،راجعه :محمود محمد شاثر ،دار التراك ،القاهرة –

مصر ،ط2004 ،2م.
 شرح ديوان رؤبة بن العجاج( :ت145هـ) ،حققه :الدكتور ضاحي عبد الباقي محمد ،وراجعه الدكتور محمود علي مكي ،ط2011 ،1م. -شرح الفصيح :أبو عبدهللا محمد بن هوام اللومي (ت577هـ) ،حققه :د .مهدي عبيد جاسم ،ط1988 ،1م.
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 -شعر الخوارج :جمعه وقدم له :الدكتور إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت – لبنان ،ط1974 ،2م.



 -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هـ) ،حققه :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين،

 العْن :أبو عبد الرحمن الوليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ ـ ــ) ،حققه :د .مهدي المو ومي ود .ابراهيم السامرائي ،منوورات و ايرة الثقافةواإلعالم ،دار الرشيد ،بغداد – العراق ،ج1980 – 1م ،ج1982 – 6-2م ،ج1984 – 7م ،ج1985 – 8م.

 غذاء األلباب في شرح ونظووة اآلداب :أبو العون محمد بن أحمد السفاراني (ت 1188هـ) ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة – مصر ،ط،2 غريب الحديث :أبو سليمان حمد بن محمد الوطابي (ت 388ه ــ) ،حققه :عبد الكرام إبراهيم الغرباوي ،خرج أحاديثه :عبد الكرام عبد ربالنبي ،دار الفكر ،دموق – سوراا1982 ،م.

 الفائق في غريب الحديث :جار هللا محمود بن عمر ال مووـ ــري (ت538هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،حققه :علي محمد البجاوي بمحمد أبو الفضـ ــل إبراهيم،المكتبة العصراة ،صيدا وبيروت – لبنان ،ط2005 ،1م.

 القاووس المحيط :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرويبادي (ت817هـ ـ ـ ــ) ،إعداد وتقديم :محمد عبد الرحمن المرعولي ،دار إحياع التراكالعربي ،بيروت – لبنان ،ط2003 ،2م.

 الُوع العزيزي شرح ديوان المتنبي :أبو العالع أحمد بن عبدهللا المعري (ت 449ه ـ ـ ـ ـ ــ) ،حققه :محمد سعيد المولوي ،مرك الملن فيصلللبحوك والدراسات اإلسالمية ،ط2008 ،1م.

 لسََّّان العرب :جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت711ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،حققه وعلق عليه ووضــع حواشــيه :عامر أحمد حيدر ،راجعه :عبدالمنعم خليل إبراهيم ،دار الكتت العلمية ،بيروت – لبنان ،ط2003 ،1م.

 -وجمع األوثال :أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت518هـ) ،حققه محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصراة ،صيدا وبيروت –

 -المحكم والمحيط األعظم :أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده (ت458هـ) ،حققه :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتت العلمية ،بيروت -

 المخصص :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت458ه ـ ـ ـ ـ ــ) ،قدم له :د .خليل إبراهيم جفال ،اعتنى بتصحيحه :مكتت التحقيق بدارإحياع التراك العربي ،بيروت – لبنان ،ط1996 ،1م.

 ووَّارق األنوار على صَّحاح اآلثار :أبو الفضــل عياض بن موســى اليحصــبي الســبتي (ت544هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،المكتبة العتيقة  ،تونس – تونس،ودار التراك ،القاهرة – مصر1978 ،م .

 المصباح المنْر في غريب الورح الكبْر للرافعي :أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت770هـ) ،دار الكتت العلمية ،بيروت – -وقاييس اللغة :أبو الحسين أحمد بن فارس (ت395هـ) ،حققه وضبطه :عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل ،بيروت – لبنان ،ط،1

 -نهاية األرب في فنون األدب :شـهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب القرشـي (ت 733ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،دار الكتت والوثائق القومية ،القاهرة  -مصـر،

ط2002 ،1م.

 النهاية في غريب الحديث واألثر :مجد الدين المبارك بن محمد الج ري الوهير بابن األثير (ت606ه ـ ـ ــ) ،حققه :د .عبد الحميد هنداوي،المكتبة العصراة ،صيدا وبيروت – لبنان2008 ،م.

هوامش البحث
( )1لسان العرب مادة (هد).530 /3 :
( )2ينظر :المصدر نفسه مادة(هد).530 /3 :
( )3ديوان أمية بن أبي الصلف.64 :

( )4ينظر :تهذيت اللغة مادة (هد) ،232 :وتاج العروس مادة (هد).188 /9 :
( )5ينظر :العين مادة (هد) ،348-347/3 :والمحكم والمحيط األعظم مادة (هد).94 /4 :
( )6لسان العرب مادة (يرع).491 /8 :
( )7ينظر :تهذيت اللغة مادة(يرع) ،116 /3 :وأساس البالغة مادة (يرع).389 /2 :
( )8النهاية في غرات الحديث واألثر.295 /5 :
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( )9شرح أشعار الهذليين.106/1 :
( )10ينظر القاموس المحيط مادة (قلم) ،1061 :وتاج العروس مادة (يرع).228/22 :
( )11المصباح المنير مادة (يرع).680 /2 :
( )12لسان العرب مادة (قعد).444 /3 :
( )13ينظر :مقاييس اللغة مادة (قعد) ،107 /5 :والمحكم والمحيط األعظم مادة (قعد).169 /1 :
( )14ينظر :جمهرة اللغة مادة (دعق) ،279 /2 :وال اهر في معاني كلمات الناس.356 /2 :
( )15ينظر :الموصى ،204 /2 :ولسان العرب مادة (قعد).440 /3 :
( )16ينظر :النهاية في غرات الحديث واألثر ،469 /1 :وتاج العروس مادة (قعد).26 /9 :
( )17تهذيت اللغة مادة (قعد) ،138 /1 :وانظر :تاج العروس مادة (قعد).27 /9 :
( )18ديوان ذي الرمة.1346 /2 :

( )19لسان العرب مادة (نكل).807 /11 :
( )20ديوان يهير بن أبي سلمى.85 :
( )21ينظر العين مادة (نكل) ،371 /5 :ومقاييس اللغة مادة (نكل).473 /5 :

( )22ينظر :ديوان األدب ،193 /1 :والفائق في غرات الحديث ،23 /4 :والصحاح مادة (جبن).1835 /5 :
( )23ينظر :مقاييس اللغة مادة (نكل) ،473 /5 :والقاموس المحيط مادة (نكل).983-982 :
( )24الموصى.340 /3 :
( )25لسان العرب مادة (وخل).79 /3 :
( )26ينظر :العين مادة (وخ) ،318 /4 :وتهذيت اللغة مادة (وخوخ).249 /7 :

( )27ينظر :جمهرة اللغة مادة (خوخو) ،141 /1 :والصحاح مادة (وخل).434 /1 :
( )28ينظر :موارق األنوار على صحاح اآلثار ،92 /2 :وشرح الفصيح.105 :
( )29لسان العرب مادة (صفر).536 /4 :
( )30تهذيت اللغة مادة (صفر) ،119-118 /12 :وانظر :المحكم والمحيط األعظم مادة (صفر).308 /8 :
( )31ينظر :جمهرة اللغة مادة (صفر) ،355 /2 :وتاج العروس مادة (صفر).176 /12 :
( )32ينظر :ال اهر في معاني كلمات الناس ،269 /1 :وسمط الآللي.553/1 :
( )33شعر الووارج.166 :
( )34ينظر :مجمع األمثال ،184 /1 :وسمط الآللي ،553 /1 :وأساس البالغة.550 /1 :

( )35ينظر :المحكم والمحيط األعظم مادة (صفر) ،308 /8 :والقاموس المحيط مادة (صفر).397 :
( )36لسان العرب مادة (نوت).885 /1 :
( )37مقاييس اللغة مادة (نوت). 408 /5 :
( )38ينظر :العين مادة (نوت) ،279 /4 :واأللفاظ ،128 :وجمهرة اللغة مادة (نوت).240 /1 :
( )39غرات الحديث للوطابي.335 /2 :
( )40ديوان حسان بن ثابف.20 :

( )41لسان العرب مادة (هيت).931 /1 :
( )42ينظر :العين مادة (هيت)  ،98 /4 :ومقاييس اللغة مادة (هيت) .22 /6 :
( )43الروح ، 662 :وانظر :غذاع األلباب في شرح منظومة اآلداب.222 /2 :

( )44ينظر :تهذيت اللغة مادة (هيت)  ،244 /6 :والنهاية في غرات الحديث واألثر.285 /5 :
( )45ديوان األدب ،456 /3 :وانظر :الصحاح مادة (هيت).240 /1 :
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( )46ديوان ابن مقبل.73 :
( )47ينظر :مقاييس اللغة مادة (هيت) .22 /6 :
( )48لسان العرب مادة (جفل).136 /11 :
( )49ديوان ابن مقبل.269 :
( )50ديوان الراعي النميري.237 :

( )51األلفاظ ،127 :وانظر :الموصى.279 /1 :
( )52ينظر :العين مادة (جفل) ،130 /6 :والصحاح مادة (جفل)  ،1657 /4 :وتاج العروس مادة (جفل) .124 /28 :
( )53لسان العرب مادة (رعد) .221 /3 :
( )54شرح أشعار الهذليين.423 /1 :

( )55ينظر :الصحاح مادة (رعد)  ،475 /2 :والالمع الع ا ي شرح ديوان المتنبي.248 :
( )56ينظر :العين مادة (رعد)  ،33 /2 :واإلبانة في اللغة.150 /3 :
( )57ينظر :المحكم والمحيط األعظم مادة (رعد) ،8/2 :وتاج العروس مادة (رعد).60 /8 :
( )58ديوان العجاج.280 :

( )59الصحاح مادة (رعد) ،475 /2 :وانظر :تاج العروس مادة (رعد).60 /8 :
( )60الصحاح مادة (رعد).475 /2 :

( )61شـ ــرح أشـ ــعار الهذليين .957 /2 :وصـ ــدر البيف في األمالي ،149 /1 :ونهاية األرب في فنون األدب75 /7 ،334 /4 ،333/4 :
هو :وإِِّني ملتعروِني ِل ِذكر ِ
اك ِه َّةٌ.
م
ُ
م
( )62لسان العرب مادة (هردب).924 /1 :

( )63البيتان بال نس ـ ـ ــبة في جمهرة اللغة مادة (هردب) ،406 /3 :وأس ـ ـ ــاس البالغة مادة (هردب) ،315 /2 :وفي البارع في اللغة( :أرقي)
بدل (أنفي) و (حول) بدل (خلف) ،و (أضرب) بدل (أخذف).212 :
( )64العين مادة (هردب).125 /4 :
( )65ينظر :تاج العروس مادة (هردب).225 /4 :

( )66المحكم والمحيط األعظم مادة (هردب) ،483 /4 :وانظر :األفعال البن القطاع 551 :
( )67لسان العرب مادة (فيش).401 /6 :

( )68ينظر :مقاييس اللغة مادة (فيش) ،464 /4 :والالمع الع ا ي شرح ديوان المتنبي.657 :
( )69ديوان جرار270 :

( )70العين مادة (فيش).290 /6 :
( )71تهذيت اللغة مادة (فيش).293 /11 :
( )72شرح ديوان رؤبة.198 /2 :



 



