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  ملخص
ّیعد كتاب        ّمـن أهـم اآلثـار اللغویـة التـي خلفهـا ابـن دریـد األزدي، وهـو كتـاب ) المالحن(ُ

  . فظّیبحث في دالالت األلفاظ، ویهتم بالدالالت الثانویة لل
ّوتهدف هذه الدراسة إلى بیان الداللة المـورى بهـا فـي أسـماء الحیـوان والنبـات دون غیرهـا،       

 ى معـاجم األلفـاظ، ومعـاجم المعـاني، والمعـاجم المتخصـصة فـي أسـماءوذلك من خالل مقابلتها عل
  . الحیوان والنبات

وجاءت الدراسة في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمـة؛ عـرض المبحـث األول لـرأي الفقهـاء       
َفي مسألة القسم على التوریة، ویعرض المبحـث الثـاني للتوریـة فـي أسـماء الحیـوان، ویقـع فـي  َ

أمـا الخاتمـة . المبحـث الثالـث للتوریـة فـي أسـماء النبـات، ویقـع فـي مطلبـینویعـرض . مطلبین
  : فسأجمل فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، وأهمها

لكتاب المالحن أهمیة كبیرة في الحقل الداللي، لما له من أثر في الكشف عن الدالالت  -
  . الممكنة للفظ الواحد

 . ّة القسم على المعنى المورى به، وعدمه أولىهناك خالف بین الفقهاء في مسأل -
ْالعجلة(ّقد تدل أسماء بعض الحیوانات على النبات، مثل  -   .، وهو نبات مستطیل له ثمر)ِ

Abstract  
      The book (Almlahen) is considered as one of the most signficant 
language heritage of Ibn Duraid al-Azdi, discusses the semantics, and is 
concerned secondary semantic indications. 
      This study aims at pointing out the equivocating indication in animals 
and plants names rather than others, through comparison with semantics 
dictionaries, meanings dictionaries, and the dictionaries specialized in the 
names of animals and plants. 
      The study was divided into an introduction, three sections and a conclusion. 
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والصالة والسالم  ،الحمد هللا رب العالمین      

على المبعوث رحمة للعالمین، محمـد بـن عبـد اهللا 
  وبعد؛، وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین

ّفیعد كتاب المالحن للعالمة ابن دریـد مـن        ّ ُ
ّأهم اآلثار اللغویة التي خلفها ابن دریـد األزدي 

وهـو كتـاب یبحـث ، في حقـل الداللـة والمعجمیـة
تم بالـــدالالت الثانویـــة ویهـــ، فـــي دالالت األلفـــاظ

وغایــة المؤلــف مــن تألیفــه كمــا ذكــر فــي ، للفــظ
مقدمة كتابه، إیجـاد مخـرج لمـن یحلـف یمینـا علـى 

واهللا : شيء ویریـد غیـر المعنـى الظـاهر، كـأن تقـول
  . وترید اللبن شدید الحموضة، ما أكلت صقرا

عنـد ) )١(المالحـن(ویقوم مفهوم مصطلح       
نزیــاح الــداللي فــي ابــن دریــد فــي كتابــه علــى اال

اســتعمال اللفــظ مــن الداللــة العامــة إلــى الداللــة 
ُالمعجمیة الخاصة، وهو مـا عـرف عنـد البالغیـین ّ 

حیــث یــستعمل الكاتــب أو ، )التوریــة(بمــصطلح 
 أحــدهما: ِّالــشاعر أو المــتكلم كلمــة تحتمــل معنیــین

، قریــب ینــصرف إلیــه الــذهن وهــو غیــر مقــصود
 وقـد. و مقـصودواآلخر بعید غائب عن الـذهن وهـ

اســتفاد ابــن دریــد مـــن ظــاهرة المــشترك اللفظـــي 
ُوقریـــب مـــن هــذا مـــا عـــرف . وأقــام علیهـــا كتابــه

 في أحـد) أسلوب الحكیم (ـًعند البالغیین أیضا ب
  . مفهومیه
ـــى بیـــان الداللـــة        وتهـــدف هـــذه الدراســـة إل

ـــات دون  ـــوان والنب ّالمـــورى بهـــا فـــي أســـماء الحی
هـــــا مـــــع معـــــاجم غیرهــــا، وذلـــــك مـــــن خـــــالل مقابلت

المتخصـصة األلفاظ، ومعاجم المعاني، والمعـاجم 
  . في أسماء الحیوان والنبات

وجــاءت الدراســة فـــي مقدمــة وتمهیــد وثالثـــة   -
مباحـــث وخاتمـــة؛ أمـــا المقدمـــة فـــسأعرض فیهـــا 

 التمهیـد ّوسـیعرف. ألهمیة الكتاب ومقـصد الدراسـة
 ، وسـیأتي)المالحـن(منهج ابـن دریـد فـي كتابـه : ـب

الــرأي الفقهــي فــي : ألول تحــت عنــوانالمبحــث ا
َِمــسألة القــسم علــى التوریــة وســیعرض المبحــث . َ

ویقـــع فـــي ، الثـــاني للتوریـــة فـــي أســـماء الحیـــوان

Section one pointed out scholars' opinion in the issue of oath on equivocation.  
Section two discussed equivocation in animals' names, which was divided 
into two parts.  Section three discussed equivocation in plants' names in two 
parts.  The conclusion included the most significant findings of this study: 
- The book (Almlahen) has a great significance in semantics, because of 

its impact in detecting the possible connotations of the one term. 
- There is a disagreement among scholars on the issue of oath on the 

equivocated meaning, and its nullity is more proper. 
- Some animals' names may indicate names of plants, such as (ejlah), a 

rectangular plant with a fruit. 
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ّ مـــــا دل ظـــــاهره علـــــى حیـــــوان : األول:مطلبـــــین
ّمـا دل باطنـه علـى : الثـاني. ومقصده خالف ذلـك

الثالــث أمــا المبحــث . حیــوان وظــاهره خــالف ذلــك
ویقــع فــي ، ماء النبــاتفـسیعرض للتوریــة فــي أســ

ّمــــــــا دل ظــــــــاهره علــــــــى نبــــــــات : األول: مطلبــــــــین
علـى ّمـا دل باطنـه : الثـاني. ومقصده خالف ذلك

أمــا الخاتمــة فــسأجمل . نبــات وظــاهره خــالف ذلــك
ــــي توصــــلت إلیهــــا    الدراســــة فیهــــا أهــــم النتــــائج الت

 . -بإذن اهللا-
 

  
 مائـة )المالحـن( كتابـه أنشأ ابن درید في      

، "وتقــول: "ًوخمــسا وثمــانین جملــة افتتحهــا بقولــه
ّوكان یتبع كل جملة ذكر المعنى اللغوي البعیـد  ٍ َّ ِ ُ

ویكتفـي بهـذا ، الغائب عن الذهن وهو المقصود
دون ذكر المعنى العام الشائع لهذه الكلمـة؛ ألنـه 

ُیفترض أن یعـرف بداهـة َونجـد ابـن دریـد یـورد . َ
  . ّعریة على هذه المعاني المورى بهاالشواهد الش

لذا عمدنا في هذه الدراسة إلى إیـراد المعنـى       
النـــاس إلـــى االصـــطالحي شـــائع االســـتعمال بـــین 

 ّجانب المعنى المورى به مع إضافة بعض الـشواهد
  . القرآنیة التي جاءت قلیلة عند ابن درید

ّصــدر ابــن دریــد كتابــه بمقدمــة بــین فیهــا        ّ
ّهـذا كتـاب ألفنـاه : "یفه لهـذا الكتـاب، یقـولسبب تأل

ُالمكـره ، الیمـینلیفزع إلیه المجبر المضطهد على 
ویــضمر خــالف ، فیعــارض بمــا رســمناه، علیهــا

ّویــتخلص ، لیــسلم مــن عادیــة الظــالم، ُمــا یظهــر

ّثـم " كتـاب المالحـن"وسمیناه ، من جنف الغاشم
ــك معنــى المالحــن فیــذكر أنــه یــدل  ّیبــین بعــد ذل

ّإنكـم : "eًنة، معتمدا على قول الرسـول على الفط
ّتختــصمون إلــي ولعــل بعــضكم أن یكــون ألحــن  ّ
ٍبحجتــه مــن بعــض فأقــضي لــه علــى نحــو ممــا 

  . )٣(أي اللحن في المعنى، )٢(" ...أسمع منه
ّفــابن دریــد قــدم لنــا مــادة لغویــة بلغــت الغایــة       ّ 

ٍّفي األهمیـة عنـد اللغـویین والبالغیـین علـى حـد 
ّادة مكثفــة ومختــصرة إال أنهــا غنیــة ســواء، وهــي مــ

الحیــوان بالــدالالت والــشواهد، اخترنــا منهــا أســماء 
والنبــات إلبــراز مــا فیهمــا مــن توریــة فــذكرنا الداللــة 

متتبعــین االصـطالحیة إلــى جانــب الداللــة اللغویــة 
ذلك في معاجم اللغة والمعاجم المتخصصة بأسماء 

لمــا ســائلین المــولى أن یوفقنــا ، الحیــوان والنبــات
  . فیه النفع والفائدة

 
 

 
 :ذكر ابن درید سـبب تألیفـه هـذا الكتـاب فقـال      

َلیفزع إلیه المجبر المضطهد علـى الیمـین، المكـره " ُ ُ َُ َ
َعلیها، فیعارض بمـا رسـمناه، ویـضمر َِ ْ ُ َْ  خـالف مـا َ

م ویـــتخلص مـــن ُیظهـــر لیـــسلم مـــن عادیـــة الظـــال
  . "جنف الغاشم

ُّوكـــل مـــا كـــان : "ویقـــول فـــي مـــوطن آخـــر      
 في الفرس من أسـماء الطیـر فلـك أن تحلـف علیـه

: فقولـه. )٤("نحو الحمامة والقطاة وما أشبه ذلك
َِدل على إجازته للقسم ،"فلك أن تحلف علیه" َ    علىّ



...................................................................................   
  

  

 ٨٠  
  

٢٠١١ ،٦ العدد ،١٧ المجلد ،المنارة

  . ةــــالتوری
ُولمــا كــان ابــن دریــد عــالم لغــة ال فقیهــا       ّ ،

ّآثــرت أن ُأضــمن هــذه الدراســة مبحثــا یبــین رأي  ّ
ْالفقهـــاء بمـــسألة الحلـــف علـــى شـــيء مـــع إظهـــار 
النیة والتوریة في داللته، وبعد استقصاء المـسألة 

ّعند المحدثین والفقهاء وجدت المرویات   : اآلتیةُ
 روى مــسلم بــسنده مــن طریــق أبــي صــالح عــن  - 

یمینـك ": eقـال رسـول اهللا ،  قـالtأبي هریـرة 
  . )٥("على ما یصدقك علیه صاحبك

 الیمــین: "eقــال رســول اهللا ) الــسند نفــسه(وفیــه   - 
  . )٦("ِعلى نیة المستحلف

قــال اإلمــام النــووي هــذا الحــدیث محمــول       
على الحلف باستحالف القاضي فـإذا ادعـى رجـل 
ّعلى رجل حقا فحلفـه القاضـي فحلـف وورى فتـوى  َّ ً

نـواه   مـاعلـىغیر ما نوى القاضـي انعقـدت یمینـه 
  . وهذا مجمع علیه، القاضي وال تنفعه التوریة

فأمــا إذا حلــف بغیــر اســتحالف القاضــي       
 ّوورى تنفعــه التوریــة وال یحنــث ســواء حلــف ابتــداء
  . ّمن غیر تحلیف أو حلفه غیر القاضي وغیر نائبه

الحـــدیث  : وقــال الــصنعاني فــي ســبل الــسالم-
ِّالمحلــف ّدلیــل علــى أن الیمــین تكــون علــى نیــة  ُ

ّوال ینفــع منهــا نیــة لحــالف إذا نــوى بهــا غیــر مــا 
  . أظهره

ًیجــوز االســتثناء ســرا إذا لــم :  وقــال الجزیــري-
یحلــف علــى حــق الغیــر كبیــع أو إجــازة أو نحــو 
ِّذلك؛ ألن الیمین یكـون حینئـذ علـى نیـة المحلـف ُ ّ 

  . )٧(وهو ال یرضى االستثناء

مــن وجبــت علیــه : " قــال القرطبــي فــي تفــسیره-
یمـــین فـــي حـــق وجـــب علیـــه فحلـــف وهـــو ینـــوي 
غیــره لــم تنفعــه نیتــه وال یخــرج بهــا عــن أثــم تلــك 

 . )٨("الیمین
الیمـین علـى نیـة الحـالف : وقال ابـن حجـر •

لكــن فیمــا عــدا حقــوق اآلدمیــین فهــي علــى 
ِنیــة المــستحلف وال ینتفــع بالتوریــة فــي ذلــك  ُ

 . ًإذا اقتطع بها حقا لغیره
ــاه • َّن ورى لیــدفعإ: )٩(وقــال السرخــسي مــا معن َ 

ٕالظلم عن نفسه جاز له ذلك وان كـان فـي 
حقـوق النـاس فـال یجـوز؛ ألن الیمـین علــى 

 . نیة المستحلف
ــــي األشــــباه  • ــــشافعي ف ــــل ال ــــن الوكی وقــــال اب

الیمــــین علــــى نیــــة الحــــالف إن : "والنظــــائر
ًكان مظلوما وعلى نیة المستحلف إن كـان 

 . )١٠("ًظالما
ن على اتفقوا على أن الیمی: وقال ابن رشد •

نیــة المـــستحلف فـــي الــدعاوي واختلفـــوا فـــي 
غیر ذلك مثل األیمان على المواعیـد فقـال 
قــوم علــى نیــة الحــالف وقــال قــوم علــى نیــة 

 . المستحلف
فــي الحلــف نیــة القاضــي : وقــال ابــن قدامــة •

ًالمستحلف للخصم سواء أكـان موافقـا لمذهبـه 
 . )١١( مسلمأم ال أو استشهد بحدیث

 :ةخالصة الرأي في المسأل
 وحاصله أن الیمین على نیة الحالف في كل      

  دعوى نائبه في األحوال إال إذا استحلفه القاضي أو
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  . )١٢("ّفتكون على نیة المستحلف"توجهت علیه 
َكما أن التوریة في القـسم ال تجـوز شـرعا        َ ّ

إذا أوقعـــت ظلمـــا علـــى أحـــد، أو هـــضمت حقـــا 
أثبتـت ألحد، وتجوز إذا دفعت ظلما عن أحـد، أو 

  . حقا ألحد
 

 
ذكـــر ابـــن دریـــد الحیـــوان كثیـــرا فـــي كتابـــه       

ــم یكــن ذكــره الحیــوان مطــردا وفــق ، المالحــن َّول
ّنسق معین، إنما جاء مبثوثا في صـفحات الكتـاب 
مــن بدایتــه حتــى نهایتــه، فعمــد الباحــث إلــى تمییــز 

واســتخراجها، ومــن ّاألســماء الدالــة علــى الحیــوان، 
ّیـدل األول بظـاهره علـى : ّثم تصنیفها إلى صنفین
، البـــاطن شـــئ آخـــر تمامـــاّحیـــوان ولكـــن المعنـــى 

ّویدل الثـاني بباطنـه علـى حیـوان ولكـن الظـاهر 
مــن هنـا جــاء هـذا المبحــث ، شـئ مختلــف تمامـا

  : في مطلبین


 

ا كان محور الدراسة داللیا وجد الباحـث ّلم      
وهـو المـنهج ، نفسه أمام منهج واحد في دراسـته

ّالمعجمـــــي الـــــذي یعـــــرض لداللـــــة األلفـــــاظ كـــــل 
ّإال ما وجد فیه تـآلف واتفـاق، ِواحدة على حدة ِ ُ ،

أدرجـه سـردا معتمـدا علـى العالئـق الداللیـة بـین 
ومــن هــذه العالئــق تــصنیف الحیوانــات . أطرافــه

  :ا وجنسها، وذلك على النحو اآلتيوفق طبیعته

ّ وهـي مـا دب علـى األرض مـن ذوات :الدواب: ًأوال
  . بهائم: ّوآكلة األعشاب منها تسمى، األربع
 مـــن أكثـــر الحیوانـــات التـــي الجمـــلوكـــان       

ْعثـــر الباحـــث علـــى أســـماء تـــدل علیـــه، إن فـــي  ّ
ْالظاهر وان في البـاطن، یقـول ابـن دریـد : وتقـول: ٕ

ُجمل وال ملكتهَواهللا ما لي " ْ َ َ ٌَ َ")١٣( .  
ــة       ــاه الظــاهري معلــوم الدالل ، فالجمــل بمعن

ّولكــن المعنــى المــورى بــه هنــا ســمكة مــن ســمك  ّ
ُوجمـل : "وقال ابن درید في الجمهـرة، )١٤(البحر َ َ

  . )١٥("البحر حوت من حیتانه
ِومن األسماء المتصلة بالجمل       َ ، َ القلوصَ

ا أخــذت لفــالن واهللا مــ: " وتقــول:یقــول ابــن دریــد
ًقلوصا وال رأیتها َ")١٦( .  

وال یقـال ، َفالقلوص في لغة العـرب الناقـة      
ّوالمعنـى المـورى بـه هنـا فــرخ . )١٧()قلـوص(للـذكر 

  :)١٩(یقول الشاعر، )١٨(ُالحبارى
ّقلوص حبارى ریشها قد تمورا ... َّ َ َ ُ ُ َ  

ـــور ـــرة والث ُواهللا مـــا أخـــذت : "وتقـــول:  قـــال:البق
ًلفالن بقرة وال ََ َ ً ثوراٍ َْ")٢٠( .  

 فالبقرة والثـور همـا ذانـك الـزوج مـن الحیوانـات      
ولكــــن المعنــــى ، الداجنــــة اللــــذان یــــستفاد منهمــــا

، ّالمـــورى بـــه هنـــا أن البقـــرة هـــي العیـــال الكثیـــر
  . )٢١(ًجاء فالن یسوق بقرة أي عیاال: یقولون
ِالقطعة العظیمة من األقط: والثور       َِ)٢٢( .  
ْ العجلـــةمتـــصلة بـــالبقرةومـــن األســـماء ال       ِ ،

ْواهللا ما عندي عجلة وال : " وتقول:قال ابن درید ِ
َُأملكها ِ ْ")٢٣( .  
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ْفالعجلة فـي ظـاهر اللفـظ هـي أنثـى العجـل،       ِ 
ّولكن المعنى المورى به عند ابن درید هـو ضـرب 

 ...": الجمهـرة، یقول ابن درید في )٢٤(من الشجر
ِوالعجلة ضرب من النبت والجمع ع ٌِ ْْ َ ُ   . )٢٥("َجلَ

العجلـة : وجاء فـي معجـم أسـماء النباتـات      
قـــال ، نبـــات یـــستطیل مـــع األرض وهـــو الوشـــیح

وقیــل هــي ، أطیــب كــأل ولــیس ببقــل: أبــو حنیفــة
شــجرة ذات ورق وكعــوب وقــصب، لینــة مــستطیلة 

  . )٢٦(لها ثمرة مثل رجل الدجاجة
ُالظبــي والظبیــة َ ْ َّ ًواهللا مــا صــدت ظبیــة : " وتقــول:َُّ ََْ

ًَبیاَوال ظ ْ")٢٧( .  
ّفالظبي في ظاهر اللفظ یدل على ذلـك النـوع       

ولكـــن المعنـــى ، )٢٨(مـــن الغـــزالن وكـــذلك الظبیـــة
ُالمورى به هنا أن الظبي كثیـب ّ ّ
  معـروف، قـال)٢٩(

  :)٣٠(الشاعر
ٍوتعطو یرخص غیر شئن كأن ْ   هـَ

ِأساریع ظبي أو مساویك إسحل      ِ ْ ُ  
 ظبــي،والظبیــة فــي ظــاهر اللغــة هــي أنثــى ال      

ّولكــن المعنــى المــورى بــه هنــا هــو حیــاء الفــرس  ّ
ّوالظبیة كذلك خریطـة یجعـل الراعـي . )٣١()فرجها(

   .)٣٢(فیها أداته
ًواهللا ما أملك حمارا وال أخذت : " وتقول:الحمار

  . )٣٣("ًمن فالن حمارا قط
فالحمار بظـاهر اللفـظ معلـوم الداللـة، ولكـن       

ُاللـذین تنـصب المعنى المورى به هنا أحد الحجـرین 
وهــي صــخرة رقیقــة فیجفــف ، )٣٤(علیهمــا العــالة

   :)٣٥(وفي ذلك یقول الشاعر، علیها األقط

ُال ینفع الشاوي فیها شاته ُ َّ  
  هــــــــُالتــــــَاراه وال عــــــوال حم  

 : األتــانومــن األســماء المتــصلة بالحمــار      
 واهللا: "وتقـول: یقول ابن درید فـي كتابـه المالحـن

  . )٣٦("ًأیت له أتانا قط وال أخذتها منهما ر
  . )٣٧(فاألتان في لغة العرب أنثى الحمار      
ّوظاهر النص یدل علـى ذلـك، ولكـن المعنـى       

ّالباطني المورى به هنا هو الصخرة التي تكـون 
  .  أتان الضحل:ّوتسمى، في بطن الوادي

 : یقـول ابـن دریـد: الجحـشةومنها أیضا كلمـة      
ٌواهللا ما عندي جحشة وال أملكها": وتقول َ ْ َ")٣٨( .  
 والجحــشة فــي اســتعمال العــرب هــي صــغیر      
ّوقد ورى المؤلف بهـا هنـا بالـصوف . )٣٩(األتان

الملفــــوف كالحلقــــة یــــضعها الرجــــل فــــي ذراعــــه 
  . )٤٠(لیغزلها

ْالحمــل والعنــز َ ُ َ واهللا مــا أخــذت مــن فــالن : " وتقــول:َ
ًحمال وال عنزا ًْ َ ََ")٤١( .  

والعنــز ، الخــروف/ حمــل صــغیر الغــنمفال      
ّما هو معلوم من الحیـوان الـداجن، والمعنـى المـورى 

َبه هنا أن الحمل السحاب الكثیر المـاء َ
، قـال )٤٢(

  :)٤٣(الشاعر
  َكالسحل البیض جال لونها

ْسح نجاء الحمل األس  َ َ ِ ُّ ِولـــــــَ َ  
ٌوالحمل أیضا برج من بروج السماء       ُ ً .  
 فهــو) العنــز(ّالمــورى فــي كلمــة أمــا المعنــى       

  :)٤٤(قال الشاعر. األكمة السوداء
ْوارم أخرس فوق عنز َ َ ُ ٌ ٕ  
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ٌواإلرم علم من الحجارة ینـصبونه فـي الطریـق       ََ َ ُ 
  . ّلیستدل به

ُالكلـــب والفهـــد ْ َ ُْ ًواهللا ال أملـــك كلبـــا وال : " وتقـــول:َ ْ َ
ًفهدا ْ   . )٤٥("ًأعرف لهما موضعا وال، َ

حیوانان معروفان مـن فـصیلة فالكلب والفهد       
الكلـب كـل سـبع ): كلـب(السباع، جاء فـي اللـسان 
علــى وقــد غلــب الكلــب : "عقــول، وقــال ابــن ســیدة

ّ، ولكــن المعنــى المــورى بهمــا )٤٦("هــذا النــوع النــابح ّ
قــال ، )٤٧(الــسیفهنــا أن الكلــب مــسمار فــي قــائم 

  :)٤٨(الشاعر
  توسمت كلیبه فقلت لصاحبي

  اــــــــفتوسما شاهدا عدل له ـهم       
ّوالفهد مسمار فـي واسـط الرحـل      

قـال ، )٤٩(
  :)٥٠(الراجز

  دــــــــــه من التغریــــــابیــــّأن نــــــك
ْر فهــــــصری          َ   دــــــٍط جدیـٍد واســــــُ

ٌّ جـاء فــي كتــاب المالحـن شــاهد شــعري :الثعلــب ٌ
ُوثعلب العامل فیها منكسر: "ّنصه ِ َِ ْ ُ ِ ُ")٥١( .  

والثعلب في لغة العرب هو ذلـك الحیـوان       
ــــالمكر والخــــداع ــــصف عــــادة ب ــــذي یت ولكــــن . ال

ّجبـة ّالتوریة فیه هنا أنه طرف الرمح الداخل في 
والعامــــــل هنــــــا هــــــو مــــــا دون الــــــسنان . )٥٢(الــــــسنان
  . )٥٣(والجمع عوامل. أو أكثربذراعین 

ّوهي ما دل على كـل ذي جنـاحین: الطیور: ًثانیا ّ 
 أو لـم یطـر، ونوردهـا علـى النحـوسواء طار بهمـا 

  : يـــــاآلت
ْالصق ْصق ديـــــعن اـــواهللا م: "ولــــ وتق:ُرـــــَّ   ٌر والــــــّ

  . )٥٤("أملكه
، فالـــصقر بمعنـــاه الظـــاهري طـــائر جـــارح      

فهــو إمــا أن ، ولكــن یــورى بــه ألكثــر مــن معنــى
وعنــد بعــضهم ، )٥٥(یكــون بمعنــى دبــس الرطــب
َّالـشعر فـي بـاطن أذن ُیكون بمعنى الخطط من 

ـــبن الحـــامض ، )٥٦(الفـــرس وعنـــد آخـــرین هـــو الل
  . )٥٧(أشد حموضة تكون

  . )٥٨("ّواهللا ما عندي إوز وال أملكه:  وتقول:اإلوز
واإلوز فـــي لغـــة العـــرب هـــو ذاك الطـــائر       

 الذي یشبه الـبط، وهـو المعنـى الظـاهر، والمعنـى
ـــأتي بمعنـــى الرجـــل  ـــه هنـــا أن اإلوز ت ّالمـــورى ب

واإلوزة هــــي المــــرأة القــــصیرة ،  الــــضخمالقــــصیر
  . )٥٩(الضخمة

 ّوكـل مـا كـان: " یقول ابن دریـد:الحمامة والقطاة
 في الفرس من أسـماء الطیـر فلـك أن تحلـف علیـه

  . )٦٠(نحو الحمامة والقطاة وما أشبه ذلك
فالحمامـــة والقطـــاة طـــائران معروفـــان، ولكـــن       

س ّالمعنــى المــورى بهمــا هنــا أن الحمامــة مــن الفــر
 األرض مــن ّمــا دل علــى الموضــع الــذي یــصیب

والقطــاة مقعــد ) ّالقــص(صــدر الفــرس إذا ربــض 
وهو ما یقـع خلـف ، أي ما بین الوركین، الردف
  . )٦١(الفارس

ْالدِّجاجة والفروجة والفـرخ َ واهللا مـا أخـذت : " وتقـول:ُّ
ًله دجاجة وال فروجا َُّ َ َ ِ")٦٢( .  

ُوالدجاجــة معروفــة عنــد العــرب والفر       وجــة ِّ
ّولكـــن المعنـــى المـــورى بـــه هنـــا هـــو أن ، فرخهـــا ّ

َالدجاجة ُ الكبة من:ِّ   ،ةـــّالدراع: والفروجة ،الغزل ّ
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  . )٦٣(أي ثوب المرأة المصنوع من الصوف
  . )٦٤(ً"واهللا ما أخذت له بیضة وال فرخا: "وتقول      
فالبیــضة بیــضة الحدیــد نــوع مــن الــسالح       

  . )٦٥(لنعامسمیت بذلك ألنها على شكل بیضة ا
والفرخ في ظاهر اللفظ تدل علـى صـغیر       
ّولكــن المعنــى المــورى بــه هنــا فــرخ ، )٦٦(الطــائر

 :الهامة وهـو مـستقر الـدماغ، قـال صـاحب اللـسان
الدماغ علـى التـشبیه كمـا قیـل لـه : وفرخ الرأس"

الــــزرع إذا تهیــــأ لالنــــشقاق : والفــــرخ، العــــصفور
  . )٦٧(بعدما یطلع


 

ذكر ابن درید في كتابه المالحـن أسـماء تـدل       
في السیاق الذي جاءت منه على أسماء لحیولنات، 

  .  نبات أو جمادولكن ظاهرها یدل على إنسان أو
 یقـول ابـن :ّ علـيكلمـة ومن هذه األسماء      
ّواهللا مــــا رأیــــت علیــــا وال كلمــــت ":وتقــــول: دریــــد ً ّ 

  . )٦٨("ًكراب
 تـدل علـى أنـه شـخص) علـي(فظاهر كلمة       

ّاسـمه علــي، ولكــن المعنــى المـورى بــه الفــرس شــدید ّ 
   :)٦٩(یقول الشاعر، الخلق

ُل علي قــــوك ٍّ ِص أسفل ذیلـــُّ ُ   هـــــّ
ِفشمر عن ساق وَأوظفة عجر        ْ ُ ٍ َِ ْ َ ٍ َ َّ َ َ  

ّوالبیــت یــصف فرســا قــل لحــم قوائمــه         أســفل(ً
  . ُكثر لحم أعالهو) ذیله
ّ وقـد ذكـر فـي الـنص الـسابق:بكـر  واهللا مـا رأیــت: "ُ

ًعلیا وال كلمت بكرا ّ ً")٧٠( .  

ًفقوله بكرا یوحي بأن المقصود شخص اسمه       
ُّولكن المعنى المورى به الفتي من اإلبل، بكر ّ ّ)٧١( .  

 ً وتقول واهللا ما أخذت حشیشا وال استهلكته:الحشیش
ُوال عرفت مكانه ْ َ")٧٢(.   

فالحــشیش فــي ظــاهر الداللــة النبــات مــن       
ــا، األعــشاب ّولكــن المعنــى المــورى بــه هن ــد : ّ ول

الــشاة أو الناقــة إذا مــات یبقــى فــي بطنهــا حتــى 
ُتطرحه في العام المقبل
)٧٣( .  

ًواهللا ما كسرت لفالن سنا وال : " تقول:)٧٤(ّالسن ُ َ
ًضرسا ْ ِ")٧٥( .  
فالسن في ظـاهر اللفـظ هـو الـذي فـي فـم       

ّولكــن المعنــى المــورى بــه عنــد بعــض ، اإلنــسان
  :)٧٧(، یقول الشاعر)٧٦(العرب هو الثور الوحشي

  . ّیخور فیها كخوار السن      
واهللا ما كتبت له وما عرفت له :  وتقول:الكاتب
  . )٧٨("ًكاتبا

كلمـــة كاتـــب فـــي الظـــاهر تـــدل علـــى مـــن       
ولكـن المعنـى المـورى بـه هنـا أن ، یقوم بالكتابـة

 ،)٧٩( هي البغلـة إذا ضـممت شـفریها بحلقـةالكاتب
  :)٨٠(قال الشاعر

َال تأمن ًن فزاریا خلـــــَ ِ ََ   هــــــوت بـــَّ
ُْعلى قلوصك واكتبها بأسیار         ْ َ ِ َ  

َالخبــرة ًواهللا مــا أخبــرت فالنــا وال أخبــرت : " وتقــول:ُ ُ
  . )٨١("هؤالء بشيء قط

 ُمــا ذبحــت لهــم خبــرة، وهــي: ومعنــى أخبــرت      
 ، وقـد یـذهب)٨٢(تریها قـوم یقتـسمونها بیـنهمشاة یـش

  . الفهم إلى المعنى الظاهر بأنها من اإلخبار بالقول
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 ًواهللا مـا صـحبت أوسـا وال:  وتقـول:أوس وأویس
  . )٨٣("ًُأویسا وال كلمتهما

وكلمتـا أوس وأویــس فـي اســتعمال العــرب       
والتوریة فیهما أنهما اسمان ، تدالن على علمین
  :)٨٥(یقول الشاعر. )٨٤("من أسماء الذئب

ُّكما خامرت في حضنها أم عام ْ   رــــــِ
ََأوس عیالها لدى الحبل حتى غال   ٌ ْ  

ًوأویس تصغیر تحقیر تفاؤال أنهم یقدرون       
  . علیه

  :)٨٦(وقال آخر
  یا لیت شعري عنك واألمر أمم

  مــــــل الیوم أویس في الغنـما فع     
ــ       : سابق قولــهوقرینــة التوریــة فــي المثــال ال

فیتبادر إلى الذهن أنهما شخـصان . وال كلمتهما
  . ُألن الذي یتكلم معه اإلنسان ال الذئب

ـــل والنهـــار واهللا مـــا أعـــرف لفـــالن  ": تقـــول:اللی
ًلیال وال نهارا ً")٨٧( .  

 ّفاللیل والنهار معلومـان مـن األوقـات، ولكـن      
المعنى المورى بهما هنـا أن اللیـل یـدل علـى ولـد 

  . )٨٩(، والنهار یدل على ولد الحبارى)٨٨(الكروان
  . )٩٠("واهللا ما عندي عنبر وال ملكته: " وتقول:العنبر

فــــــــالعنبر فــــــــي ظــــــــاهر الداللــــــــة العطــــــــر       
  . )٩١(المسموم
، ویقــال بــالنون ویقــال بــالمیم بهــذا المعنــى      

  . )٩٢(أما إذا قیل بالنون فقط فهو الترس ال غیر
هنـــا فهـــو ســـمكة ّأمـــا المعنـــى المـــورى بـــه       
  نــــوم. )٩٣(ُتتخذ من جلدها التراس كبیرة بحریة

  . هنا یقال للترس عنبر
  :)٩٤(قال الشاعر      

ًیقدد حبیك البیض ذروا یختل َ ْْ ُ   يــَ
ِغلف السواعد في طراق العنبر      َ ْ ُ   

  . یرید السیف مع طراق الترس      
ًواهللا مــا ضــربت لفــالن یــدا وال : " وتقــول:ِّالرجــل

ْرج   . )٩٥("ًالِ
ّفظاهر المعنى یدل علـى رجـل اإلنـسان التـي       

ّولكـن المعنـى المـورى بـه، یمشي بها ِّأن الرجـل  ّ
 ،)٩٦(في لغة العرب هي القطعة العظیمة من الجراد

  : )٩٧(قال الشاعر
ًفإن لم أصبحكم بها مستطیرة ْ ّ  

َا زهـــكم        َت النكباء رجل جـَ ْ ِ   رادـــــَُّ
 ّواهللا مـا قــدمت: "ًبــاب أیـضا قولــكومـن هـذا ال      

  . )٩٨("ًفي هذا األمر رجال وال أخرتها
 ّومن الكلمـات التـي یـورى بهـا بمعنـى الجـراد      

ْخرقة(ًأیضا كلمة  ِ( .  
ٌواهللا ما عند فالن خرقة یلبسها: "تقول       ْ ِ")٩٩( .  
  . )١٠٠( القطعة من الجراد:فالخرقة      
  : )١٠١(قال الشاعر      

ْصبت ع َّ   ٍلى مزرعة ابن واصلُ
ْة رجـــــِخرق       ِ   ازلـــــــراد نـــــٍل من جــــُ

واهللا مــا لقیــت أبــا ســلمان :  وتقــول:أبــو ســلمان
  . )١٠٢("وال كلمته

ّفظاهر النص یوحي بأن أبا سلمان كنیـة       
ّولكن المعنى المورى بـه أنـه ضـرب مـن ، لرجل
   ...رةـــــالجمه ابن درید في الـــق. )١٠٣(النــالجع
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  . )١٠٤(وأبو سلمان دویبه شبیهة بالجعل
أبـو سـلمان : "وقال مجد الدین ابن األثیر      

وقیـل دویبـة تـشبه ، هـو الـوزغ: هو الجعـل وقیـل
  . )١٠٥("الجعل له جناحان

 أبو سلمان كنیـة للجعـل: وقال ابن األعرابي      
 كنیتــه :وقــال كــراع، هــو أعظــم الجعــالن: وقیــل

  . )١٠٦(أبو جعران
 

 
ذكر ابن درید أسـماء للنبـات كثیـرة، وجـاءت       

، ّمنثــورة فــي صــفحات الكتــاب دون نــسق معــین
فعمد الباحث إلـى إحـصائها وتـصنیفها وفـق داللتهـا 
ظــــاهرا وباطنــــا، فكــــان لزامــــا تقــــسیم المبحــــث إلــــى 

ّیوضــح األول مــا دل ظــاهره علــى : مطلبــین نبــات ّ
ّذلك، ویوضح الثاني مـا دل باطنـه وباطنه خالف  ّ

ـــكعلـــى ـــك ،  نبـــات وظـــاهره خـــالف ذل   وبیـــان ذل
  :في اآلتي


 

 ّأورد ابــن دریــد فــي مالحنــه كلمــات تــدل فــي      
ظاهرهــا علــى نبــات ولكــن الــسیاق الــذي اســتعملت 

أمـا .  النباتّفیه یدل على شئ مختلف تماما عن
ّاألســـماء بـــداللتها الظـــاهرة فهـــي إمـــا تـــدل علـــى 
ّالــشجر ومتعلقاتــه مــن أغــصان وأوراق، وامــا تــدل  ٕ
ّعلى الثمر، واما تدل علـى الحـشائش واألعـشاب،  ٕ

 المطلــب إلــى ّمــن هنــا رأى الباحــث أن یقــسم هــذا
  :ثالثة أقسام على النحو اآلتي

ّما دل ظاهره على الشجر ومتعلقاته: ًأوال ّ:  
ــك كلمتــاومــن ذ        یقــول :النخــل والــشجر: ل

ًواهللا مــا عرفــت لفــالن نخــال : "وتقــول: ابــن دریــد
  . )١٠٧("ًوال شجرا

فالنخـــل فـــي ظـــاهر الداللـــة شـــجرة التمـــر       
 ، والـشجر اســم جـنس للنبـات المثمــر،)١٠٨(المعروفـة

  . ویجمع على شجرات وأشجار
ّولكــن المعنــى البــاطن المــورى بــه هنــا أن       
ً الـشيء أنخلـه نخـال، والـشجر مصدر نخلـت"النخل 

  . )١٠٩("إذا اختلفوا، تشاجر القوم: من قولهم
َفـال وربـك[ :وفي القـرآن الكـریم قولـه تعـالى       ِّ ََ َ َ 

ْال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم َُ َ ُْ ََ َ َ ُ َ َُ ََ ُِ ِّ َ َّ ِ ْ َ[)١١٠( .  
 والنخـل مــصدر: قـال ابـن دریـد فـي الجمهـرة      

ومـا سـقط منـه ، ًنخالنخلت الدقیق وغیره أنخله 
  . )١١١(فهو نخالة ونخال

: شــجر التمــر، والجمــع: النخــل: "وفــي اللــسان      
ــك الــدقیق ، نخــل ونخیــل ونخــالت والنخــل تنخیل

 ًبالمنخــل لتعــزل نخالتــه عــن لبابــه، والنخالــة أیــضا
  . )١١٢("ما نخل من الدقیق

وكــل شــيء : قــال ابــن دریــد فــي الجمهــرة      
اجر، وتــــشاجر تـــداخل بعـــضه فـــي بعـــض فقـــد تـــش

القوم بالرماح، إذا تطـاعنوا بهـا وكـذلك التـشاجر فـي 
   .)١١٣(الخصومة إذا دخل كالم بعضهم في بعض

، تخـالفوا: اشتجر القوم: )١١٤(وفي اللسان      
ًوشجر بینهم األمر یشجر شجرا تنازعوا فیه ْ َ ُ ُ َْ .  

 : العـسیبّومن الكلمات المتـصلة بالنخـل      
  . )١١٥(ً" أرض فالن عسیباواهللا ما أخذت من: "وتقول
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 فالعسیب في ظاهر الداللة هو عسیب النخل      
ًوال یــسمى عــسیبا ، ّوهــو الــسعف قبــل أن ییــبس ُ
: ، وفـــي اللـــسان)١١٦(حتـــى یجـــرد عنـــه الخـــوص

ُیكـشط جریـدة مـن النخـل مـستقیمة دقیقـة : العسیب
  . أي األهداب. خوصها
ّأمــا المعنــى البــاطن المــورى بــه عنــد ابــن       
  : )١١٧(قال الشاعر، ه جبل معروفّدرید أن
  بــــــا إن المزار قریـــأجارتن

   ٕواني مقیم ما أقام عسیب  
ُعظــم ذنبــه، وفــي الجمهــرة: وعــسیب الفــرس       ْ َ :

وعــسیب الفــرس فقــار ذنبــه التــي علیهــا منابــت "
وكــان األصــمعي . والهلــب شــعر الــذنب، الهلــب
  . )١١٨("العسیب فقرة من فقر الظهر: یقول

ََّعظم الذنب، : العسیب والعسیبة: ي اللسانوف       ْ َ
  . )١١٩(منبت الشعر منه: وقیل مستدقه وقیل

ًواهللا ما أفسدت لفالن كرما وال : " وتقول:الكرمة ْ َ ٍ ُ
  . )١٢٠("دخلته
ُفالكرم في ظاهر الداللة مـا دل علـى شـجرة        ْ َ

المعنـى  ولكـن. )١٢١(العنب أو أرض زرعت بها
ّالمورى به هنا أنها تدل عل   . )١٢٢(ى القالدةّ

  : )١٢٣(قال الشاعر      
  وىــــــّة الشـــــان ثالبـــــدت غســـــد ولـــــلق

ُعدوس السرى ال یقبل الكرم جیدها   َ ْ ُ ُّ ُ  
ًواهللا مـا أملـك تینـا وال لـي أرض : " وتقول:التین

  . )١٢٤("فیها تین
 ،)١٢٥(فـالتین فـي ظــاهر الداللـة ثمـر معــروف      

 مى باســمه، والمعنــىًویقطــف صــیفا مــن شــجرة تــس

ّالمورى به هنا أن التین اسـم جبـل معـروف فـي 
  . )١٢٧(وقیل في غطفان، )١٢٦(بالد الشام

  :)١٢٨(قال الشاعر      
ُصهب ُالتالل أتین التین عن عرض ُ ُ ِّْ ِ ّ  

ِاؤه شبـــــًال مـــــًا قلیـــــن غیمـــــزجیـــــُی    اـــــمــــَ
َالورق   الـشجرةواهللا مـا خرطـت مـن هـذه: " وتقول:َ

  . )١٢٩("ًورقا وال أمرت به
فظاهر النص یـدل علـى ورق الـشجرة ومـا       

ّولكـن المعنـى المـورى بـه ، ینبت على أغصانها
نـضح مـن الـدم علـى ثـوب أو غیــره : "أن الـورق

ًإذا لم یكن كثیرا فاحشا ً")١٣٠( .  
ــــــصف جروحــــــا بحمــــــار        ــــــشاعر ی ــــــال ال ًق
  :)١٣١(وحش

  ورقـــــــترى به من كل مرشاش ال
ََكثامر الحماض من هفت العلق     ِ ْ َ ّ ُ  

 ورق الــشجرة والــشوك: الــورق: وفــي اللــسان      
    ...والكتاب
 والورق من الدم ما استدار منه على األرض،      

ًوقیل هو الـذي یـسقط مـن الجراحـة علقـا قطعـا ً ،
ّ أوله ورق وهو مثل الرش:قال أبو عبیدة

)١٣٢( .  

   :الثمار: ًثانیا
ّماء التـــي تـــدل بظاهرهـــا علـــى ومـــن األســـ      

  :ثمار األشجار الكلمات اآلتیة
وال ، ّواهللا مـا خربـت لفـالن قریـة: " وتقول:الثمرة

  . )١٣٣("أتلفت له ثمرة
 وثمـر كـل شـيء"فالثمرة مـا تنتجـه األشـجار       

ٌثمرة وثمار وثمر، من الشجر ٌَ َ ََ َِ ٌ   رـــــالثام والشجر، َ
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  . )١٣٤("الذي بلغ أوان أن یثمر
  ّوالثمـــــــرة فـــــــي المعنـــــــى البـــــــاطن المـــــــورى       

وقــال صــاحب . )١٣٥(ّبــه طــرف الــسوط مــن القــد
وثمـــر الـــسیاط   ...ثمـــرة الـــسوط طرفـــه: اللـــسان

  . )١٣٦(عقد أطرافها
ًواهللا ما أخـذت مـن فـالن حـشفة: " وتقول:الحشفة َ َ َ 

َفما فوقها وال ما دونها َ")١٣٧( .  
فالحــشفة فــي ظــاهر الداللــة الــرديء مــن       
هو مـن التمـر مـا ال طعـم لـه وال لحـاء ، و)١٣٨(التمر

ــإذا یــبس صــلب وفــسد وقــال . )١٣٩(وال حــالوة، ف
ُالحــشف أردأ التمــر، والحــشف : "الجــوهري َُ ََ الیــابس ََّ

 الـضعیف الـذي ال نـوى: الفاسد من التمـر، وقیـل
  . )١٤٠("له كالشیعب

أمــا الحــشفة بــداللتها الباطنــة فتــدل علــى       
  . )١٤١(صخرة رخوة تنفرد في فضاء من األرض

  . )١٤٢(والحشفة حشفة الذكر
وذكـــر صـــاحب اللـــسان أن الحـــشفة رأس       
ـــذكر والحـــشفة صـــخرة رخـــوة فـــي ســـهل مـــن ، ال

  . )١٤٣(األرض
ُّواهللا مــــا رأیــــت األبلــــة قــــط وال : " وتقــــول:ُاألُبلــــة َ ُُ
  . )١٤٤("أعرفها
ّفاألبلــة فــي اســتعمال العــرب تمــر یـــرض        ُ ٌ

  :)١٤٦(قال الشاعر، )١٤٥(ُویحلب علیه
َّما رض من تمرهافیأكل  ُ  

ِویأبى األبلة لم ترضض   َ ُُْ َ ُ  
 ّأما المعنى المورى به فهو اسـم امـرأة نبطیـة      

   فأنكرهایطلبونها ماتت بأرض العرب، وجاء قومها

  . )١٤٧(العرب
بلــــدة : ُُاألبلــــة: وجــــاء فــــي معجــــم البلــــدان      

ــة البــصرة العظمــى فــي زاویــة  علــى شــاطئ دجل
وهـــي ، نـــة البـــصرةالخلـــیج الـــذي یـــدخل إلـــى مدی

  . )١٤٨(أقدم من البصرة
ًواهللا مـا أخـذت لفـالن جـوزا وال : " وتقـول:الجوز

  . )١٤٩("بعته وال أمرت بإتالفه
، فــالمعنى القریــب هنــا الجــوز الــذي یؤكــل      

قـــال ، وهـــو شـــجرة مثمـــرة مـــن الفـــصیلة الجوزیـــة
وقـد جـرى ، وأصـل الجـوز فارسـي: "ابن منظـور

 موصـــوف وخـــشبه، فـــي كـــالم العـــرب وأشـــعارها
  . )١٥٠("عندهم بالصالبة والقوة

 ّأما المعنى البعیـد المـورى بـه فهـو الوسـط،      
  . )١٥١("وجوز كل شيء وسطه"

  . )١٥٢(األوساط: واألجواز      
ًواهللا مـــــــا أكلـــــــت ثومـــــــة وال : " وتقـــــــول:الثومـــــــة
  . )١٥٣("مضغتها

 الثــوم: "فــالثوم شــجر معــروف، وفــي اللــسان      
 العـــرب كثیــــرة وهـــي ببلـــد، هـــذه البقلـــة معـــروف

  . )١٥٤("منها بري ومنها ریفي واحدته ثومة
ُقبیعـــة الـــسیف : ّوالمعنـــى المـــورى بـــه هنـــا      
  . )١٥٥(ًتشبیها
والثومـــــة قبیعـــــة : وقـــــال صـــــاحب اللـــــسان      

. )١٥٦(الــــسیف علــــى التــــشبیه ألنهــــا علــــى شـــــكلها
 التــي وهــي الــسیف، والقبیعــة التــي علــى رأس قــائم

ن فـضة علـى یدخل القائم فیهـا وربمـا اتخـذت مـ
  سیف كانت قبیعة: وفي الحدیث، السكین رأس
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  . )١٥٧( من فضةeرسول اهللا 
 ًواهللا مـا أخـذت مـن فـالن شـعیرة: " وتقـول:الشعیرة

  . )١٥٨("فما فوقها
 فالشعیرة واحدة الـشعیر مـن البـذور المعروفـة،      

ّولكن المعنى المورى به هنـا رأس المـسمار مـن 
ـــال ، )١٥٩(الفـــضة أو الحدیـــد فـــي قـــائم الـــسیف ق

  :)١٦٠(الراجز
ْكأن وك   رةـــه الضریــــَت عینــــــَّ

  ورةـــــــــم مسحــــٌرة في قائــــــشعی         
  . أي رأس المسمار      
وشــعیرة الــسیف مــن : "وجــاء فــي الجمهــرة      

  : والكلب، وهي رأس الكلب، فضة أو حدید
: وفـي اللـسان. )١٦١("المسمار في قائم السیف      

ّوالــشعیرة هنــة تــصاغ مــن فــضة أو حدیــد علــى "
ًشكل الشعیرة تـدخل فـي الـسیالن فتكـون مـساكا 

: لنــصاب الــسكین والنــصل، وقــد أشــعر الــسكین
فــضة ُحلــي یتخــذ مــن : جعــل لهــا شــعیرة، والــشعیرة

  . )١٦٢("الشعیر على هیئة الشعیرة مثل

  :الورود: ًثالثا
واهللا مـــا ملكـــت : " وتقـــول: الزنبـــق:ومنهـــا      

  . )١٦٣("ًقا وال أخذته من فالن وال اغتصبته علیهزنب
 ، أي)١٦٤(الــورد: فــالزنبق فــي ظــاهر الداللــة      

 الزهــر وهــو نبــات معــروف فــي الــشام بهــذا االســم،
وكانت العـرب تـسمیه الـسوسن األبـیض وسـون "

أنواعـه وهو جنس زهر من الفصیلة الزنبقیـة، . أزاز
  . )١٦٥("وضروبه كثیرة

  نــــــده، قــــــالزنب :اللسان بـــــال صاحــــــوق      

  . )١٦٦(الیاسمین
ّأما الداللة المورى بها هنـا فهـي الزمـارة      

)١٦٧(، 
  :)١٦٨(قال الشاعر

  اــــاع الشام حتى كأنمــّوحنت بق
   ألصواتها في منزل القوم زنبق      

 :قـال صـاحب اللـسان. أي الزمارة أو المزمار      
  . )١٦٩(رالزمارة أو المزما: والزنبق
واهللا مـــالي أرض فیهــــا آس وال : " وتقـــول:اآلس

  . )١٧٠("ًأملك آسا
 فاآلس عند العـرب فـي ظـاهر اللفـظ ضـرب      

یثبـت ) النبـات(من الریاحین، وقـال أبـو حنیفـة فـي 
 فـــي الـــسهل والجبـــل وخـــضرته دائمـــة حتـــى یكـــون

ًشجرا عظاما   . )١٧١(آسة: واحدته، ً
  : )١٧٢(وقال الشاعر

  سان واآلــــه الظیــــب
  .واآلس الریاحین، فالظیان یاسمین البر      
 هذا فیما یدل على ظاهر الداللة في استعمال      
ّأما المعنـى المـورى بـه هنـا فهـو العـسل ، العرب

  . أو بقیة من العسل
ــــسان       : اآلس: وقــــال ابــــن منظــــور فــــي الل

ِالسمنالعسل، وقیل هو منه كالكعب من  َّ)١٧٣( .  
اآلس بــاقي : فــي الجمهـرةوقـال ابــن دریـد       

  : وعن أبي عمرو. )١٧٤(العسل في موضع النحل
 أن تمــر النحــل فیـــسقط منهــا نقـــط :اآلس      

  . )١٧٥(من العسل على الحجارة

  : الحشائش: ًرابعا
   أخذتواهللا ما" :وتقول :الحشیش :ومنها      
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  . )١٧٦("ًحشیشا وال استهلكته وال عرفت مكانه
مـــا تنبتـــه : لـــةفالحـــشیش فـــي ظـــاهر الدال      

  . )١٧٧(األرض من أعشاب غیر مثمرة
ّولكن المعنى المورى به هنا أنه ولـد الـشاة       

أو الناقـة یمـوت فـي بطنهـا ویبقـى حتـى تطرحـه 
قــال : )١٧٨(جــاء فــي الجمهــرة، فــي العــام المقبــل

ًخـــرج الولـــد مـــن بطـــن أمـــه حشیـــشا : أبــو عبیـــدة
ًإذا خــرج یابــسا میتــا وقــد أتــى علیــه : ًوأحــشوشا ً

ّأحــشت المــرأة والناقــة : )١٧٩(وفــي اللــسان. حــول
ّحــش ولــدها فــي رحمهــا أي یــبس : ُّوهــي محــش

ًوألقته حشا ومحشوشا وأحشوشا ً ً .  
ًواهللا مـا حملـت بیـدي قـضیبا : " وتقـول:القضیب

  . )١٨٠("قط وال رفعته
فالقضیب في ظاهر الداللة النبـات الـذي       

َوعن[ :ُیقتضب ویحمل في الید، ومنه قوله تعـالى ِ  ًباَ
ًوقــضبا ْ َ  :والقــضیب: "وجــاء فــي الجمهــرة. )١٨١(]َ

وفــي . )١٨٢("ُكـل نبـت مـن األعــضاء التـي تقطـع
ًوهــو أیــضا كــل . الغــصن:  والقــضیب ...:اللــسان

ُقـــضب َقـــضب، والجمـــع ُ نبـــت مـــن األغـــصان لـــه ُ
ْوقضبان ُ)١٨٣( .  
ـــا أن        ـــه هن ـــاطن المـــورى ب ـــى الب ّأمـــا المعن

  . )١٨٤(ٍالقضیب واد معروف بالیمن
 واد معروف: وقضیب: "قال صاحب اللسانو      

، فیـه قتلـت مـراد عمـرو بـن أمامـة، بأرض قیس
  :)١٨٥(وفي ذلك یقول طرفة

  ًاـــــــًا وهالكـاس حیــر النـــــأال إن خی
ًقضیب عارفا ومناكرا ببطن     ً)١٨٦(  

ْالتــبن ٌواهللا مــا عنــدي تــبن وال یحویــه : " وتقــول:ِّ ِ
ْملكي ِ")١٨٧( .  

وهــو ، لعــرب معــروفوالتــبن فــي لغــة ا      
ّعصیفة الزرع من البر ونحوه" ُ")١٨٨( .  

  . تبنة: واحدته
ّولكــن المعنــى المــورى بــه هنــا أنــه اإلنــاء        ّ

 ،)١٨٩(العظــیم مــن الخــشب الــذي لــم تحكــم صــنعته
ّالعـس العظـیم : التـبن: وقال ابن دریـد فـي الجمهـرة

 :وقال صاحب اللسان. )١٩٠(ُمن الخشب یجلب فیه
، أعظم األقداح: كون الباءالتبن بكسر التاء وس
هو الغلیظ الذي لـم : وقیل، یكاد یروي العشرین
  . )١٩١("ُیتنوق في صنعته

: األقــــداح/ترتیــــب: قــــال ابــــن بــــري وغیــــره      
ثـم القـدح یـروي ، ّثم القعب یروي الرجـل، الغمر

ّثــم ، ّثــم العــس یــروي الثالثــة واألربعــة، الــرجلین
  . )١٩٢(ثم الصحن مقارب التبن، الرفد

ـــك قـــصبا وال لـــه : " وتقـــول:القـــصب ًَواهللا مـــا أمل َ َ
  . )١٩٣("عندي؟
فالقـصب فـي ظـاهر المعنـى نبـات یعـیش       

   .)١٩٤(على أطراف األودیة، ومنه قصب السكر
كــل عظــم فیــه "ّولكــن المــورى بــه هنــا أنــه       

  . )١٩٥("مخ
 كـل عظــم مــستدیر": القــصب: "وفـي اللــسان      
  . )١٩٦("فیه مخ  ...أجوف
 عظمهــا،: قــصبة العــضد: صــمعيوقــال األ      

والجمـع ، ّوكل عظم أجوف فیه مـخ فهـو قـصبة
مثــــــل العـــــضدین والــــــساقین والفخــــــدین ، قـــــصب

  . )١٩٧("والذراعین
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ّحیث أورد ابن دریـد كلمـات تـدل بباطنهـا       
 علـى نبـات مـن شـجر أو ثمـر أو حـشائش، ویتحـدد

ولكــن ظاهرهــا ، ذلــك بالــسیاق الــذي جــاءت فیــه
ّإذا نزع من سیاقه فإنه یدل على شيء مختلـف  ّ ُ

  . تماما
واهللا مـا : " وتقـول:الـنجم: ومن ذلك كلمـة      

  . )١٩٨("تنجمت قط وال عرفت وقت طلوع النجم
ــنجم       ــم التنجــیم، وال ــنص یــوحي بعل  فظــاهر ال

عنـى أمـا الم، ًعلى ذلك مـا نـراه لـیال فـي الـسماء
ّكل ما نجم من األرض مـن نبـات : الباطن فهو

  . )١٩٩(مما لم یكن له ساق
 النجم ما نجم مـن البقـل: "وجاء في الجمهرة      

علــى غیــر ســاق، والفــصل بــین الــنجم والــشجر أن 
والــشجر ُالــنجم یذهبــه الــصیف فــال یبقــى لــه أثــر، 

  . )٢٠٠("یبقى له ساق
ّالمــنجم والمتــنجم الــذي: وفــي اللــسان       ُّ   ینظــرُ

والـنجم فـي ، في النجوم بحسب مواقیتها وسـیرها
 النبات ما نبت علـى وجـه األرض ونجـم مـن غیـر

  . )٢٠١(ساق وتسطح فلم ینهض
ُوالـنجم [ :وفي القـرآن الكـریم قولـه تعـالى       ْ َّ َ

ِوالشجر یسجدان َ ُ َ َْ ُ َّ َ[)٢٠٢( .  
أن : وعلیــه یكــون المعنــى البــاطن للتنجــیم      

  . )٢٠٣(كلهتحفر عن أصول النجم فتأ
واهللا مــا حــضرت لفــالن جفنــة : " وتقــول:الجفنــة

  . )٢٠٤("قط وال رأیتها

فالجفنــة فــي ظــاهر الداللــة معروفــة عنــد       
ُوهي القـدر الكبیـر أو مـا یـشبهها ، العرب ْ وهـي "ِ

والجمـــع جفـــان ، "أعظـــم مـــا یكـــون مـــن القـــصاع
ُوجفن ُ)٢٠٥( .  
َِجفنــات(وجمعهــا حــسان بــن ثابــت علــى        َ (
  :)٢٠٦(یقول

ُُّنا الجفنات الغر یلمعن بالضحىل ُ ِ َ  
  ًاــــــدة دمـــــرن من نجــا یقطـــــوأسیافن    

 أصــل: ّوالمعنـى البــاطن المــورى بــه هنــا هــو      
ْالكرم َ)٢٠٧( .  

، الكـــرم: والجفـــن  ...:جـــاء فـــي الجمهـــرة      
  . )٢٠٨("وقال قوم بل أصل الكرم جفنة

 ،والجفنة ضرب من العنب: "وفي اللسان      
األصـل مـن أصـول الكـرم، : الكـرم، وقیـل: والجفنة

  . )٢٠٩("ورقهوقیل قضیب من قضبانه، وقیل 
ًوأیا كانت الجفنة فهي تدل على العنب أو       

  . ما یتصل به من شجره
 ًواهللا ما أخذت لفالن قوسـا وال: " وتقول:القوس

  . )٢١٠("ًأملك قوسا
والقــوس فــي ظــاهر المعنــى معروفــة هــي       

 ، ولكـن المعنـى)٢١١(ُّى بها العدو أو الـصیدُالتي یرم
ّالمــورى بــه هنــا أنهــا تــدل علــى بــاقي التمــر فــي  ّ

ُوالجلة وعاء یحمل به التمر بعد . )٢١٢(ّالجلة َّ ُ   . جنیهّ
 َواهللا ما رأیـت سـعدان وال كلمتـه: " وتقول:سعدان

  . )٢١٣("وال صحبته
ـــة ســـعدان الظـــاهرة مـــن الـــسیاق اســـم        فدالل

 به، وفي تهذیب التهـذیب علم، وقد سمت العرب
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ســعدان بــن بــشر الجهنــي، : البــن حجــر العــسقالني
  . )٢١٤(یحیىوسعدان بن سالم، وسعدان بن 

ّأمـــــا الداللـــــة الباطنـــــة المـــــورى بهـــــا لكلمـــــة       
  . )٢١٥(ّسعدان أنه ضرب من النبات معلوم

 والـــسعد ...: "قـــال ابـــن دریـــد فـــي الجمهـــرة      
  . )٢١٦(أصول ألبان اإلبل

وقـال أبـو : "في معجم أسـماء النبـاتوجاء       
مـــن األحـــرار الـــسعدان وهـــي غیـــر اللـــون : حنیفــة

حلـــوة، یأكلهـــا كـــل شـــيء، ولیـــست بكبیـــرة، وهـــي 
  . )٢١٧(من أنجع المرعى

ٍواهللا مـــــا أخلیـــــت فالنـــــا فـــــي منـــــزل وال  ":الخلـــــى ِ ً ُ
  . )٢١٨("ِغیره

فظـــاهر الداللـــة یـــشیر إلـــى الخلـــوة والتفـــرد       
: اطنــــــــة للخلــــــــىبالــــــــشخص، ولكــــــــن الداللــــــــة الب

  . )٢١٩(الحشیش
الخلـى وهـو الحـشیش، : وجاء في الجمهـرة      
  . )٢٢٠(َّالرطب: والخلى
َّالرطـــب مـــن النبـــات : الخـــال: وفـــي اللـــسان      

  . )٢٢١(واحدته خالة
ــــــال الجــــــوهري       ــــــى: وق َّالرطــــــب مــــــن : الخل

  . )٢٢٢(الحشیش
ًواهللا مـــا عرفـــت لفالنـــة بعـــال وال : " وتقـــول:البعـــل
  . )٢٢٣("ًزوجا

  . )٢٢٤(فالبعل في لغة العرب هو الزوج      
ْأَأَلــد وأَنــا [: وجــاء فــي التنزیــل قولــه تعــالى       َ َ ُ ِ

ًعجوز وهـذا بعلي شیخا ْ َ ِ ْ َ ُ ََ َ َ ٌ[)٢٢٥( .  
  لـــــّورى به هنا فهو النخــــالم ىــا المعنـــــأم      

  . المستبعل الذي یشرب ماء السماء
ـــذي والبعـــل النخـــل ا: جـــاء فـــي الجمهـــرة       ل

  واسـتبعل ...یشرب بعروقـه ویـستغني عـن المطـر
  . )٢٢٦(ًالنخل إذا صار بعال

 
توصــلت الدراســة إلـــى جملــة مــن النتـــائج       
  :أهمها

اللحــن النحــوي : ّاللحــن فــي العربیــة یــدل علــى -
 أیــضا علــى فــي حركــات أواخــر الكلــم، ویــدل

  . اللحن اللغوي في دالالت األلفاظ ومعانیها
وي فــي دالالت األلفــاظ هــو مــا اللحــن اللغــ -

أسـلوب (ـُعرف عند البالغیین بالتوریة أو بـ
 . في أحد مفهومیه) الحكیم

تكون الیمین على نیة الحالف في كل األحوال  -
إال إذا اســتحلفه القاضــي أو نائبــه فــي دعــوى 

 . "المستحلفّفتكون على نیة "توجهت علیه 
َالتوریــة فــي القــسم ال تجــوز شــرعا إذا أوقعــت  - َ

، ألحــــدمــــا علــــى أحــــد، أو هــــضمت حقــــا ظل
أو أثبتت ، وتجوز إذا دفعت ظلما عن أحد

  . حقا ألحد
ًالجمـل أكثــر الحیوانــات التــي تحمــل أســماء  - َ َ

فـــي التوریـــة وذلـــك لـــشیوع ألفتـــه واســـتعماله 
  . عند العرب

ًالنخیـــل أكثـــر النباتـــات التـــي تحمـــل أســـماء  -
في التوریة وذلك لكثرة االعتمـاد علیهـا فـي 

 . یوعها في البیئة العربیةالطعام ولش
 تأتي أسماء الحیوان لتدل أحیانا على النبات -
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أنثــــــى العجلــــــة التــــــي ظــــــاهر داللتهــــــا : مثــــــل
 . العجل وباطنها ضرب من النبات مستطیل

تأتي أسماء النبات لتدل أحیانـا علـى الحیـوان  -
النبـــات الحـــشیش الـــذي ظـــاهر داللتـــه : مثـــل

 . وباطنها ولد الناقة یموت في بطنها
ي أسماء الحیوان لتدل في باطنهـا علـى تأت -

فظاهر داللتها ، القلوص: حیوان آخر مثل
 . الناقة وباطنها فرخ الحبارى

 
                                                  

 ، ولكــن لــیس اللحــن فــي اللفــظ)اللحــن(المـأخوذ مــن  )١(
  . إنما في المعنى، بمعنى التوریة في الداللة

ُّروتـــه أم ســـلمة رضـــي اهللا عنهـــا، وهـــو حـــدیث ) ٢(
ح متفق علیه، ذكره مسل في كتاب األقضیة، صحی

  . وأورده البخاري في كتاب الحیل
  . ٦٩-٦٥، النبهان، صالمالحن: ُینظر) ٣(
بــن دریــد األزدي، أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن ا) ٤(

عبــد اإللــه : ، تحقــقكتــاب المالحــن، )ه٣٢١ت (
دمــشق، النبهــان، منــشورات وزارة الثقافــة الــسوریة، 

  . ١٥١م، ص١٩٩٢
، كتاب األیمان، باب یمـین الحـالف حیح مسلمص) ٥(

  . ١٢٧٤، ص٣، ج١٦٥٣على نیة المستحلف برقم 
، كتاب األیمان، باب یمـین الحـالف صحیح مسلم) ٦(

  . ١٢٧٤، ص٣، ج١٦٥٣على نیة المستحلف برقم 
الجزیــري، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عــوض ) ٧(

، الفقـه علــى المـذاهب األربعــة، )ه١٣٦٠ت (
، ١للنشر والتوزیع، القاهرة، طمؤسسة المختار 

  . ٦٨، ص٢م، ج٢٠٠١
  

  

القرطبي، أبو عبد اهللا محمـد بـن أحمـد األنـصاري ) ٨(
، عنایـــــة الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن، )ه٦٧١ت (

  . ٢٥٣، ص٦الشیخ هشام البخاري، ج: وتصحیح
ت (السرخـسي، أبـو إسـماعیل محمـد بـن أحمــد ) ٩(

 ،٢، دار المعرفة، بیروت، ط المبسوط،)ه٤٨٣
  . ٦١٨، ص٧ ج،م١٩٩٣

ابن الوكیل الشافعي، صـدر الـدین محمـد بـن ) ١٠(
 ،األشــباه والنظــائر، )ه٧١٦ت (عمــر بــن مكــي 

  . م١٩٩٣مكتبة الرشد، الریاض، 
 للخطیب الـشربیني، شـمس مغني المحتاج: ینظر) ١١(

 ، دار المعرفة،)ه٩٧٧ت (الدین محمد بن أحمد 
  . ٢٤٧، ص٤م، ج١٩٩٧بیروت، 

، )ه٢٦١ت (م بـن الحجـاج أبو الحسین مـسل) ١٢(
، دار عــــالم صــــحیح مــــسلم بــــشرح النــــووي

  . ١١٧، ص١١م، ج٢٠٠٣الكتب، الریاض، 
  . ١٤١النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٣(
ابــن منظــور جمــال الــدین أبــو الفــضل محمــد ) ١٤(

، دار لــسان العــرب، )ه٧١١ت (بــن مكــرم ا
  . م١٩٦٨، )جمل(صادر بیروت، مادة 

و بكـر محمــد بــن الحــسن ابـن دریــد األزدي أبــ) ١٥(
، دار صــــادر، جمهــــرة اللغــــة، )ه٣٢١ت (

  .١١١، ص٢، ج)ت. د(بیروت، 
  . ٩٣النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٦(
  . ٨٤، ص٣، جالجمهرة: ینظر) ١٧(
 عبیــــد البكــــري وأبــــ. ٨٤، ص٣، جالجمهــــرة )١٨(

، دار الكتب سمط الآللئ، )ه٤٨٧ت (األندلسي 
  . ٨٦٤، ص٢، ج)ت. د(العلمیة، بیروت، 

 وقــد أنعلتــه: ّ للــشماخ بــن ضــرار، وصــدرهالبیــت) ١٩(
 دیـوان الـشماخ: ینظر... . ًالشمس نعال كأنه 
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، دار الكتـــــاب العربـــــي، بیـــــروت، )ه٢٢ت (
   .٨٤، ص٣، جالجمهرة. ١٢٩م، ص١٩٩٤

  . ٨٩النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٢٠(
  ). بقر(، مادة لسان العرب: ینظر) ٢١(
  ). ثور(ة ، مادلسان العرب: ینظر) ٢٢(
  . ١٨٣النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٢٣(
  . ١٨٣النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن: ینظر) ٢٤(
وبــذلك قــال األزهــري . ١٠٢، ص٢ج: الجمهــرة) ٢٥(

  . في التهذیب
معجـــم أســـماء النباتـــات محمـــود الـــدمیاطي، ) ٢٦(

، جمـــع الـــواردة فـــي تـــاج العـــروس للزبیـــدي
صریة محمود الدمیاطي، المؤسسة المـ: وتحقیق

  . ٩٩م، ص١٩٦٥العامة، القاهرة، 
  . ١٤١النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٢٧(
، الجمهرة). ظبي(، مادة لسان العرب: ینظر) ٢٨(

  . ٣١٢، ص١ج
بلفــظ " ظبــي"ذكــر صــاحب معجــم البلــدان أن ) ٢٩(

ٌبلـد : الظبي الغزال، قیـل هـو اسـم رملـة وقیـل
قریـــب مـــن ذي قـــار، وبـــه فـــسر قـــول امـــرئ 

ٍواد لبنـــي : ، وظبـــي-لبیـــت وذكـــر ا–القـــیس 
  . ظبي أرض لكلب: تغلب، وقیل

ــــت ألمــــرئ القــــیس مــــن معلقتــــه، ینظــــر) ٣٠( : ّالبی
  . ١٧، صدیوانه

لــــسان و. ٣١٢، ص١، جالجمهــــرة: ینظــــر) ٣١(
  ). ظبي(مادة  ،العرب

لــــسان و. ٣١٢، ص١، جالجمهــــرة: ینظــــر) ٣٢(
  ). ظبي( مادة ،العرب

  . ٨٦النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٣٣(
  . العالة صخرة رقیقة تحمل على حجرین) ٣٤(

  

  

، ٢، جالجمهـرةالبیت لهذیل بن بـشر الـشمخي، ) ٣٥(
  . ١٤٣ص

  . ٨٧النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن: ابن درید) ٣٦(
  ). أتن(، مادة لسان العربابن منظور، ) ٣٧(
  . ٨٨النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٣٨(
مختـار ). جحـش(، مـادة  لسان العرب:ینظـر) ٣٩(

  ). جحش( مادة حاح،الص
  . ٨٨النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٤٠(
  . ٩٠، صنفسه) ٤١(
 ، لــسان العــرب.١٨٩، ص٢، جالجمهــرة: ینظــر) ٤٢(

  ). حمل(مادة 
: البیت للمتنخل الهذلي مالـك بـن عـویمر، ینظـر) ٤٣(

َحمل(، مادة اللسان َ.(  
  . ٨، ص٣ ج،الجمهرة. البیت لرؤبة بن العجاج) ٤٤(
  . ٧٤النبهان، ص: حقیق، تالمالحن) ٤٥(
: وینظـر. ٧٤النبهـان، ص:  تحقیق،المالحن) ٤٦(

ابــن ســیده، أبــو الحــسن علــي بــن إســماعیل، 
 ، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت،المخــصص

  . م١٩٩٦
، اللـــسان. ٣٢٥، ص١، جالجمهـــرة: ینظـــر) ٤٧(

  ). كلب(
ـناندي ) ٤٨(  نــسب ابـــن دریـــد البیــت ألبـــي عثمـــان األشــ

  . ١٢٧في معاني الشعر، ص
، اللـــسان. ٢٩١، ص٢، جالجمهـــرة: ینظـــر) ٤٩(

  . ٢٢٥، ص٦، جالتهذیب). فهد(
، ٢، جالجمهـرةذكر ابن درید هذا الرجز في ) ٥٠(

  . ولم ینسبه ألحد. ٢٩١ص
ونـــسبه . ٧٩النبهــان، ص: ، تحقیــقالمالحــن) ٥١(

  ،لمالك بن عوف النصري الجمهرة ابن درید في
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  . ١٣٩، ص٣، جالجمهرة: ینظر
إبــراهیم الجزائــري، : ، تحقیــقالمالحــن :ینظــر) ٥٢(

 .٧٩النبهـــان، ص: ، تحقیـــقالمالحـــن. ٢٢ص
  ). ثعلب(، مادة لسان العرب

  . ٧٩النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٥٣(
  . ٧٦ص: نفسه) ٥٤(
، ٢، جالجمهــرة). صــقر(، مــادة اللــسان: ینظــر) ٥٥(

  . ٣٥٧ص
  . ٣٥٧، ص٢، ج الجمهرةابن درید،)  ٥٦(
  ). قرص(، مادة اللسان) ٥٧(
  . ١٨٧النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٥٨(
 :تحقیــــق. ١٨٧النبهــــان، ص: ، تحقیــــقالمالحــــن) ٥٩(

، لـــسان العـــرب: وینظـــر. ٥٨الجزائـــري، ص
  ). وزز(مادة 

  . ١٥١النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٦٠(
ُومن أسماء الطیور التي یسمى بهـا أجـزاء مـن ) ٦١(

وهــو دمــاغ الفــرس : العــصفور/ الفــرخ: الفــرس
/ الصلــصل.  هامتهــا، مــا یقــع وســط الــرأسأو

: ذكـر النحـل/ الیعـسوب. وهو ناصـیته البیـضاء
ــــرس مــــا : حــــشرة/ الفــــراش. ّغــــرة دقیقــــة فــــي الف

/ ّالـسماني. یحجب الدماغ من شعر أعلـى الـرأس
. العــــینویــــدل علــــى بیــــاض : عــــصفور صــــغیر

وهــو النــاظر الــذي فــي ســواد : حــشرة/ الــذباب
/ الخطـاف. وهو عرق فـي الـساق/ ّالصرد. العین

: تــشبه الحمامــة/ الرخمـة. موضـع عقــب الفــارس
. وتـــدل علـــى اللحـــم الـــذي فـــي بـــاطن الفخـــدین

  . عظما الوركین الناتئان/ الفرایان
  . ٨٨النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٦٢(
  :رـــــ وینظ).فرج(مادة : ربـــالع لسان :رـــــینظ) ٦٣(

  

  

  . ٢٢٢، ص٣، جالجمهرة
  . ١٠٣هان، صالنب: ، تحقیقالمالحن) ٦٤(
  ). بیض (،اللسان) ٦٥(
  ). بیض(، نفسه )٦٦(
  ). بیض(، نفسه )٦٧(
  . ١١٦النبهان، ص:  تحقیق، المالحن)٦٨(
، دار ١٣، قـــصیدة الـــدیوان: هـــو ابـــن مقبـــل) ٦٩(

  . م١٩٩٥الشرق العربي، بیروت، 
  . ١١٦النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٧٠(
  ). بكر(، مادة اللسان: ینظر) ٧١(
  . ١٣٦النبهان، ص: ، تحقیقحنالمال) ٧٢(
 ، مـادةاللـسان. ٣٧٨، ص٣، جالجمهرة: ینظر) ٧٣(

َحشش( َ َ .(  
ًیورى بالـسن أیـضا بالعـشب المتفـرق، ینظـر) ٧٤( ّ :

  . ٧٧النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن
  . ٧٧النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٧٥(
، اللــسان. ٥٤، ص٣، ج الجمهــرةابـن دریـد،) ٧٦(

  ). سنن(
 علــى هــذا الرجــز فــي المظــان ولكــن ُلــم یعثــر) ٧٧(

ًشـاهدا ) سـنن(صاحب اللسان ذكر في مـادة 
  : آخر هو

ًحنت حنینا كثؤاج الس   ّنــــــّ
  في قصب أجوف مرثعن     

  . ٨٠، صالنبهان) ٧٨(
 ، مـادةاللـسان. ١٩٧، ص١، ج الجمهرة:ینظر) ٧٩(

  ). كتب(
البیــت لـــسالم الغطفـــاني قالــه فـــي هجـــاء بنـــي ) ٨٠(

  . ن الفاحشةفزارة كنایة ع
  . ٩٦النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٨١(
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: ٢٣٣، ص١قــال ابــن دریــد فــي الجمهــرة، ج) ٨٢(
ُوتخبر القوم بیـنهم خبـرة إذا اشـتروا شـاة فـذبحوها،  ّ

وقـــال صـــاحب . واقتـــسموا لحمهـــا، والـــشاة خبیـــرة
الشاة یشتریها القـوم بأثمـان : والخبرة: اللسان

احــد ّمختلفــة، ثــم یقتــسمونها، فیــسهمون كــل و
 اشـتروا: وتخبـروا خبـرة. منهم على قدر ما نقـد

  . شاة فذبحوها واقتسموها
  . ١٩٤النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٨٣(
. ١٩٤النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن: ینظر) ٨٤(

  ). أوس(، مادة لسان العرب. ٦٢الجزائري، ص
  . ٨٠، ص٢، جالدیوان ،البیت للكمیت) ٨٥(
 :، تحقیـقالمالحـن: ینظـر: البیت لعمرو الهـذلي) ٨٦(

  . ١٩٥النبهان، ص
  . ٨٦النبهان، ص: تحقیق: المالحن) ٨٧(
  . ١٨٩، ص١ج: الجمهرة: ینظر) ٨٨(
ً، وأنـشد بیتـا منحـوال ٤٢١، ص٢ج: الجمهـرة) ٨٩( ً

لألخطــل، ذكــره صــاحب اللــسان مــرتین غیــر 
 ، والبیـت)غفـف(و) خطل(منسوب في مادتي 

  : وـــــه
ِّار یحشر لــــر النهــــیدی   هــــُ

  ّكما عالج الغفة الخیطل      
  . ١٢٠النبهان، ص: تحقیق: المالحن) ٩٠(
وقـــال فـــي . ٢١١، صاالشـــتقاقابـــن دریـــد، ) ٩١(

  .  هو الطیب٣٠٩، ص٣، جالجمهرة
  . ٣٠٩، ص٣ج: الجمهرة) ٩٢(
  ). عنبر(مادة : اللسان) ٩٣(
  . البیت البن جرمة) ذرا(نسب صاحب اللسان ) ٩٤(
  . ٩٤ النبهان، ص:، تحقیقالمالحن) ٩٥(
  ،الجمهرة). رجل(مادة  ،العرب لسان :ینظر)  ٩٦(

  

  

  . ٨٣، ص٢ج
ـــل ) ٩٧( ـــا كتـــاب المالحـــن علـــى قائ ـــم یعثـــر محقق ل

  . لهذا البیت
  . ١٣٩النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٩٨(
  . ١٥١، صنفسه) ٩٩(
، ٢١٣، ٢١٢، ص٢ج: الجمهـــــــرةینظـــــــر ) ١٠٠(

  ). خرق (اللسان
  . ة لشاعرلم ینسبه صاحب الجمهر) ١٠١(
  . ١٨٢النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٠٢(
  ). سلم( مادة ،اللسان) ١٠٣(
  . ٥٠، ٤٩، ص٣، جالجمهرة) ١٠٤(
مجــــد الـــدین أبــــو : مجـــد الـــدین ابــــن األثیـــر) ١٠٥(

، دار عمـــار، عمـــان، ّالمرصـــعالـــسعادات، 
  . ٢٠٠م، ص١٩٩١

  . ١٨٢النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٠٦(
  . ١١٠، صنفسه) ١٠٧(
  ). نخل(، مادة اللسان) ١٠٨(
  . ١١٠النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٠٩(
  ). ٦٥(سورة النساء، اآلیة ) ١١٠(
  . ٢٤٢، ص٢ج: الجمهرة) ١١١(
  ). نخل(، مادة اللسان) ١١٢(
  . ٧٧، ص٢، جالجمهرة) ١١٣(
َشجر(، مادة اللسان) ١١٤( َ .(  
  . ١٦١النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١١٥(
  ). عسب (، مادةاللسان) ١١٦(
البیــت ألمــرئ القــیس، ینظــر دیــوان الــشاعر ) ١١٧(

ُ، وذكــــر فــــي ٣٥٧، ص)٩٧(قــــصیدة رقــــم 
،  اللــــسان، وفـــي٢٨٦، ص١، جالجمهــــرة

  الحموي لیاقوت معجم البلدانوفي  ).عسب(
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  . م١٩٧٧، دار صادر بیروت، )عسیب(
  . ٢٨٦، ص١، جالجمهرة) ١١٨(
  ). عسب(، مادة اللسان) ١١٩(
  . ٩٨النبهان، ص: ق، تحقیالمالحن) ١٢٠(
  ). كرم(، مادة اللسان) ١٢١(
  . ١٩٨النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٢٢(
 :وینظـر. ٨٤١، ص٢ج: دیوانـهالبیت لجریـر، ) ١٢٣(

. ٤١٣، ص٣، جالجمهــرة). كــرم (اللــسان
  . ٩٨، صوالمالحن

  . ١٦٠النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٢٤(
  . ٣١، ص٢، جالجمهرة) ١٢٥(
التـین والزیتـون جـبالن : ، وقـالنمعجم البلـدا) ١٢٦(

الجـــامع   تفـــسیر القرطبـــي:وینظـــر. بالـــشام
  . ٨١، ص٢٠، جألحكام القرآن

  ). تین(، مادة اللسان) ١٢٧(
، الجمهـرةُالبیت للنابغـة الـذبیاني، ذكـر فـي ) ١٢٨(

وهـــو ). تـــین(، اللـــسانوفــي . ٣١، ص٢ج
، دار المعـارف )٦(في دیوانه القصیدة رقم 

  . بمصر
  . ١٦٤النبهان، ص: ، تحقیقنالمالح) ١٢٩(
  . ١٦٤، صنفسه) ١٣٠(
، قــــصیدة الــــدیوانّالبیــــت لرؤبــــة العجــــاج، ) ١٣١(

، مجموعــة أشــعار العــرب، دار اآلفــاق ٥٠
  . ١٩٢م، ص١٩٨١الجدیدة، بیروت، 

  ). ورق(، مادة اللسان) ١٣٢(
  . ١١٩النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٣٣(
  . ٤١، ص٢، جالجمهرةابن درید، ) ١٣٤(
والقـد . ١٢٠النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٣٥(

  . هو الجلد المقدود
  

  

َثمر(، مادة اللسان) ١٣٦( َ َ .(  
  . ١٢٥النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٣٧(
  . ١٥٨، ص٢، جالجمهرة) ١٣٨(
  ). حشف(، مادة اللسان) ١٣٩(
 ألبــي بكــر الــرازي، مكتبــة مختــار الــصحاح) ١٤٠(

  ). حشف(م، مادة ١٩٩٢لبنان، بیروت، 
  . ١٢٦النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٤١(
، ٢، جالجمهــرة: وینظــر. ١٢٦، صنفــسه) ١٤٢(

  . ١٥٨ص
َحشف(، مادة اللسان) ١٤٣( َ َ .(  
  . ١٧٦النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٤٤(
، اللـــسان. ٣١٤، ص١٨٢، صاالشـــتقاق) ١٤٥(

  ). أبل(مادة 
. ســیاق البیــت یــدل علــى أنهــا التمــر المتلبــد) ١٤٦(

شــرح : ینظــر: المــثلم الهــذليوالبیــت ألبــي 
 للـسكري، أبـو سـعید الحـسن أشعار الهذلیین

 ، مكتبـة دار العروبـة،) ه٢٧٥ت (بن الحسین ا
   .٣٠٥، ص١م، ج١٩٦٥القاهرة، 

  . ٥٠٢، ص٣، جالجمهرةابن درید، ) ١٤٧(
یـاقوت الحمــوي، شــهاب الـدین أبــو عبــد اهللا ) ١٤٨(

ـــدان، ) ه٦٢٦ت ( ، دار الكتـــب معجـــم البل
  . م١٩٩٠بیروت، العالمیة، 

  . ١٢٤النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٤٩(
  ). جوز(، اللسان) ١٥٠(
  . ٩٢، ص٢، جالجمهرة) ١٥١(
َ، جوزاللسان) ١٥٢( َ َ .  
  . ١٤٨النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٥٣(
َثوم(، اللسان) ١٥٤( ََ .(  
  ،المالحن :وینظر. ٥٢، ص٢، جالجمهرة) ١٥٥(
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  . ١٤٨النبهان، ص
  ). ثوم(، اللسان) ١٥٦(
  ). قبع (،اللسان) ١٥٧(
  . ٧٥النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٥٨(
  . ٧٥، صنفسه) ١٥٩(
، ٢٨، ص٢، جالجمهـرةذكره ابن درید في ) ١٦٠(

  . ولم ینسبه
  . ٣٤٢، ص٢، جالجمهرة) ١٦١(
ََشعر(، اللسان) ١٦٢( َ(  
  . ١٦٣النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٦٣(
بــو الطــاهر بــن الفیروزآبــادي، مجــد الــدین أ) ١٦٤(

، القـــاموس المحـــیط، ) ه٨٢٣ت (یعقـــوب 
، مؤســــسة الرســــالة، بیــــروت، ٦، ط)زنبــــق(

  . م١٩٩٨
  . ١٦٣النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٦٥(
  ). زنبق(، اللسان) ١٦٦(
  . ١٦٣النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٦٧(
 .البیت للمعلوط القریعي وهو شاعر إسـالمي) ١٦٨(

، أبو منـصور يتهذیب اللغة لألزهر: ینظر
ـــاء ) ه٣٧٠ت (محمـــد بـــن أحمـــد  ، دار إحی

، ٩م، ج٢٠٠١التـــــراث العربـــــي، بیـــــروت، 
  ). زنبق(، اللسان. ٤٠٤ص

  ). زنبق(، اللسان )١٦٩(
  . ١٥٠النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٧٠(
  . ١٥٠النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن: ینظر) ١٧١(
البیت لمالك بـن خالـد الهـذلي، وهـو بتمامـه ) ١٧٢(

  . ١٧، ص١، جالجمهرة ورد في كما
  تاهللا یبقى على األیام ذو حید

  ان واآلســــّه الظیـــٍّر بـــمشمخــب 
  

  

وروایتــه فــي شـــعر مالــك الهـــذلي فــي شـــرح 
  : وهي٤٣٩، ص١ج: أشعار الهذلیین للسكري

  ُّیا مي لن یعجز األیام ذو خدم
  ان واآلســـــه الظیـــــٍّر بــــمشمخــــب         

  ). أوس (،لسانال) ١٧٣(
  . ١٧، ص١، جالجمهرة) ١٧٤(
  . ١٥٠النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٧٥(
  . ١٣٦، صنفسه) ١٧٦(
  ). حشش(، اللسان) ١٧٧(
  . ٣٧٨، ص٣، جالجمهرة) ١٧٨(
َحشش(، مادة اللسان) ١٧٩( َ َ .(  
  . ١٦١، تحقیق النبهان، صالمالحن) ١٨٠(
  . ٢٨سورة عبس، اآلیة ) ١٨١(
  . ٣٠٤ ص،١، جالجمهرة) ١٨٢(
  ). قضب(، اللسان) ١٨٣(
ـــــــقالمالحـــــــن) ١٨٤( . ١٦١النبهـــــــان، ص: ، تحقی

  ). القضیب(، البلدان
. ١٥٦ص) ٤١(ینظر دیوان طرفة قصیدة رقـم ) ١٨٥(

  ). القضیب(، معجم البلدان: وینظر
ًعارفا ومناكرا أي) ١٨٦( ًسالما ومعادیا: ً ً .  
  . ١٣١النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٨٧(
  ). تبن(، مادة اللسان) ١٨٨(
  . ١٣١النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٨٩(
  . ١٩٨، ص١، جالجمهرة) ١٩٠(
  ). تبن(، اللسان) ١٩١(
 /١٣١النبهــان، ص: ، تحقیــقالمالحــن: ینظــر) ١٩٢(

  . الهامش
  . ١٦٦النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٩٣(
  ). قصب(، اللسان) ١٩٤(
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  . ١٦٧النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٩٥(
  ). قصب(، اللسان )١٩٦(
عبـد الـستار : ، تحقیقخلق اإلنسان الثابت) ١٩٧(

 ،المالحــن: وینظــر. م١٩٦٥فــراج، الكویــت، 
  . الهامش/ ١٦٦النبهان، ص

  . ١٧٣النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ١٩٨(
  . ١٧٣، صنفسه )١٩٩(
  . ١١٥، ص٢، جالجمهرة )٢٠٠(
  ). نجم(، اللسان) ٢٠١(
   ).٦(سورة الرحمن، اآلیة ) ٢٠٢(
  . ١٧٣النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٢٠٣(
  . ١٠١، صنفسه) ٢٠٤(
  ). جفن(، اللسان) ٢٠٥(
، ٤، قـصیدة رقــم الــدیوانحـسان بـن ثابــت، ) ٢٠٦(

   .٣٥، ص١م، ج١٩٧٤دار صادر، بیروت، 
  . ١٠١النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٢٠٧(
  . ١٠٨، ص٢، جالجمهرة) ٢٠٨(
  ). جفن(، اللسان) ٢٠٩(
  . ١٤٧النبهان، ص:  تحقیق،المالحن) ٢١٠(
  ). قوس(، اللسان) ٢١١(
  . ١٤٧النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٢١٢(
  . ١٤٦، صنفسه) ٢١٣(
ـــدین أبـــو ) ٢١٤( ـــن حجـــر العـــسقالني، شـــهاب ال اب

 ،) ه٨٥٢ت (الفـضل أحمــد بـن علــي الكنــاني 
 ، دار المعرفــة، بیـــروت، تهــذیب التهـــذیب

  . ٤٨٧، ص٣م، ج١٩٩٦
  . ١٤٧ النبهان، ص:، تحقیقالمالحن) ٢١٥(
  . ٢٦٢، ص٢، جالجمهرة) ٢١٦(
  . ٧٢، صمعجم أسماء النبات) ٢١٧(

  

  

  . ٩٧النبهان، ص:  تحقیق،المالحن) ٢١٨(
  . ٩٨، صنفسه) ٢١٩(
  . ٣٣٠، ص٢، جالجمهرة) ٢٢٠(
  ). خال(، اللسان) ٢٢١(
  ). خلى(، مختار الصحاح) ٢٢٢(
  . ١٣٨النبهان، ص: ، تحقیقالمالحن) ٢٢٣(
، اللــسان. ٣١٤، ص١، جلجمهــرةا: ینظـر) ٢٢٤(

  ). بعل(
  . ٧٢اآلیة : سورة هود) ٢٢٥(
  . ٣١٤، ص ١، جالجمهرة: ینظر) ٢٢٦(


