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

فاظ  أل  دراسة األلفاظ الدالة على الجبن في معجم لسان العرب بعّده واحدا من المراجع األصيلة في البحث اللغوي ومعجما كبيرا ورئيسا في تناول
هـ( في معجمه وصّرح  711اللغة.وقد كان بحثنا مبنيا على أساس إيجاد االرتباط الداللي بين معنى الُجبن واأللفاظ التي ذكرها ابن منظور )ت

  بداللتها على المعنى المذكور من خالل الحقول الداللية التي قسمنا األلفاظ في ضوئها، إذ إن كل مجموعة من األلفاظ تدل على الجبن من
دنا  .حيثية غير ما تدل عليه مجموعة أخرى، ولم نأل جهدا ولم ندخر وسعا في تقسيم الدالالت الفرعية الدالة على معنى الجبن وبعد أن حدَّ

)  ألفاظ كل حقل داللي وسطرناها مباشرة بعد ذكر المعنى الرئيس، اخترنا عينتين لكل معنى؛ لتحليل كيفية داللة اللفظ على المعنى الرئيس  
 حقل الداللي ( من جهة، وارتباطه بمعنى الجبن من جهة أخرى.ال

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

من تفاصـيل وياادات لم تذكر في أثثر المعاجم المتقدمة عليه؛ إذ عمممدم  يعد لسـان العرب واحدا  من أوسـع المعاجم في اللغة العربية؛ لما حواه 
هـــــــــــ( جمع المادة اللغواة الرئيسة من خمسة كتت لغواة معتبرة 711فيه مؤلفه أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور األفراقي المصري ) ت

ــ(، و370ألبي منصور األيهري )تتهذيب اللغة وهي:   ــ(،  400إلسماعيل بن حماد الجوهري )ت اح العربيةالصحاح تاج اللغة وصحهـــــــ هـــــــ
هـــــــــــــــ(،  582لعبد هللا بن بري المقدسي )ت ، وحواشي ابن بري على الصحاحهـــــــــــــــ(458ألبي الحسن بن سيده )ت  والمحكم والمحيط األعظم

ــ(، وقد وقع االختيار على هذا المعجم لما عد من أت606البن األثير )ت  والنهاية في غريب الحديث واألثر م المؤلفات التي صــنفف في هــــــــــــــ
اللغة بين أصـــحاب هذا اللســـان.وكان البحث قائما على دراســـة األلفاظ التي صـــرح ابن منظور بداللتها على الجبن صـــراحة في لســـان العرب 

الجبن مع معنى ( لفظا ، وقد حاولنا إدراك الملمح الداللي الذي يربط معاني األلفاظ التي صــــــــرح ابن منظور بداللتها على  134والتي بلغف )
ــان   ــيع ليال  ونهارا .  بعد الجرد والتمحيى لللفاظ الدالة على الجبن في معجم لســــ ــجاعة وهيبة التقدم على كل شــــ ــد الوــــ الجبن المتمثل بضــــ
ــة تحوي األلفاظ ــتاتها تحف معان  رئيســـــ ــهل توياعها على مجموعات، واجمعم شـــــ م على حقول داللية؛ كي يســـــ ــَّ  العرب تبّين أنه يمكن أن تقســـــ
، متقاِربة المعنى في حقول خاصة بها، ولذا جعلنا لهذه األلفاظ ستة حقول داللية شملف كل األلفاظ الدالة على الجبن في معجم لسان العرب

يناها من عدد من الكتت اللغواة األخرى  ولم يكن توياع األلفاظ على الحقول مقتصـــــرا على أخذ معانيها من لســـــان العرب فحســـــت، بل تقصـــــَّ
 م؛ كي يغدو الحكم في داللتها على الجبن أقرب ما يكون إلى الكمال واالستقراع التام، وتفصيل الحقول الداللية كما يأتي:والمعاج

 احلقل الداللي األول: الضعف
 ( لفظا تمثلف فيما يأتي:40واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف )

اَدة، وَفْعفاع، ول   َرْعراع، ، وَهَداَدة، وهاِئع، والَوْطَواط، وَوْعَواع، والَوْقَواق، والُمَتآِزف، والرُّْعُبوب،  وَرْكَرك، وَفداَدة، وَفدَّ ، والَهدُّ ، والِهدُّ ئع، واأَلَهدُّ
، وَلْعُع، وَوْنُفوي، والَهِبْط، والِهْرَطة، وا ،، وَلْكهى، والَكْيء، والِكْيء، والَكاء، ولع، َرع، والَمْفُ ود، والَفوَََََِّّّّّ َرع، و والضََََََّّّّّّ َهْوَهاء، وَهْوَهاَءة،  لَهْْ

 وَهْوَهاة، وَهَواِهَية، وُهوَهٌة، والَورع، والََْراع، والََْراَعة، وِحْزَراَقة، وِخْزَراَقة، والقطرب.  
؛ أي: غير ضــــــــــــ ي  ((اأَلَهدُّ: - ه: إني لمغيُر ُهدّ  : الجبان، واقول الرجل للرجل إذا أموعمدم دي من (1)جاع في لســــــــــــان العرب: )) األمهمدي ، وقيل: الهم

؛ أي: جبناع ة واجمع على همداد  : الض ي ، ورجٌل همدٌّ وهمدادم  :(3)، قال أمية بن أبي الصلف(2)الرجال والِهدي
ِر َلْيَس ِوَن الَهََّّدادِ   فَأْدَخَلُهَََّّّْم َعَلى َرَبذ، َيَدايُ   ِبفْعِ، الَخْْ
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ــعفُته  ُته بمعنمى: اســـــتضـــ د  دم تمه  ــ  ُه، واســـ ــعم ه هدا : إذا ضـــــعضـــ تا ، وقيل: كثيُر الهديِر من (4)وهمدَّ الوـــــيع يمُهدي ــوِّ ِقر ُمصـــ ُهُد: طائٌر معروف ُيقمر  ، والُهد 
ُة: وهو يقال لتح همدم د  عِفِه، ومنه الهم ــم ــم بوفوِت الصـــوت وضـ ــاثملمه يتسـ ممامم وأغلتم ما شـ مام، وال شـــن أن الحم ، (5)ران األم ولدها برفق ولين لينامالحم

ُعفم  عف البدن؛ إذ إنَّ األهمد من الرجال هو الذي ضــــم ولعله مصــــحوب بصــــوت خافف.وارجع لفظ ) األهمّد ( إلى معنى الضــــعف من جهة ضــــم
لبه؛ كالجدار  ُد الطاقة الاليمة إلقامة صـــــــُ المهدود الســـــــاقط بســـــــبت قوة  بدنه حتى كأنه قد ُهدَّ وخارت قواه وضـــــــعف ع مه على التماســـــــن، ففمق 

ــاقا    ــفة الجبن أثثر التصــ ُعفم بمدنه، ال بل ُهّدت ُقواه وخار ع مه حتى على الوقوف؛ ألن صــ ــم تســــلطف عليه. إنَّ معنى الجبن واضــــح فيمن ضــ
ــعف بدن  فىنه إذ ذاك ال يقوى على معالجة األمور بما يملن من ــيما من طرأ عليه ضـــ ــاقها بالقوي، ال ســـ ــ ي  منه التصـــ ــمية   بالضـــ طاقة جســـ

 بدنية.
ت ((الَيراع: - ، وقيل: اليراع هو (6)ذهت ابن منظور إلى أنَّ اليمراع واليمراعمة يراد بهما )) الجبان الذي ال عقل له وال رأي، موـــــــــــــتق من القمصـــــــــــــم

هللا عنهما: )) كنف مع رســــول ، وجاع في حديث ابن عمر رضــــي  (7)القصــــت والواحدة يمرماعة، وهي تطلق على القصــــبة التي يمنُفل فيها الراعي
 :(9)، قال أبو ذؤات يصف م مارا  (8)هللا صلى هللا عليه وسلم فسمع صوت يراع ((

ُي ُصَحٌر َوُلََّّوبُ   َسِبيٌّ ِوْن َيراَعِتِه َنَفَََّّّايُ   َلِتيٌّ َودَّ
، ولعل القلم قد ســـــمي يراعا ؛ ألن المســـــتعمل منه في أول عهد الكتابة كان من (10)واليراع يطلق كذلن على الضـــــعاف من الغنم، وعلى القلم 

تجلي معنى الضــــــعف في اللفظ المذكور ) اليمراع ( من جهة أن من ال يمتلن عقال  راجحا  ُيممكِّن صــــــاحبه من المفاضــــــلة بين  القصــــــت.والحظ
ــان: )) الذي ال عق ــ ي  العقل غير راجح، وهو المراد بما جاع في اللســ ــنها ورديها وأردئها فهو ضــ ــنها وأمحســ ِنها ورديأها أو حســ ــم ســ ل األمور حم

قل ال فاقده، وإال ســــــــمي مجنونا .وحياب رجاحة العقل ســــــــبت في ذهاب الرأي وترك األخذ برأي من يتصــــــــف بالصــــــــفة له(( أي: ضــــــــ ي  الع
ــاحبه من إن ال األمور منايلها وتقديرها حق قدره ا،  المذكورة.من خالل ما ُذثر يدرك معنى الجبن في اليراع؛ ألن حياب العقل والرأي يمنع صــــ

فم باليراع توـبيها بالقصـبة؛ لفراه جوفها كفراه فتمغيت عنه الوـجاعة في اإلقدام ع ندما يحين وقتها فيوصـف بالجبن لذلن، وألجل ذلن أيضـا  ُوصـِ
 .(11)اليراعة الجبان من رجاحة العقل وسداد الرأي، وقيل: قد ُوصف الجبان باليمراع واليمراعمة ))لولوه من الودة والبأس ((

 
 لاحلقل الداللي الثاني : السكون وترك الفع

 ( لفظا تمثلف فيما يأتي:32واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف )
ٌر، وَجزََّم، وَلْحَجَم، والِخِريَّان، والزَُّو،،  َكْأَكأ، وَكاع، وكاِئع، وَكْعَكع، وَكَلَ،، وَنْأَنأ، وَنْأَناء، وَهلََّ،، والَوْكَواك، والُجبَّاء، والِجْبس، واأَلْجَبس، وَجخِ 

َس، والَكُّْول،والزُّوَّ،، وال ََ َد، وَغيََّف، والُقْعَدد، والُقْعُدد، وَكِفَح، وَك،َّ ِبيس، وَعرَّ ،، والزَُّوَْلة، والزُّوَّال، والضَّ دان، والَوَك،.  زُّوَّْْ    والنَّاِك،، وَهْْ
ُد: الجبان اللأيم القاعد عن الحرب والمكارمالُقعَدُد:  - .الُقُعوُد: نقيض القيام، واقال: قمعمدم الرجل  (12) ((ورد في لسان العرب: )) والُقعُدُد والُقعدم

ُة: المرة الواحدة، وسمي ذو القعدة بذي القعدة؛ ألنهم كانوا يقعدون فيه عن األسفار وال يبرحون بيوتهم(13) يقُعُد قعودا   دم ُة تقال (14) ، والقمع  دم .والُقع 
ابة التي   ُة، كما أطلقوها على اإلبل التي يتوذها الراعي للركوبلكل شيع يوصى للركوب، فقيل: الدَّ دم تمعُد للركوب خاصة هي الُقع  ُة (15)ُتق  دم .والِقع 

ة الدب راك بِه، واإلقعاد (16) بكسر عين: ضرب من الجلسات، كما يقال قمعمدم ِقعدم عمد: إذا أيمنه داٌع في جسده حتى ال حم ، واقال: )) رجٌل ُمق 
ات ((والُقعاد: داع يأخذ الن عمدم  :(18)، قال ذو الرمة(17)جائت في أوراثها ]... و[ ِفراخ القطا قبل نهوضها: ُمق 

َحى يَح ِبالضُّ ِهنَّ َرْفضًا ِوْن َحَصاِد اْلَقُِق،ِ   ِإَلى ُوْقَعَدات، َتْطُرُد الرِ   َعَلْْ
ُد ( إذ إنَّه يطلق على اللأيم القاعد عن المكارم التارك للحرب المتقاعس عنها،  دم ــح في لفظ ) الُقع  ــكون وترك الفعل واضــــــ  إنَّ معنى الســــــ

ِدم، هذا فضـــــال  عن أن الســـــكون متجلّ  فيه؛ لما له من داللة على الســـــكون عن المكارم  فهو قد ترك االشـــــتراك في الحرب ســـــكن عنها ولم ُيق 
فم باللؤم.والمح معنى الجبن في اللفظ المذكور من خالل ما ُذثر من جهة أن الجبان خائر الع م عن اإلقدام  وعدم ا إلقبال عليها حتى ُوصـــــــِ

على الحرب وخوض غمارها، وكذلن فىن القعود عن المكارم جبن؛ ألن الوـجاعة التي هي نقيض الجبن صـفة الكرام، وهي واحدة من مكارم 
 األخالق.

فمه عنُه، واقال: نم : َنَكَل - رم ، ونمكَّلمه عن الوـــــيع: صـــــم ُبنم ُدوِّ وعن اليمين يمن ُكُل، بالضـــــم؛ أي: جم كملم الرجل  ورد في لســـــان العرب: )) نمكملم عن العم
ُبنم عنه ]...[ والنَّاِثُل: الجبان الض ي  ((  :(20)، قال يهير بن أبي سلمى(19)عن األمر يمنُكُل ُنُكوال : إذا جم

وَنها بالَمْوَرفية والَقنََّّاَيحُ   وفتياِن ِصْدق، ل ِضعاٌف ول ُنْك،ُ   وُّ
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لم والنَّك لم ضـــــــــــرب من القيود والموانع؛ كحديدة اللجام، وقيل: لجام البراد، والجمع: أنكال  ، ورجل )) نمكمٌل (21)جاع في كالم العرب أن النِّك 
ب ه ؛ أي:  بمه  وشـــــِ ٌل بوين شـــــم .ونمكَّل ُف به تمن ِكيال  ونمكماال  إذا صـــــنع به صـــــنيعا  يمنعه من معاودة ما كان يصـــــنع، (22)ُينمكُِّل به أعداؤه ((ألعدائه وِنك 

ــنيعه ــكون وترك الفعل في نمكملم من (24)، )) والممن كمُل: مما نكأتم به غيرك كائنا  ما كان (((23)وامنع غيرمه من إتيان مثل صــــــــ .والحظ معنى الســــــــ
ضـــــــــــ ي  مقيد عن فعل األمور؛ ل ياب القدرة على فعلها بســـــــــــبت القيود التي عليها، وألن التنكيل فعل رادع يمنع المنَّكل من جهة أن الناثل  

ــكن عنه.وإن القيود المانعة من القيام با ــابُقه، فميمُكّف عن الفعل واتركه واســــــــ لفعل العودة لمثله، واردع اآلخران عن معاودة ما عوقت عليه ســــــــ
ب ِجبمة  للنفس محبطة من واإلقدام عليه م ــكل قطعي عن اإلقدام أو ُمجم ــواع كانف القيود مانعة بوـ ــباب تؤدي إلى التواذل والجبن، سـ ا هي إال أسـ

رم ال تمنعه القيود ع ــِ ســ ــجاعم الجم ــربا  من الجبن؛ ألن الوــ ــواع كان النكول قوليا  أو فعليا ، والنكول القولي والفعلي يعدان ضــ ن قول ما ع مها، وســ
 يحا  أو فعله، لكن الجبان هو الذي يمرتدع حتى إن كان الحق معه؛ لووفه من العواقت.يراه صح
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ْجَعة، ُجبَّة( لفظا تمثلف فيما يأتي:29واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف ) ف وَجِخر، وشََََََََُّّّّّّّّ ، وَوْخَواخ، والَوْعَوع، وَوُجوف، وُوَجوَّ
،، والنَِّبْر، والَهواء، والَهيََّّا اي، واأَلْوَََّّْ اع، واأَلْلَوَ، وَََّّ َلم، والَيَََّّّ اِفر واأَلْعَور، والُعوَّار، وُعَوق، والَفْْ ب، وِتْفِرج، والصَََََََََََّّّّّّّّّّّ ب، والَهُْوب، والَوجََّّْ

 ، وِنْفِرج، وِنْفِرَجة، وِنْفَراج، وِنْفِرَجاء.  وِتْفِرَجة، وِجْعِثَنة، والرَّْهَدن
وماٌخ: ســــمين كثيُر اللحم مضــــطِرُبُه، وقيل: هو الجبان الضــــ ي  ]...[ والومخواخ: الكســــالن عن العمل، : الَوْخَواخ - ورد في اللســــان: رجل )) ومخ 

وماٌخ (( وماخ م(25)واقال للرجل الِعنِّيِن: ومخ  ل الثقيل.وجاع في كالم العرب: الومخ  ، وهو المسـترخي البطن المتسـُع الجلد، وقيل: (26)ن الرجال: الكمسـِ
وماخٌ  ، ومنه قيل: وخواخ للِعنِّيِن، وهو الذي ال يأتي النســـــاع؛ الســـــترخاع في  لته وضـــــعفه وحياب االنتوـــــار (27)هو الضـــــ ي ، وكلي مســـــترخ  ومخ 

ــي يقلي نفعه (28)عنها ــطربمه الثقيلم عن الموـ ــمين كثيرم اللحم مضـ .والحظ معنى قلِة الويِر والنفع أو انعداِمهما في لفظ الوخواخ من جهة أن السـ
إذا قيس بغيره؛ لصــــــــعوبة حركته وتنقله، هذا فضــــــــال  عن قلة خيره في أداع ما يطلت منه لثقل حركته؛ الســــــــترخاع لحمه وجلده، وال يوفى أن 

منةم   ُتذهت من الفطنة وصـــــــفاع الذهن وتبعث على الومول والُنعاس، فيقل نفعه وانتفاع المجتمع منه بدنيا  وذهنيا .وُالمح مما ســـــــبق معنى  الســـــــي
ــفا ــارعةم عند إغاثة الملهوف مثال ، وهما ما تراهما في غير الوخواخ، وهذه الصـــــ ــتل م اإلقدامم والمســـــ ــجاعة تســـــ ت الجبن في الوخواخ؛ إذ إن الوـــــ

ى ة التي يتســـــــــــم بها الوـــــــــــجاع متعذرة على الوخواخ ولو كان محبا  القيامم بها فعال ، ولذا ُعدَّ جبانا .وامكن أن ُيحمل الوخواخ على المعنالمذكور 
األول وهو الضــعف؛ ألنه يعد ضــ يفا  في الموــي والحركة؛ لكثرة لحم الجســم واســترخائه، وهذه الكثرة تضــعف قوة عضــالت الجســم على القيام 

بصـــــــورة طبي ية، مما تجعل صـــــــاحبها مّياال  إلى الراحة واالســـــــترخاع، والميل إلى الراحة لضـــــــعف البدن يكون مدعاة للقعود عن أداع   بمهامها
 المطلوب وهو سبت من أسباب الجبن.

ِرُر - اِفُر: ُكلي ما ال يمصــِيُد من الطير ]...[ والصــافر: الجبان((: الصَّاا فير من الصــوت، والعرب تقول: .و (29)جاع في لســان العرب: )) والصــَّ الصــَّ
ق ر  (30)ما بالدار صـافر )) أي: ما بها أحٌد، كما يقال: ما بها دّيار، وقال الليث؛ أي: ما بها أحد ذو صـفير (( فير صـوت الُمكَّاع والصـم ، والصـَّ

فمرم بالدواب: إذا دعاها للماع لتوـرب : المصـفوُر به؛ أي: إذا صـفمرم به هرب؛ كما في ، وقيل: ُأرادم بالصـافر المفعول؛ أي(31)وما أشـبههما، وصـم
 :(33)، قال عمران بن حطان السدوسي يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي(32)قولن: سر كاتم؛ أي: مكتوم

اِفرِ   َلَسٌد َعَليَّ َوِفي اْلُحُروِب َنَعاَوةٌ   َرْبَداُء ُتْجِفُ، ِوْن َصِفِْر الصَّ
واتجلى معنى قلة الوير والنفع أو انعدامهما في كون الصافر يراد به الطائر قليل الوير والنفع ألهله؛ ألن من عادة الطير أن تكون 
صــــائدة جارحة كاســــبة لصــــغارها، وهذا الطائر خالف العادة الغالبة في الطيور، فيلحظ على هذا الطير الجبن من جهة حياب الكســــت ألهله؛ 

ــت، وبالتالي فهو قليل الوير والنفع ألهله أو لعدم قدرته عل ــت لمن هم في معيِّته؛ لعدم القدرة على الكســـــ ــيد، وعدم االثتراك في الكســـــ ى الصـــــ
بمُن ِمن دَّ الصــــــافر إلى معنى الووف وتمكن الف ع، فقد ورد في معنى الصــــــافر في المثل ) أمج   منعدمهما، وهو ضــــــرب من الجبن.وامكن أن ُيرم

افر( يراد به ط ــم ــافر  صـ ــفُِّر طول ليله خوفا  من أن   -وهو يعد من خوـــال الطير  -ير، وقيل: الصـ ــا  رأســـه واصـ يتعلق برجليه في الوـــجر منكسـ
، فيحرم نفســـه النوم من شـــدة الف ع.وأيي جبن بعد هذا نا ال ينام لوـــدة الووف والف ع؛ ِلأمال يؤخذ أثناع نومه من جوارح (34)ينام فيؤخذ أو يســـقط

 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 
ــيد ــافر يطلق على كل طائر ال يصـــ ــار لفظ الصـــ ــافر من جهة داللته على الســـــكون وترك الفعل في كون (35)صـــ .والمح معنى الجبن في الصـــ

 اتركه وال يتحرك ألجل ذلن.الصافر يقعد عن الصيد و 
 احلقل الداللي الرابع: الفزع ومتكن اخلوف

، وَنْخب، وَنْخَبة، وَنِخب، وُوْنَتَخب، وَوْنُخوب، وَيْنُخوب، َبُروق، والنَِّخْب( لفظا تمثلف فيما يأتي:16واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف )
ْفِرد، والِهْجَزع.  والَهَلع، والُهُع، والَهَلعان، وَهُْوب، وَهاَع، وَوَهَ،، والصِ 

ــد الفعل((الناخريُب: - ــان العرب: )) النَِّويُت: الجبان الذي ال فؤاد لهه وقيل: هو الفاســــــ .فالنون والواع والباع في كالم العرب )) (36)ورد في لســــــ
بمة: ِخيار الوــــــــــــيع ونوبته ]... م  في شــــــــــــيع، فاألول: النيو  [ ثلمة تدل على تمعمظيم، يقال: أحدهما على خيار شــــــــــــيع، واآلخر على ثقت  وهم  

ُت: الذي ال فؤاد له، وال ِر ومـنه ]...[ الرجل النَّوـ  ق الثَّف  ر  بـمُة: خم ِل، وهذا محتـمل أن يكون من األول؛ واألصــــــــــــــل اآلخر النيو  ـق  نوـيت: الذَّاِهُت العم
ــان (( بمةم؛ أي: خيار ما في اإلنسـ ثأنَُّه ُحِرمم النيو 
ــديد الجبن أو هالن الفؤاد ُجب نا  وُمطميَّرمهُ (37) ، والقلت (38)، وقيل: النَِّويُت: هو ضـــ ي  القلت شـ

وِف الرَِّغيِت وال يبالي بقول النَِّويت: هو الفاســـــــــــــد النغل من الجبن والضـــــــــــــعف، لذا قي ُت من نعامة، وقد ورد: واٌل للقلت النَِّويِت والجم ل: أن وم
اُن بن ثابف رضي هللا عنه(39)الطبيت  :(40)، وقال حسَّ

ٌف َنِخٌب َهَواءُ   َلل َلْبِلْغ َلَبا ُسْفَياَن َعنِ ي   َفَأْنَط ُوَجوَّ
وُالحظ معنى الف ع وتمكن الووف في لفظ ) النويت ( في كون الموصـــــــوف به وهو هالن الفؤاد جبنا  كأنَّه قد فســـــــد فؤاده وطار؛ لوـــــــدة  

ُت أصـــــــله من االنت اع؛ فانتواب الرجل من القوم اختياره وانت اعه من بي ن أقرانه، الووف والف ع أو كأن الوـــــــجاعةم قد انُت عف من قلبه؛ إذ النَّو 
لم على غيره.وا إن ارتباط النويت بمعنى الجبن واضـح جلي، سـواع من جهة تمكن الف ع وشـدة الووف  لنوبة من كل شـيع ما تم اختياره وُفضـِّ

ِدم حال تمطملَّتم  الموقُف  في الذي ال فؤاد له أو من جهة فســاد العقل المصــحوب غالبا  بانت اع الوــجاعة؛ إذ العاقل يضــع األمور في نصــابها وُاق 
ذلن، وُاحِجم حتى ال يبلغ درجة التهور.وُالمح إمكان رد ) النويت ( إلى معنى الضــعف أيضــا  لما يتصــف به من ضــعف القلت وذهاب الع م 

 ثما سبقف اإلشارة  نفا، وال يوفى أن ضعف القلت معنى من المعاني المرتبطة بالجبن.
يَّبان )) الجبان، والهم : اهَليوب -  .(41)يموب: الجبان الذي يهاب الناس، ورمُجٌل همُيوُب: جبان يهاب ِمن  كل شيع ((جاع في لسان العرب: الهم

، ورجل ممهيت: هو الذي ُترى له هيبة  ؛ والعرب تطلق الهيبة والمهابة على اإلجالل والموافة على حد سواع، وهابمه يهابمه واألمر منه همت 
تعـالى: إنَّ )) المهـاـبة أثر من  ـثار امتالع القـلت بعظمـة هللا ومحبـته وإجالـله، ـفىذا امتل القـلت ، وـقال ابن القيم رحمـه هللا (42)أي: تهـاـبه الـناُس 

، وقيل: اإليمان هميوٌب، وفيه معنيان: (43)بذلن حلَّ فيه النور، ون لف عليه الســــــــــــكينة وُألِبسم رداع الهيبة، فاثتســــــــــــى وجهه الحالوة والمهابة ((
ُف  (44)فميمتَِّقيـه، واآلخر: هو إن المؤمن هيوب بمعنى مهيـت؛ ألنـه يهـاب هللا فيهـابـه النـاس  األول: هو إن المؤمن يهـاب الـذنـت يَّبــ  ، واقـال: ))تمهم

يَّبمِني؛ أي: خفته وخوفني((  :(46)، قال ابن مقبل(45)الويع وتمهم
ْرَكُبَها ََ ُبِني الَمْوَواُة َل َحْر   َول َتَهَّْ  ِإَذا َتَجاَوَبِط اأَلْصَداُء ِباْلسَّ

والحظ معنى الف ع وتمكن الووف في لفظ: ) همُيوب ( من جهة أنَّ المتصـــــــف بهذه الصـــــــفة قد تغلغل الووف فيه حتى صـــــــار له ديدنا  
، (47)هُ صــفة  ماليمة؛ إذ إنَّه يهاب كل شــيع، حتى أنهم قاســوا المؤمن على القياس ذاته فســمي: هميوبا ؛ ألنه يهاب االنقحام فيما يســرع إليه غيرُ 

رَّمم هللُا تعالى.والمح معنى الجبن في الّلفظ المذكور من جهة أنَّ من يهاب كل شــــــــيع واهاب الناس هو قطعا  متصــــــــف  ــية الوقوع فيما حم خوــــــ
بالجبن متجردا  من صــــــفة الوــــــجاعة، ال بل حتى أنه ال يتصــــــف باالعتدال بين الجبن والوــــــجاعة، وهذا ال ينطبق على المؤمن الهيوب؛ ألنَّ 

ُه إلى الورع والووف من الوقوع فيما ال يرضــــــــي الوالق تعالى، فهو في ذلن ال ُيحجم موافة ع وفه ع دي ن اإلســــــــراع في االنقحام في األمور ممرم
ل ق، وبهذا ينماي عن الجبان.  الوم

 احلقل الداللي اخلامس: ضرب من اخلفة والسرعة
 تي:( لفظا تمثلف فيما يأ11واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف )

 َتَصْعَصَع، وَلْوُش، واإِلْجِفْ،، وِرْعِديد، وِرْعِديَدة، وِتْرِعْد، وَرِعش، وِرْعِويش، وَكَنَع، والَْْهُفوف، وُدْرُقوع.
ِفيل: الجبان، وظليم إجفيل: يهرب من كل شيع ((اإلْجفريل: -  :(49)، قال ابن مقبل(48)جاع في لسان العرب: )) واإِلج 

َن َلْجَماد، ُيَقلِ ُبَها َلْو َبْيَضٌة  ِن ُسَخاُم الزِ فِ  ِإْجِفْ،ُ   َبْْ  ِباْلَمْنِكَبْْ
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 :(50)وقال الراعي الُنميري 
ِهُم َوَلْحَدبَ  ُ  َلْسَأَرْت  َوَغَدوا ِبَصكِ  ََّّاُط َيَراَعًة ِإْجِفْْ َْ  ِوْنُه السِ 

ق ا ((  : اإلجفيل: )) الذي يهرب من كل شيع فمرم ة في األرض، وانجفل القوم؛ (51) وقيلم لف شردت نمادَّ فم ، وأصله من النِّفمار؛ ألن اإلبل إذا جم
في   المسرعين  الناس  من  الجماعة  والُجفمالة:  ذهت،  أي:  الظل؛  وانجفل  أسرعف،  إذا  الراح:  وأجفلِف  مسرعين،  وهربوا  انه موا  أي: 

من كل شيع خوفا يتسم بسرعة االستثارة من المثير الذي يؤثر فيه  .والحظ معنى الوفة والسرعة في اإلجفيل في أن من يهرب  (52)الموي
الووف، وهو يكون في اإلجفيل الووف من كل شيع، فكأن اإلجفيل فيه خفة في الفعل تتمثل بالووف؛ لوفة في العقل؛ إذ الووف من كل 

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

ة: جباٌن ُير عمُد عند القتال ُجب نما (( ِرْعدريد: - ، قال أبو ال يال الُهذملي يرثي ابن عم له  (53) جاع في لسان العرب: رجل )) ِترِعيد وِرعديد وِرعديدم
 :(54) القسطنطينيةقتلت ُه الروم في  

 ُم ل ِنْكٌس َول َجَنبُ   َفًتى َوا َغاَدَر اأَلْقَوا 
َلٌة ِرْعِديََّّ ْْ  َدٌة َرِعٌش ِإَذا َرِكُبوا   َول ُزوَّ

تعاد في كالم العرب: االضــطراب، وقيل: هو اضــطراب الجســد من خوف  أو برد   ٌة وِتر ِعيٌد، فهو الذي (55)واالر  ِديدم ِديٌد وِرع  ، ولذا قيل للجبان: ِرع 
دة تأخذه من شــدة الووف ُة التي يترجرج لحمها من أثر النعمة عليها، وكذلن(56)يترك القتال لِرع  كل شــيع يترجرج   ، وامرأة رعديدة هي الرَّخصــم

 :(58)، قال العجاج(57)فهو رعديد يترعدد كاألملية والفالوذج والكثيت
ِب اأَلْهَيمِ   َفْهَي َكِرْعِديِد الَكِثْْ

ُدُه حتى يرتعد ما دام السـمن حيا  ((  والرَّعاد: )) ضـرب ِدرمت  يمُدُه وعمضـُ واظهر معنى الوفة والسـرعة  .(59)من سـمن البحر إذا مسـه اإلنسـاُن خم
ديد ( من جهة أنه يدل على المرتجف من شدة الووف، فتراه ينتفض من الف ع يرتعش بودة فرقا فقيل: )) ُار ِعدمت  فرائُصهُ  عند    في لفظ ) ِرع 

ــطراب وســـــــرعة الحركة المتتالية عند الووف فكأن الوائف به  خفة وخور في الع م والجأل أخذت به  (60)الف ع((   -، واالرتعاد يمثل االضـــــ
 :(61)إلى تلن الحركات المتتالية السراعة، وهو ما مّثله أبو صور الهذلي بقوله  -من حيث ال يوعر

 َكَما اْنَتَفَض الُعْصُفوُر َبلََّلُه الَقْطرُ   ِإَذا ُذِكَرْت َيْرَتاُح َقْلِبي ِلِذْكِرَها
ــدة الووف ضـــــــــ ي  قلبه خائر ع مه ال يقوى على ما يواجه فُنِعفم  فيتبين جالع معنى الجبن في هذه األلفاظ من خالل أن المرتعد من شـــــــ

 رعديد.بالجبان لموالفته عامة من يتصف بالوجاعة والبأس أو عامة الناس ممن هو ليس بجبان 
 احلقل الداللي السادس: خمالفة الظاهر للباطن

، والِهْرَدبَّة.  ( ألفاظ تمثلف فيما يأتي: 6واأللفاظ الدالة على هذا المعنى بلغف )   َفُْوش، والَمْنُفوخ، وَتَثْعَلَب، وَجْهَضَم، والِهْرَدب 
دمبي  :  اهلرْرَدبُّ - بَُّة: الجبان الضــــــوم، المنتفل الجوف الذي ال فؤاد له، وقيل: هو الجبان الضــــــوم، القليل ورد في لســــــان العرب: )) الِهر  دم والِهر 

 :(63)، قال الراج (62)العقل ((
 َلْنِفي اْلِعَدى َوَضْيَغمًا َوثَّاَبا   ُكْنُط َلُهْم ِفي الَحَدَثاِن َناَبا 
اَبََّّا   َخْلَف اْلُبُْوِت َلْخِذُف اْلِكَُبا   َوَلْم َلُكْن ِهْرَدبًَّة َوجَّ
بٌَّة: )) ضـــــوم مضـــــطرب اللحم (( دم ٌل (((65)، واطلق على الرجل الطوال الجســـــم عظيُمه(64)وقيل: رجل ِهر  ٌو فيه ِثقم .واتجلى (66)، وقيل: )) عمد 

بَّة ( في كون الموصــوف بهذه الصــفة ه دم ّب والِهر  دم و المنتفل الجوف الذي ال فؤاد له؛ لوــدة جبنه، وهو معنى موالفة الظاهر للباطن في ) الِهر 
ــِمُعنم ما يجعله محلَّ حســـن الظن فيما يدعي، ولكن م ا الضـــوم القليل العضـــل؛ إذ إن المنتفل الجوف يتظاهر بالصـــالبة والقوة والبأس وقد ُيسـ

عليه تماما، كما أنَّ غالت الظن في ضـــــــــــوم    إن ُجِعلم على المحن حتى بان جوهره وبدا أصـــــــــــل معدنه، فيظهر أنه خالف ما يدعيه أو يبدو
الجثة أنه مفتول العضـــــالت ضـــــومها كضـــــوامة حجم جســـــمه، غير أن عضـــــالته إن ظهرت بدا خالف االعتقاد والظن، وإن كان قليُل العقل 

ــمه ــوم إن لم يكن ذا عقل لم يكن بالكفاعة التي يليق بها جســــ ــا على خالف ما هو عليه؛ ألن الضــــ ــومم الجثة، ظهر أيضــــ ، فالعقول مي ان ضــــ
ّب من جهة أنه يبدي شجاعة لكنه على خالفها جبان ضوم الجثة قليل العقل. دم  الجسوم.والمح معنى الجبن في الِهر 
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ر، وقيل: هو أن يفور وال شـــــــيعم :  َُِيوش - جاع في لســـــــان العرب: )) ورجل فمُيول: ضـــــــ ي  جبان ]...[ وفال الرجُل فمي وـــــــا  ومُهو فمُيول: فموم
ــا : فاخره (( ــة  وِفياشـــــ ه مفايوـــــ ــم ــين  في كالم العرب تدل على المفاخرة، فيقال: فمالم فالن وفايمشم إذا تفاخر (67)عنده، وفايموـــــ .والفاع والياع والوـــــ

ُة: المفاخرة  :(69)، قال جرار(68)بالباطل، والُمفمايموم
اَثُهمْ  ُشوَن َوَقْد َرَلوا ُحفَّ َِ ُه   َلُيَفاِي  َفَقَضى َعَلْيِه اأَلْشَجعُ َقْد َعضَّ

بن وذاك هو االن ِفوال و التَّفمييُش ((  ، واقال  (70)وُاقال: فال )) الرجل فميوا : إذا نمصت األمر وهّيجه، فىذا أخذ األمرم واستحق رجع وجم
 :(72)، قال رؤبة(71)ثذلن: )) فميَّال إذا كان نّفاجا  بالباطل، وليس عنده طائل ((

 ِوْن ُوْسَمِهر ، َلْيَس باْلَفُْوشِ   َواْزُجْر َبِني النََّجاَخِة الَفُووشِ 
واظهر تجلي معنى موالفة الظاهر للباطن بوضـوح في لفظ فمُيول؛ ألن المفاخرة على الباطل أو فور اإلنسـان بوـيع ال يمتلكه ما هو  

إال ضــــــرب من الموالفة؛ ألن المفتور يجت أن يبني فوره على عناصــــــر يمتلكها وامِحقي االفتواُر بها.والمح معنى الجبن في اللفظ من جهة 
ِهر للناس ما يدعو للفور فهو يفاخر واكاثر وال شــــــــــــيع عنده، وهذا رأس مال المفلس الذي ليس في جعبته شــــــــــــيع،  أن المدعي يراد أن ُيظ 

ك والجبان حين يفور يقول خالف ما قد فعل، أو يقول شـــــيأا  لم يفعله إطالقا ، ولو لم يكن جبانا  لما تفاخر بوـــــيع ال يملكه، فالوـــــجاع تتحد
وال يتحدك هو عن نفســه وال يمدحها؛ ألنه يرى في ذلن مثلبة، فمدحه يكون من غيره.وامكن أن يرد لفظ فيول إلى    عنه أفعاله وتســبقه مرثره

ُبنم ورجع عنه وتركه. يِّج األمر وامن ِصُبه حتى إذا استوى واستحق جم  الجبن من جهة السكون وترك الفعل بالعدول عنه؛ ألنه ُيهم
 اخلامتة

ــتقة من جذورتنوعف األلفاظ  -1 ثنائية وثالثية وما يادت على الثالثي، فقد وردت األلفاظ الدالة    الدالة على الجبن في كالم العرب بين موــــــ
 ( جذرا لما ياد على الثالثي.11( جذرا ثالثيا، ومن)60( جذرا ثنائيا، ومن )21على الجبن موتقة من )

ظ الدالة على الجبن، فقد تويعف األلفاظ على ســـــــتة حقول داللية يمثل كل واحد  كانف الحقول الداللية العامل األســـــــاس في تبوات األلفا  -2
منها معنى، وادل كل معنى على الجبن من حيثية معينة، وكانف تلن المعاني األســـــــــــاس الذي اســـــــــــتند عليه البحث في توجيه داللة األلفاظ 

نفع أو انعدامهما، والف ع وتمكن الووف، وضـــــــــرب من الوفة  على الجبن، وتمثلف في: ) الضـــــــــعف، والســـــــــكون وترك الفعل، وقلة الوير وال
 والسرعة، وموالفة الظاهر للباطن (.

دة؛ فلفظ )  -3  إنَّ عـددا  من األلفـاظ الـدالـة على الجبن تـدخـل تحـف أثثر من حقـل داللي واحـد أو معنى رئيس من المعـاني الســــــــــــــتـة المحـدَّ
يدل   ) النخْب (عدامهما، فضـــــال عن الضـــــعف وعلى وجه الوصـــــو  ضـــــعف البدن، و( يدل على معنيين: قلة الوير والنفع أو انالوخواخ 

 يدل على موالفة الظاهر للباطن، والسكون وترك الفعل.) الفْوش ( على الف ع وتمكن الووف فضال  عن الضعف، و
: قلة الوير والنفع أو انعدامهما، والف ع وتمكن الووف،  ) الصافر (أما   وكذلن السكون وترك الفعل.فهو يدل على ثالك معان 

) الُقعََّدد ثمة ألفاظ تدل على معنى معين على وجه الحقيقة وعلى معنى  خر على وجه المجاي في الوقف نفســــــــــــــه، وهذا ما وجدناه في  -4
ى اللؤم؛ وذـلن لترك فقـد دال على القعود الحقيقي المتمثـل بتـارك الحرب القـاعـد عن خوض غمـارهـا، والمجـايي المتمثـل بـالـداللـة عل  والُقعَُّدد (

فداللته على المعنى الحقيقي متمثلة في فســــاد الفعل، والداللة على المعنى المجايي   ) النخْب (إتيان مكارم األخالق، وكذلن الحال في لفظ 
 متمثلة في الجبان الذي ال فؤاد له.
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 م.1998
  م.1986لبنان،  –هـ(، قدم له: كرم البستاني، دار بيروت، بيروت 114: )تديوان جرير -
، 2لبنان، ط –بيروت  هـــــــــ(، شرحه وكتت هواموه وقدم له: األستاذ: عبدأ علي مهنا، دار الكتت العلمية،  50: )ت ديوان حسان بن ثابط -

1994. 
ــ(، شرحه اإلمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي برواية أبي ال باس ثعلت، حققه 117:  غيالن بن عقبة العدوي )تالروة  ديوان ذي - هـــــــــ

 م.1982، 1لبنان، ط –وقدم له وعلق عليه الدكتور: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة اإليمان، بيروت 
 م.1980لبنان،  –هـ(، جمعه وحققه: راينهرت فايبرت، دار فرانتس شتاينر، بيروت 97أو  96)ت: ديوان الراعي النمْري  -
 م.1988، 1لبنان، ط –: شرحه وقدم له: األستاذ: علي حسن فاعور، دار الكتت العلمية، بيروت ديوان زهْر بن لبي سلمى -
هـــــــ( عني بتحقيقه: الدكتور ع ة حسن، دار  214هـــــــ(، رواية عبد الملن بن قرات األصمعي وشرحه )ت بعد  90: )ت نحو ديوان العجاج -

 م.1995سوراة،  –لبنان، حلت  –الورق العربي، بيروت 
رَّجم أ751: أبو عبدهللا محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوياة )تالروح  - حاديثه: كمال بن محمد هـ(، حققه: محمد أجمل أيوب اإلصالحي، خم

 قالمِّي، دار عالم الفؤاد، جدة _ السعودية، د.ت.
ــ(، حققه: د.حاتم صـــالح الضـــامن، دار الرشـــيد، بغداد 328أبو بكر محمد بن قاســـم األنباري )ت الزاهر في وعاني كلمات الناس: -  –هـــــــــــــــ

  م.1979العراق، 
هــــــــ(، نسوه وصححه ونقحه وحقق ما فيه 487عبدهللا بن عبد الع ا  البكري األندلسي )ت: أبو عبيد سمط الآللي في شرح لوالي القالي -

 م.1936لبنان،  –واستورجه من بطون دواوان العلم: عبد الع ا  الميمني، دار الكتت العلمية، بيروت 
هـ( عن أبي 384عيسى الرماني )تهـ(، رواية أبي الحسن علي بن  275أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري )ت  شرح لشعار الهذلْْن: -

 –هــــــــــــ( عن السكري، حققه: عبد الستار أحمد فراج، راجعه: محمود محمد شاثر، دار التراك، القاهرة 333بكر أحمد بن محمد الحلواني )ت
 م.2004، 2مصر، ط

  م.2011، 1مود علي مكي، طهـ(، حققه: الدكتور ضاحي عبد الباقي محمد، وراجعه الدكتور مح145: )تشرح ديوان رؤبة بن العجاج -
 م.1988، 1هـ(، حققه: د. مهدي عبيد جاسم، ط577أبو عبدهللا محمد بن هوام اللومي )تشرح الفصيح:  -
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 م.1974، 2لبنان، ط –: جمعه وقدم له: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت شعر الخوارج -
 هـ(، حققه: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، 393إسماعيل بن حماد الجوهري )ت الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: -
هــــــ(، حققه: د. مهدي المو ومي ود. ابراهيم السامرائي، منوورات ويارة الثقافة  175أبو عبد الرحمن الوليل بن أحمد الفراهيدي )ت العْن: -

 م.1985 – 8م، ج1984 – 7م، ج1982 – 6-2م، ج1980 – 1العراق، ج –واإلعالم، دار الرشيد، بغداد 
 ، 2مصر، ط –هـ(، مؤسسة قرطبة، القاهرة 1188: أبو العون محمد بن أحمد السفاراني )ت غذاء األلباب في شرح ونظووة اآلداب -
اديثه: عبد الكرام عبد رب هـــ(، حققه: عبد الكرام إبراهيم الغرباوي، خرج أح388: أبو سليمان حمد بن محمد الوطابي )ت غريب الحديث -

  م.1982سوراا،  –النبي، دار الفكر، دموق 
ــ(، حققه: علي محمد البجاوي بمحمد أبو الفضــــل إبراهيم، 538جار هللا محمود بن عمر ال مووــــري )ت الفائق في غريب الحديث: - هــــــــــــــــ

 م.2005، 1لبنان، ط –المكتبة العصراة، صيدا وبيروت 
هــــــــ(، إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعولي، دار إحياع التراك 817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروي بادي )ت القاووس المحيط: -

 م.2003، 2لبنان، ط –العربي، بيروت 
ــ(، حققه: محمد سعيد المولوي، مرك  الملن فيصل 449المعري )ت   : أبو العالع أحمد بن عبدهللاالُوع العزيزي شرح ديوان المتنبي - هـــــــــ

 م.2008، 1للبحوك والدراسات اإلسالمية، ط
هـــــــــــــــــ(، حققه وعلق عليه ووضــع حواشــيه: عامر أحمد حيدر، راجعه: عبد 711جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )ت  لسََّّان العرب: -

 م.2003، 1لبنان، ط – المنعم خليل إبراهيم، دار الكتت العلمية، بيروت
  –هـ(، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصراة، صيدا وبيروت 518أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني )ت وجمع األوثال: -
  -ت هـ(، حققه: عبد الحميد هنداوي، دار الكتت العلمية، بيرو 458: أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده )تالمحكم والمحيط األعظم -
ــ(، قدم له: د. خليل إبراهيم جفال، اعتنى بتصحيحه: مكتت التحقيق بدار 458أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت المخصص: - هـــــــــ

 م.1996، 1لبنان، ط –إحياع التراك العربي، بيروت  
ــ(، المكتبة544أبو الفضــل عياض بن موســى اليحصــبي الســبتي )تووَّارق األنوار على صَّحاح اآلثار:   - تونس،   –العتيقة ، تونس    هــــــــــــــ

 م .1978مصر،  –ودار التراك، القاهرة 
  –هـ(، دار الكتت العلمية، بيروت 770أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي )ت المصباح المنْر في غريب الورح الكبْر للرافعي: -
 ، 1لبنان، ط –هـ(، حققه وضبطه: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت 395أبو الحسين أحمد بن فارس )ت وقاييس اللغة: -

مصـر،  -هـــــــــــــــ(، دار الكتت والوثائق القومية، القاهرة 733: شـهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب القرشـي )ت نهاية األرب في فنون األدب -
 م.2002، 1ط
هـــــــ(، حققه: د. عبد الحميد هنداوي، 606مجد الدين المبارك بن محمد الج ري الوهير بابن األثير )ت  واألثر: النهاية في غريب الحديث -

 م.2008لبنان،  –المكتبة العصراة، صيدا وبيروت 
 هوامش البحث

 

 .530/ 3لسان العرب مادة )هد(: ( 1)
 .530/ 3ينظر: المصدر نفسه مادة)هد(: ( 2)
 .64ديوان أمية بن أبي الصلف: ( 3)
 .188/ 9العروس مادة )هد(: ، وتاج 232ينظر: تهذيت اللغة مادة )هد(: ( 4)
 .94/ 4، والمحكم والمحيط األعظم مادة )هد(: 348-3/347ينظر: العين مادة )هد(: ( 5)
 .491/ 8لسان العرب مادة )يرع(: ( 6)
 .389/ 2، وأساس البالغة مادة )يرع(: 116/ 3ينظر: تهذيت اللغة مادة)يرع(: ( 7)
 .295/ 5النهاية في غرات الحديث واألثر: ( 8)
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 .1/106شرح أشعار الهذليين: ( 9)
 .22/228، وتاج العروس مادة )يرع(: 1061ينظر القاموس المحيط مادة )قلم(: ( 10)
 .680/ 2المصباح المنير مادة )يرع(: ( 11)
 .444/ 3لسان العرب مادة )قعد(: ( 12)
 .169/ 1)قعد(: ، والمحكم والمحيط األعظم مادة 107/ 5ينظر: مقاييس اللغة مادة )قعد(: ( 13)
 .356/ 2، وال اهر في معاني كلمات الناس: 279/ 2ينظر: جمهرة اللغة مادة )دعق(: ( 14)
 .440/ 3، ولسان العرب مادة )قعد(: 204/ 2ينظر: الموصى: ( 15)
 .26/ 9، وتاج العروس مادة )قعد(: 469/ 1ينظر: النهاية في غرات الحديث واألثر: ( 16)
 .27/ 9، وانظر: تاج العروس مادة )قعد(: 138/ 1عد(: تهذيت اللغة مادة )ق( 17)
 .1346/ 2ديوان ذي الرمة: ( 18)
 .807/ 11لسان العرب مادة )نكل(: ( 19)
 .85ديوان يهير بن أبي سلمى: ( 20)
 .473/ 5، ومقاييس اللغة مادة )نكل(: 371/ 5ينظر العين مادة )نكل(: ( 21)
 .1835/ 5، والصحاح مادة )جبن(: 23/ 4ي غرات الحديث: ، والفائق ف193/ 1ينظر: ديوان األدب: ( 22)
 .983-982، والقاموس المحيط مادة )نكل(: 473/ 5ينظر: مقاييس اللغة مادة )نكل(: ( 23)
 .340/ 3الموصى: ( 24)
 .79/ 3لسان العرب مادة )وخل(: ( 25)
 .249/ 7، وتهذيت اللغة مادة )وخوخ(: 318/ 4ينظر: العين مادة )وخ(: ( 26)
 .434/ 1، والصحاح مادة )وخل(: 141/ 1ينظر: جمهرة اللغة مادة )خوخو(: ( 27)
 .105، وشرح الفصيح: 92/ 2ينظر: موارق األنوار على صحاح اآلثار: ( 28)
 .536/ 4لسان العرب مادة )صفر(: ( 29)
 .308/ 8(: ، وانظر: المحكم والمحيط األعظم مادة )صفر119-118/ 12تهذيت اللغة مادة )صفر(: ( 30)
 .176/ 12، وتاج العروس مادة )صفر(: 355/ 2ينظر: جمهرة اللغة مادة )صفر(: ( 31)
 .1/553، وسمط الآللي: 269/ 1ينظر: ال اهر في معاني كلمات الناس: ( 32)
 .166شعر الووارج: ( 33)
 .550/ 1، وأساس البالغة: 553/ 1، وسمط الآللي: 184/ 1ينظر: مجمع األمثال: ( 34)
 .397، والقاموس المحيط مادة )صفر(: 308/ 8نظر: المحكم والمحيط األعظم مادة )صفر(: ي( 35)
 .885/ 1لسان العرب مادة )نوت(: ( 36)
 . 408/ 5مقاييس اللغة مادة )نوت(: ( 37)
 .240/ 1، وجمهرة اللغة مادة )نوت(: 128، واأللفاظ: 279/ 4ينظر: العين مادة )نوت(: ( 38)
 .335/ 2الحديث للوطابي: غرات ( 39)
 .20ديوان حسان بن ثابف: ( 40)
 .931/ 1لسان العرب مادة )هيت(: ( 41)
 .22/ 6، ومقاييس اللغة مادة )هيت( : 98/ 4ينظر: العين مادة )هيت( : ( 42)
 .222/ 2، وانظر: غذاع األلباب في شرح منظومة اآلداب:  662الروح:  (43)
 .285/ 5، والنهاية في غرات الحديث واألثر: 244/ 6:  ينظر: تهذيت اللغة مادة )هيت(( 44)
 .240/ 1، وانظر: الصحاح مادة )هيت(: 456/ 3ديوان األدب: ( 45)
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 .73ديوان ابن مقبل: ( 46)
 .22/ 6ينظر: مقاييس اللغة مادة )هيت( : ( 47)
 .136/ 11لسان العرب مادة )جفل(: ( 48)
 .269ديوان ابن مقبل: ( 49)
 .237لنميري: ديوان الراعي ا( 50)
 .279/ 1، وانظر: الموصى: 127األلفاظ: ( 51)
 .124/ 28، وتاج العروس مادة )جفل( : 1657/ 4، والصحاح مادة )جفل( : 130/ 6ينظر: العين مادة )جفل(: ( 52)
 .221/ 3لسان العرب مادة )رعد( : ( 53)
 .423/ 1شرح أشعار الهذليين: ( 54)
 .248، والالمع الع ا ي شرح ديوان المتنبي: 475/ 2ينظر: الصحاح مادة )رعد( : ( 55)
 .150/ 3، واإلبانة في اللغة: 33/ 2ينظر: العين مادة )رعد( : ( 56)
 .60/ 8، وتاج العروس مادة )رعد(: 2/8ينظر: المحكم والمحيط األعظم مادة )رعد(: ( 57)
 .280ديوان العجاج: ( 58)
 .60/ 8روس مادة )رعد(: ، وانظر: تاج الع475/ 2الصحاح مادة )رعد(: ( 59)
 .475/ 2الصحاح مادة )رعد(: ( 60)
  75/  7،  334/ 4،  4/333، ونهاية األرب في فنون األدب: 149/ 1. وصــــدر البيف في األمالي:  957/  2شــــرح أشــــعار الهذليين:  ( 61)

رماِك ِه ٌَّة.  ُروِني ِلِذك   هو: ومِإنِّي لمتع 
 .924/ 1لسان العرب مادة )هردب(: ( 62)
ــبة في جمهرة اللغة مادة )هردب(: ال( 63) ، وفي البارع في اللغة: )أرقي(  315/  2، وأســـــــاس البالغة مادة )هردب(: 406/  3بيتان بال نســـــ

 .212بدل )أنفي( و )حول( بدل )خلف(، و )أضرب( بدل )أخذف(: 
 .125/ 4العين مادة )هردب(: ( 64)
 .225/ 4ينظر: تاج العروس مادة )هردب(: ( 65)
 551، وانظر: األفعال البن القطاع : 483/ 4المحكم والمحيط األعظم مادة )هردب(: ( 66)
 .401/ 6( لسان العرب مادة )فيش(: 67)
 .657، والالمع الع ا ي شرح ديوان المتنبي: 464/ 4( ينظر: مقاييس اللغة مادة )فيش(: 68)
 270( ديوان جرار: 69)
 .290/ 6( العين مادة )فيش(: 70)
 .293/ 11لغة مادة )فيش(: ( تهذيت ال71)
 .198/ 2شرح ديوان رؤبة:  (72)


