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  ملّخص البحث
یهــدف البحــث إلــى جــالء صــورة النبــات مـــن 

وكـــان . فـــي المفضـــلیات حیــث دالالتـــه وجمالیاتـــه
ال بد من مدخل یلقي الضوء علـى مفهـوم النبـات 
ــم  ــــي التــــراث العربــــي القــــدیم، ومــــن ثــ ــنیفه ف وتصــ

  .توزیعه على محورین أساسیین
ــــات، و  ــور األول دالالت النب ــــاول المحــ ــد یتن قــ

ــالث مجموعــــا توزعــــ ـــى ثــ ــــةعلـ ـــیة  ت داللی أساسـ
المجموعـة . حسب تصنیفه القائم على مـدة البقـاء

ـــوان ـــــى بعنـــ ـــمن ألفــــــاظ . الــــــنَّجم: األول وهــــــي تتضـــ
النبـــات الدالـــة علـــى البقـــول وغیرهـــا مـــن النباتـــات 

ــــ ــــلها وفرعهـــــاالتـ ــتاء أصـ ـــد الشـــ جموعـــــة الم. ي یبیــ
ـــوان ــــة بعنــ ـــجر: الثانیـ ـــمن ألفـــــاظ . الشــ وهـــــي تتضــ

ولــم یبــد  النبــات الدالــة علــى مــا ثبــت علــى ســاقه،
تبقـى الشجر الشتاء أصله وال فرعه، ومن ثم فإن 

أّمـا . له أرومة فـي الشـتاء، وال یبقـى شـيء للبقـول
ـــوان ـــَجْنَبة: المجموعــــة الثالثــــة فهــــي بعنـ ــ ـــي . ال وهـ

تتضـــمن ألفـــاظ النبـــات الدالـــة علـــى مـــا كـــان بـــین 
الشجر والبقـل، وهـذا النـوع قـد فـارق الشـجر الـذي 

كمــا فــارق البقــل یبقــى أصــله وفرعــه فــي الشــتاء، 
الــذي ال یبقـــى أصـــله وال فرعـــه فیـــه، وكـــان َجْنَبـــة 

 –ورأینا أن ما ُیطلق علیه اسـم األغـالث . بینهما
ـــات ممــــــا ال یُ  ـــن النبــ ــــوهـــــي مـــ ــــ دّ َعـ ــــن البقــ ل وال ـمــ

  .ینتمي إلى الَجْنبة أیضاً  –الحمض وال الِعضاه 
ـــم ـــد تـ ــدات  وقـ ــــى وحــ ـــات عل ــــع ألفــــاظ النبـ توزی

ســیاق لــة، وُأشــیر إلــى داللیــة ُنِظــر إلیهــا لغــة ودال
ـــا المختلــــف، ومــــا تمّیــــزت بــــه مــــن ملمــــح  ورودهـ
داللي عام وخاص، وما اّتصفت به مـن عالقـات 
ـــرادف، أو التقابــــــل،  ــوص، أو التــ ـــوم والخصــــ العمــ

ومـــا كـــان منهـــا معـــادًال داللیـــًا، ومـــا الزم بعضـــها 
  .من مصاحبة لغویة

أما المحور الثاني فیكشـف الجوانـب الجمالیـة 
ات، والوقــــوف عنــــدها مــــن خــــالل المرتبطــــة بالنبــــ

ـــي  ــــتدعتها، والتــ ـــي اسـ الموضـــــوعات الشـــــعریة التــ
ــــایا  ــــاد والقضـــ ـــوان والجمـــ ــــان والحیــــ ـــــملت اإلنســـ شــ

 لیكشــف رؤیــة جمالیــة شــاملة، المعنویــة المجــردة،
ــودًا  ـــم یكـــن مقصـ ذلـــك أن الحـــدیث عـــن النبـــات ل

ـــیاق  ـــــ ــــــي سـ ــــرد فـــ ــــ ـــــان یـ ــــــا كــــ ــــه، وٕانمـــ ــــ ـــــذه لذاتـ هــــ
  .موضوعاتال

ـــى  ــث علــــ ــــ ــــان اعتمـــــــاد البحـ ـــد كـــ ــــعار ولقــــ أشـــ
المفضلیات لمكانتها الرفیعة بین كتـب المنتخبـات 
الشــعریة فــي التــراث الشــعري العربــي، ونظــرًا لمـــا 
تحتویه من ثروة لغویة، وكان ال بد مـن االعتمـاد 
ـــاني والمعــــــاجم  ـــــة والمعـــ ـــب اللغـ ـــــى كتـــ ـــًا علـ أیضـــ

  .اللغویة، وبعض الكتب النقدیة
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  :تصنیفهمدخل إلى مفهوم النبات و 
ـــاجم ـــــاء فــــــي معـــ ــــو  )١(اللغــــــة جـ ــت هــ ــــ أن النَّْب

ـــالى فــــي األرض،  النَّبــــات، وكــــل مــــا أنبتــــه اهللا تعـ
وأن لفـــظ النبـــات اســـم یقـــوم مقـــام المصـــدر، فهـــو 
من المصادر التـي تـأتي علـى غیـر أفعالهـا؛ ذلـك 

نبــَت الشــيء َیْنُبــُت َنْبتــًا وَنباتــًا، وتَنبَّــت، : أنــه یقــال
نبـات والـنِّـْبـتَـة شـكل ال. ونبت الشيء وأنبت بمعنى

  . وحالته التي ینبت علیها، والواحدة من النبات
ویتفق علماء اللغة على تقسـیم النبـات حسـب 

فـالحمض مـن . فهو َحْمـض وُخلَّـة: طعمه قسمین
النبات هو كل نبت مالح مّر أو حـامض، والُخلَّـة 

. )٢(منه ما سوى ذلـك، وقیـل مـا كانـت فیـه حـالوة
ـــي  ـــي المراعـــ ـــون فـــ ـــرب كــــــانوا ینتقلـــ ــــك أن العـــ ذلــ

ـــُلوا علــى هــذا بقــولهم أوضــع الرجــل : "بینهمــا، ودلَّ
وأمـــال بهـــا . بإبلـــه یوضـــع إذا رعـــى بهـــا الحمـــض

وقـد تـم تفسـیر . )٣("یمیل إمالة إذا رعى بها الُخلَّـة
ــــولهم ــ ـــك بق ـــــل، والحمــــــض : "ذلـــ ــــز اإلبـ ــ ـــة خب ـــ الُخلَّ

لحمها، وٕانما ُتَحّول إلى الحمض إذا ملَّـت الُخلَّـة، 
ــــ ـــام بحمـ ــــن الشـــــجر العظــ ـــيء مـ ــیس شــ ض وال ولـــ

وواضــح أن هــذا القــول غیــر دقیــق فهــو . )٤("ُخلَّــة
یقتصــر علــى إبعــاد الشــجر العظــام مــن الحمــض 
ـــــذكر أن  ــــة ی ـــــا حنیفـ ـــــك أن أب ــب، ذل ـــــة فحســـ والخل

ــــــة " ـــ ــــــجرًا ُخلَّ ـــــان أو شـــ ـــبًا كــــ ـــــ ــــــه عشـ ــــــى كلـــ المرعـــ
وهــــذا مــــا تــــم تأكیــــده، فقــــد ورد فــــي . )٥("وحمــــض

ــــاني قــــال )٦(لســــان العــــرب ــــة مــــن : "أن اللحی الُخلَّ
هــو مــن : "، وأن ابــن األعرابـي قــال"یــرهالشـجر وغ

  ".الشجر وغیره
ولقد مرَّ تصنیف النبات بمراحل مختلفـة عنـد 

ــدماء وغیــــرهم مــــن األمــــم وتتــــوّزع .  )٧(العــــرب القــ

ــــین  ـــرتین داللیت ـــى دائـ ــنیف علـ ــــدایات هــــذا التصــ ب
كبیــرتین حســب مجموعــة مــن العالمــات الممیــزة، 

فالشـــجر النمــــوذجي نبــــات . وهمـــا الشــــجر والبقــــل
ي كبیر نسبیًا ودائـم، والبقـل النمـوذجي نبـات خشب

عشـبي صــغیر ینبـت بعــد المطـر، ویختفــي ببدایــة 
ـــط مــــن جدیــــد ـــة القحـ ـــابق "أمــــا إن . مرحلـ لــــم یتطـ

النبـات مـع أي مـن هـذین النمـوذجین، كـأن یكــون 
النبـــات كبیـــرًا، ورغـــم ذلـــك یـــدوم لمـــدة ســـنة فقـــط، 
ــتلة  ویختفــــي فــــي فصــــل الشــــتاء، أو أن یكــــون شــ

دائمــة الزهــر علــى وجــه األرض،  صــغیرة، ولكنهــا
فــإن التناقضــات تظهــر عندئــذ فــي كتــب النبــات، 
فأحد العلماء یجعله فـي عـداد الشـجر، وآخـر فـي 

  .)٨("عداد البقل
ــذَكر أن أبــا زیــد األنصــاري الــذي ُیَعــّد مــن  وُی
أوائــل علمــاء النبــات كــان قــد وضــع مفهــوم الكــأل 

كلــه : "مقابــل مفهــوم الشــجر، وهــو یــرى أن الكــأل
ـــب ــت رطبــــــة، فأمــــــا ذكارهــــــا عشـــ ة وبقلــــــة مــــــا دامــــ

فعشــٌب، وهـــو مـــا عظـــم منــه وغلـــظ، وأّمـــا مـــا رقَّ 
ــــل ــو البقـ ــوم . )٩("منـــــه والن فهـــ ـــغ تطـــــور مفهـــ ویبلــ

ــــدینوري  )١٠(النبــــات ذروتــــه بفضــــل أبــــي حنیفــــة ال
الــذي قــّدم تصــنیفین للنبــات، لكــل منهمــا عالماتــه 
ــنیف األول علــــى  ــتند فــــي التصــ ــو یســ الممیـــزة، فهــ

ممیـــزة للنبـــات، ویفّرعـــه إلـــى ثـــالث ال" مـــدة البقـــاء"
ــــول ـــث یقـ ــــة، حیــ ــــات داللیـ ـــــه : "مجموعـ ــــات كل النبـ

شـــيء بـــاق علـــى الشـــتاء، أصـــله : ثالثـــة أصـــناف
وفرعــه، وشــيء ُیبیــد الشــتاء فرعــه، ویبقــى أصــله، 
فیكون نباته في أرومته تلك الباقیة، وشـيء ثالـث 
یبیــد الشــتاء فرعــه وأصــله فیكــون نباتــه ممــا ینتثــر 
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و بهـذا التصـنیف یـوزع النبـات وهـ. )١١("من بـزوره
  :إلى

هـــو النـــوع النبـــاتي الـــذي تبقـــى : الشـــجر  - ١
 .جذوره وأجزاؤه فوق األرض غیر متأثرة بالشتاء

ـــَجْنَبة -٢ ــوع النبــــاتي الــــذي یهلــــك : الــ هــــو النــ
الشـتاُء أجـزاءه الفوقیـة الظـاهرة علـى األرض، أمــا 

 .جذوره فتبقى لتنمو في عام مقبل
ــــل أو  -٣ ـــمِّ  –الــَبـقـــ ــــو : بــــــالنَّْجم –يمــــــا ُســـ هــ

النــوع النبــاتي الــذي یهلــك الشــتاُء جــذوره وأجــزاءه 
ــــــزور ــــاطة البـ ــت إال بوســـ ـــــ ـــــة، وال ینب ــ ــــــا . الفوقی أمـ

" هیئـة النمـو"التصنیف الثاني فهو یستند فیه إلـى 
الممیـــزة للنبـــات، ویوّزعـــه علـــى ثـــالث مجموعـــات 

فصنف یسمو ُصُعدًا علـى سـاقه مسـتغنیًا "أیضًا، 
یسـمو أیضـًا ُصـُعدًا إال بنفسه عن غیره، وصـنف 

أنـه ال یسـتغني بنفســه، ویحتـاج إلـى مــا یتعلـق بــه 
ــــن  ـــــى، ولكـــ ــــــث ال یرقـ ــنف ثال ـــــه، وصـــــ ـــــى فیـ ویرقـ

فیقـال . یتسطح على وجه األرض، فینبـت مفترشـاً 
ــــاوم  ، قـ ــلَّ ـــجر دقَّ أو جـــ ــما بنفســـــه شــ ـــل مـــــا ســـ لكــ

وهـــو بهــذا التصـــنیف . )١٢("الشــتاء أو عجـــز عنــه
  :یوزع النبات إلى

  . قوته الذاتیة إلى األعلىینمو ب: شجر  -١
ــب –٢ ــــن : َعْصـــ ـــره مـ ــــى غیــ ــــا یتســـــلق علـ ممـ

ـــى  ـــه إلـــ ــن تلقــــــاء ذاتـــ ــو مــــ ــو ال ینمــــ ـــات، فهــــ النباتـــ
  .األعلى
ــــطاح -٣ ـــــى األرض : ُســـــ ـــط علــــ ــــ ــــا ینبســ ممـــــ

  .انبساطًا مستویًا، وال ینمو إلى األعلى
  دالالت  النبات

یعتمـد أغلـب علمـاء اللغـة علـى تصـنیف أبــي 
ـــى  ــاءمـــــدة ا"حنیفـــــة األول القـــــائم علــ ــــزة " لبقـــ الممیـ

: جمیـع مـا ینبـت: "للنبات، كاإلسكافي الذي یقـول
وهو بهذا یضع تسـمیات . )١٣("َنـْجم وَشَجر وَجْنبة

ـــى  ـــات داللیـــــة كبـــــرى تحتـــــوي علــ ــثالث مجموعــ لـــ
جمیـع الوحـدات الداللیـة المرتبطـة بالنبـات، والتــي 
ــزًا كبیــرًا فــي  تشــكل مجــاًال داللیــًا واســعًا یشــغل حّی

جانـــب مجـــالي اإلنســـان  أشـــعار المفضـــلیات إلـــى
ـــوان ـــي . والحیـــــ ـــــ ــثالث الت ــــ ــ ــــات ال ـــي المجموعــــ وهـــــ

  . )١٤(سنعتمدها في حدیثنا
  النَّــــْجـــــــم: المجموعة الداللیة األولى

تحتـــوي هـــذه المجموعـــة الداللیـــة علـــى ألفـــاظ 
ــــول ــــى البقـــ ـــــة علـــ ـــات الدالــ ــــن  )١٥(النبــــ وغیرهـــــــا مـــ

ـــتاء أصــــــلها وفرعهــــــا،  ــــد الشـــ ـــي یبیــ ـــات  التـــ النباتـــ
كــل مــا "؛ فهــو مــن النبــات )الــنَّْجم(ویجمعهــا لفــظ 

نبــت علــى وجــه األرض، ونجــم علــى غیــر ســاق 
ــــــه  ــا لـ ــــل مـــــ ـــجر كـــ ــــنهض، والشــــ ـــم یـــ ـــــطح فلــــ وتســ

ــْجمة(وقد ورد اللفـظ بصـیغة المفـرد . )١٦("ساق ) َن
فــي قــول الحــارث بــن ظــالم مخاطبــًا النُّعمــان بــن 

  :)١٧(المنذر
  َأُخـْصَیـْي ِحماٍر باَت َیْكِدُم َنْجَمةً 

ــــــمُ أتـأُكــُل        ِجــیـــراني وجاُرَك ساِل
ـــــذه  ــــــي هـــ ــ ـــات ف ـــــ ــواع النب ـــــ ـــــع أنـ ـــ ــــن توزی ویمكــــ
ـــات  ــــس مجموعــــ ــــى خمـــ ـــــة علـــ ــــــة الداللیــ المجموعـ

  . فرعیة
تضـــم : المجموعـــة الداللیـــة الفرعیـــة األولـــى

هــذه المجموعــة وحــدات داللیــة تــدّل علــى النبــات 
النبــت، الریــاض، ُلمــاع، : عامــة، وتمثلهــا وحــدات

ـــى مر  ـــــي تــــــدل علـــ ــــل ُنَفــــــأ، أو التـ ــن مراحــ ــــة مــــ حلــ
  : الَوْسمي، الَجمیم، الَعمیم: ،  مثل)١٨(نمّوه
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ورد لفظ النَّبت لیدل داللـة عامـة فـي : النَّْبت 
ـــأنواع مـــــن  ــدیث عــــن أرض ازدانــــت بـ ســــیاق الحــ

  : )١٩(النبت، وطال والتف في ریاضها
ــــ   حتَّى إذا مــا األرُض زیَّنها ال

ـــــــا و    ــنَّ َرْوُضــــهــــ ـــــمّْ ــنَّْبُت وُجـ   َأَكــ
كمــا ورد اللفــظ فــي ســـیاق الحــدیث عــن ناقـــة 
عقمت، فأحسن العقـم نبـات ذنبهـا ونمـّوه، مسـجًال 
ـــى عــــالم  بـــذلك تحــــوًال داللیـــًا مــــن عـــالم النبــــات إل

  :)٢٠(الحیوان
  وتُسـدُّ حاَذْیـهـــــا ِبِذي ُخَصــلٍ  

ــــُه الـُعـْقـــمُ        ُعـِقـَمـْت َفناَعــَم َنـْبـتَـ
ــــــــاض ی ــــى األرض ذات  :الرِّ ــــ ـــدل عل ـــــ ـــظ ی لفـــــ

ــــل  ــــرتبط بالبقــــ ــتان الحســـــــن، ویـــ ـــرة، والبســـــ الخضــــ
والعشــب، والمــاء، وال یقــال ذلــك فــي موضــع فیــه 
شــجر، ومفــرده َرْوضــة، وجمعــه إضــافة إلــى ذلــك 

وبهــــذه الداللــــة . )٢١(َرْوض، وروضــــات وِریضــــان
ورد اللفظ فـي سـیاق وصـف حمـار وحشـي هیـأت 

  :)٢٢(الریاض له مرعى حسناً 
ــالٌع  ــــاِتـــ ـــــْن ِریـاٍض َأتْــَأَقــْتــهــ ـــــ   ِمـ

ــــــاعُ  ـــــ ـــِمـَیـــٌة ِتـــَبـــ ــــَن اَألْشراِط َأْس   ِمـ
وقــد یــرتبط لفــظ النبــات بوحــدات داللیــة تشــیر 
ـــى قطــــع مـــن األرض تكثــــر فیهـــا أنــــواع معینــــة  إل

  :ُلماع، النَُّفأ: منه، مثل
ـــن األرض : ُلمــــاع لفــــظ یــــدل علــــى قطعــــة مـ

: ر فیها الكأل، وغالبـًا مـا تـرتبط بنـوعي النبـاتیكث
ـــيُّ  ـــيُّ والنَِّصــ ـــد ورد . ، والواحـــــدة لُــــــْمَعة)٢٣(الحلــ وقــ

  :  )٢٤(اللفظ للداللة المجردة على القطعة
  ِبَعـْیــٍش صــالٍح ما ُدْمُت فیكمُ 

ــــاعا   وعیُش الــمرِء َیـْهُبطُــُه لُـــمــ

لنبـات لفظ یدل على قطع متفرقة من ا: النُّـَفـأ
والعشب هنا وهنا، وعلى الریاض المجتمعـة التـي 

ــــم الكـــــأل ــن معظـ ــــع عـــ ـــظ . )٢٥(تنقطـ وقـــــد ورد اللفــ
ـــات بَّـــاد، وهمــــا : مرتبطـــًا بنــــوعي النب ــــْفراء والزُّ الصَّ

ضـــربان مــــن العشـــب، وذلــــك فـــي وصــــف مكــــان 
  :  )٢٦(بعید

  جادْت َسـواریِه وآَزَر َنـْبـتَـهُ 
ـْفـــراِء      ـــٌأ ِمَن الـصَّ ـــادِ ُنــَفـــ بَّ   والــزُّ
لفـــظ یـــدل علـــى أول النَّبـــت، ولعـــل : الَوْســـمي

: مصدر داللة اللفـظ یعـود إلـى أن الوسـمي یعنـي
مطــر أول الربیــع، وهــو بعــد الخریــف، ألنــه یســم "

... األرض بالنبـــات فیصـــیر أثـــرًا فـــي أول الســـنة 
ــــم الرجــــل ــب الكــــأل الوســــمي: وتوسَّ ــد . )٢٧("طلــ وقــ

  :)٢٨(هذا اللفظ بهذه الداللة
  وآثـَـَر َسْیَل الوادییـــِن بدیَمـــةٍ 

  ُتَرشُِّح َوْسـمّیًا من النَّْبِت ِخْرَوعا
لفــظ یشــیر إلــى كثــرة النبــات إضــافة : الـــَجمیم

. )٢٩(إلى مرحلة من مراحل نمّوه دون بلـوغ تمامـه
ـــي ــــًا بالحــــدیث عــــن حمــــار وحشـ  ورد اللفــــظ مقترن

  . )٣١()أسَعله الَجمیم(، وآخر )٣٠()أكَل الَجمیم(
لفــظ یشــیر إلــى تمــام النبــات وطولــه : لَعمــیما

وبهــذه الداللــة ورد . )٣٢(وارتفاعــه وكثافتــه وحســنه
ــظ فــــي وصــــف موضــــع  ــــو (اللفــ ُتحــــومي َنْبتُــــُه فْه

، ذلـــك أن النـــاس ابتعـــدوا عنـــه خوفـــًا  )٣٣()الَعمــیم
منــه فغــزر نباتــه، وكــذلك فــي وصــف دیــار امــرأة 
عـــمَّ واكتمـــل فیهـــا نبـــات نـــدي ذو ألـــوان مختلفـــة، 

  : )٣٤(فقد

ــــــدٌ  ـــــ   أضحْت خالًء َنْبـُتهــا ثَـئ
ـــــــــمّْ  ـــُوُه فاْعـــَت َر فیهـــا َزْهـ   نوَّ
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ــدات  ـــــذه الوحـــــ ــــحًا أن هــ ــبح واضـــ ــــه أصـــــ ولعلـــ
الداللیــة تشــترك فــي ملمــح داللــي عــام، ال یشــیر 
ــــى عامــــة  ـــا إل ـــات، وٕانمـ ــن النبـ إلــــى نــــوع محــــدد مــ
ــالنَّجم والبقــــول ومــــا  ـــة بــ النبــــات وٕان كانــــت مرتبطـ
ـــي  ــبههما أكثــــر مـــــن الشــــجر والَجْنبـــــة، كمــــا فــ أشــ

وكــان لكـــل ). َلمــاع و النَُّفــأ و الریــاض(الوحــدات 
وحــدة داللیــة منهــا ملمــح خــاص یمیِّزهــا، فالوحــدة 
األولـــى تخـــص قطعـــة محـــددة مـــن األرض یكثـــر 
فیها الكأل، والوحدة الثانیة تخـص القطـع المتفرقـة 
ـــد وردت  ــــأل، وقــــ ــــم الكـــ ــــــن معظـــ ـــع عـ ـــــي تنقطــــ التــ

بَّـاد، : لغویة لنوعي النبـاتبمصاحبة  ـفراء والزُّ الصَّ
والثالثــة تتمیـــز بوجـــود المـــاء إضـــافة إلـــى العشـــب 

ویبرز ملمح داللـي عـام للوحـدات الـثالث . والبقل
ـــــَعمیم( ــیم، ال ـــمي، الجمــ ـــو درجــــة النمــــو، ) الوسـ هـ

وتتمیـــز كـــل  وحـــدة منهـــا بملمـــح داللـــي خـــاص، 
 فالوحــدة األولــى تعنــي بدایــة نمــو النبــات، والثانیــة
تعنـــي قصـــره وعـــدم اكتمـــال نمـــوه، والثالثـــة تعنـــي 

وقـد تـرتبط بعـض هـذه . تمام نموه وبلوغه وكثافته
الوحــدات بمصــاحبة لغویــة بــذكر نــوع محــدد مــن 
الحیــوان، مثــل الجمــیم التــي اقتــرن الحــدیث عنهــا 

ـــي ـــــ ـــار الوحشــ ــــ ــوم . بالحمـــ ـــــ ــــة العمـــ ـــــ ــــد عالقـ ـــــ ونجـ
ــوص ــت  )٣٥(بالخصــــ ــــ ــین الوحــــــدة النب ــــحة بــــ واضــ

ــــَعمیمال(والوحـــدات األخـــرى  ، )وســـمي، الجمـــیم، ال
ــترك  ـــن المشــــ ـــد مــ كمـــــا نجـــــد أن وحـــــدة لمــــــاع ُتعــ

، فقد أخذت تدّل علـى المعنـى المجـرد )٣٦(اللفظي
  .للجزء أو للقطعة من الشيء

تضـــم : المجموعــة الداللیـــة الفرعیـــة الثانیـــة
هذه المجموعة ألفاظًا تدل على ما كان لـه رائحـة 

ــدات ــن النبــــات، وتمثلهــــا وحــ ــون أو طعــــم مــ : أو لـ
  :ُألْقُحوان، الرَّیحان، األحوى، الحوذانا

ــــــّمى : األقــُحــــــــــــوان ـــــــة، وُیســـ ــــه ُأقحوانـ واحدتــــ
ـــّراص ـــــ ــ ـــرب الـقُـ ـــــ ـــمیه العـ ـــابونج، وتســــــ ــد . البــــــ ـــــ ویعــ

ـــي  ـــت فــ ــــر، وممـــــا ینبــ ــــن ریـــــاحین البـ ــوان مـ األُقحـــ
وهـــو ُمَفـــرَّض . الربیـــع، ومـــن ذكـــور البقـــل والنبـــت

الــورق دقیـــق العیـــدان، لـــه َنـــور أبـــیض كأنـــه ثغـــر 
؛ ومن ث�م فق�د اس�ُتعمل مع�ادالً داللي�اً )٣٧(ثة الحسنجاریة حد

  :للتعبير عن بياض أسنان النساء، وكذلك للتعبير عن البياض عاّمة

  وإذا َتْضَحُك أَبدى ِضْحُكهـا))

ــَدْتـــــــُه َذا أُُشـــــــــــرْ                        )٣٨(أُْقــُحوانـــــاً َقـيَّ

ـفاَه عنِ    اْقُحـوانٍ  ُيـَفـلِّْجــَن الشِّ

  )٣٩(َجالهُ ِغـبَّ سارَيٍة قِـَطـــــارُ          

  رأْت أُْقحواَن الشَّْيِب َفْوَق َخِطْيـطةٍ

  ٤٠(إذا ُمـِطـَرْت لـم َيْسَتـِكنَّ ُصَؤاُبها

ـــــحان یـ ــب : الرَّ ـــى كــــل بقــــل طیــ لفــــظ یــــدل علـ
ــت  الــــریح، فهــــو اســــم جــــامع للریــــاحین ســــواء أكانــ

وهـــو یـــدل . البریـــةالســـهلیة أم الجبلیـــة، الریفیـــة أم 
ــل بقلــــة طیبـــة الرائحــــة إذا  أیضـــًا علـــى أطــــراف كـ

ــــورق ــ ــــنَّْور أو ال ـــ ــــل ال ــ ـــا أوائ ــــــه . خــــــرج علیهـــ واحدت
وقد ورد اللفظ بهذه الداللة في سـیاق . )٤١(َرْیحانة
  :)٤٢(الغزل

َر َفْوَقنا   َفبِـتْـنا كَأنَّ البیَت ُحـجِّ
  ِت ِبـَرْیَحاَنٍة ِرْیَحْت ِعَشاًء وطُـلَّ                   

  بِـَرْیَحاَنٍة ِمْن َبْطِن َحـــــْلَیــَة َنوََّرتْ 
  َلـهــا َأَرٌج ما َحْوَلهــا َغْیُر ُمْسنـِِت           

لفظ یشیر إلى نبـات یمیـل لونـه إلـى : اَألْحوى
ــون  ـــا یكــــ ـــم مـــ ــــو أنعـــ ـــــدة خضــــــرته، وهــ ــواد لشـ الســــ

ـــــه ــــاد . )٤٣(من ــیاق الفخـــــر بارتیـ ــــظ فـــــي ســـ ورد اللفـ
ـــات مكـــان بعیـــد یخافـــه النـــاس،  ــث انتشـــر النب حیـ
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ـــاب  ــــراف مســـــایله، فنـــــال إعجــ ــــى أطـ األحـــــوى علـ
  : )٤٤(طالبي الرعي

  ولقْد َغـَْدوُت ِلـَعاِزٍب ُمـتَـناَذرٍ 
وَّادِ    َأْحَوى الـَمذاِنِب ُمْؤِنـِق الرُّ

ــت فــــي : الَحــــْوذان لفــــظ یــــدل علــــى نبــــات ینبــ
ـــول الریــــاض  ـــو یعــــد مــــن بقـ ــَجَلد، وهـ ـــ الســــهول وال

ــــ ـــول، ولـــــه زهـــــرة حمـ ـــرار البقــ ــــي أصـــــلها وأحــ راء فـ
ــــدباء ــبه ورق الهنــــ ـــــ ــــدّورة تشـ ــــــه ُمــــ ــفرة، وورقتــ . صــــــ

ــــــه  ـــم والرائحــــــة یأكل ـــب الطعـــ ـــ ــــو طی ــــوذان حلــ والَحــ
النــاس، ویســمن علیــه الحــافر، ویرتفــع قــدر ذراع، 

ورد اللفظ في سیاق وصـف . )٤٥(وواحدته َحْوذانة
  :)٤٦(مرعى كثر فیه

وَّاُد عنــهُ    وَغـیـٍْث َأْحَجــَم الــرُّ
ــــــَؤامُ ِبـِه َنـَفـــٌل وحَ  ــْوَذاٌن ُت ـــــ   ــ

ویتبـــیَّن مـــن خـــالل اســـتعراض هـــذه الوحـــدات 
ــترك فـــي ملمـــح داللـــي عـــام هـــو الرائحـــة  أنهـــا تشـ

ـــــدتي  ـــة لوحــ ــــ ــــــان(الطیب ــوان والریحـ ــد )األُقحـــــ ـــــ ، وق
ـــــدة  ــم، كوحـ ــــة الطیبــــــة الطعــــ ــــى الرائحــ ـــــاف إلــ یضـ
ـــي  ـــون األســــود لشــــدة الخضــــرة فـ الحــــوذان، أو اللـ

یـًا خاصـًا لـبعض ونجد ملمحـًا دالل. وحدة األحوى
الوحدات، مثل  األُقحوان، فهو من ریاحین البـر، 

ــــوذان(بینمــــــا  ــــان والحــ ـــي ) الریحــ ـــواء فـــ ــــان ســـ ینبتــ
ــــــال ـــهول أو الجب ــوم . الســـ ــــــة العمـــــ ـــظ عالق وُیالحــــ

ـــــدتي  ـــــان ووحــــ ــــدة الریحــــ ــین وحـــــ ـــــ ـــوص بــ والخصــــــ
ــبط ذكـــر بعــــض ). األقحـــوان والحـــوذان( ــد ارتـ ولقـ

هـــذه الوحـــدات بســـیاق الغـــزل، فـــاألقحوان أصـــبح 
 داللیــًا للتعبیــر عــن بیــاض أســنان المــرأة، معــادالً 

والبیـــاض عامـــة، وكـــذلك الریحـــان الـــذي ورد فـــي 
ســیاق الغـــزل والخمــرة، فقـــد أصــبح معـــادًال داللیـــًا 

األحــوى (أمــا وحــدتا . للتعبیــر عــن الرائحــة الطیبــة
فقــد وردتــا فــي ســیاق تصــویر األمــاكن ) والحــوذان

ــــ ــــى الجـ ـــیًال علـ رأة البعیـــــدة التـــــي ُیَعـــــّد ارتیادهـــــا دلــ
  .     والشجاعة

تضـــم : المجموعـــة الداللیـــة الفرعیـــة الثالثـــة
هــذه المجموعــة األلفــاظ الدالــة علــى مــا كــان ثمــره 
مـــن الــــَحّب، ومـــا یتعلـــق بـــه مـــن أجـــزاء، وتمثلهـــا 

ــدات ــم، : وحـــــ ـــــ ــــعیر، الـَیـَنـ ــیفة، الشـــ ــــ ــــــزرع، الَعِصـ الـ
  :الَكتّان، ُسُبوب

رع ـــــزَّ ــــيء : ال ــــل شـ ــــات كـ ـــــى نبـ ـــــدل عل لفـــــظ ی
وقــد غلــب . )٤٧(لــزرع طــرح البــذرا: ُیحــَرث، وقیــل

ورد . الـــزرع علـــى القمـــح والشـــعیر، وجمعـــه ُزروع
اللفظ في سیاق الحدیث عـن الـدموع الغزیـرة التـي 
تذرفها عینا اإلنسان حزنًا على مـوت حبیـب، فقـد 
أصبحت كمـاء الـدلو العظیمـة التـي تـروي أصـول 

  :)٤٨(النخل والزروع
  َكـما فاَض َغْرٌب بیَن َأْقُرِن َقـامٍة 

ـــــاؤُه وُزروعُ  ــ ــ ــَروِّي ِدبـــَــارًا مــَـ   ُیــ
أو التـي یــذرفها حزنـًا علــى مــا آلـت إلیــه دیــار 
األحبـــة الدارســـة، وكأنهـــا انســـابت فـــي نهـــر كبیـــر 

  :)٤٩(أخذت جداوله تسقي الزروع
  َكُعـُروِض َفیَّاٍض على َفــَلـجٍ 

ْرعِ  ـــري َجـــــداولُـُه على الــــزَّ   َتْجـ
ــورق المجتمــــع : الَعِصــــیفة لفــــظ یــــدل علــــى الــ

الـــذي یكـــون فیــــه الســـنبل، ومـــا كــــان علـــى ســــاق 
ــت ورد . )٥٠(الــــزرع مــــن الــــورق الــــذي َیْیــــَبس فیتفتــ

َتْســـقي (اللفــظ مــرة واحـــد فــي ســیاق تصـــویر ناقــة 
  .)٥١()َمذاِنَب قد زاَلْت َعِصیَفُتها
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ــِعیر لفــظ یــدل علــى جــنس مــن الحبــوب، : الشَّ
سـیاق الحـدیث جـاء اللفـظ فـي . )٥٢(واحدته َشعیرة

عـن علـف اإلبـل والخیـل، وهـذه ناقـة أكلـت شــعیرًا 
  : )٥٣(وعلفًا فأسرعت في سیرها مثل السیل

هُ    َأَكَلْت َشِعْیَر السَّْیَلَحـْیِن وُعضَّ
ــــا ــ ــ   َفـتَـَحلََّبْت لي بالـنََّجــاِء َتَحلُّـبـــَـ

عشـبة أو بقلـة سـهلیة "لفظ یدل علـى : الـَیــَنــم
ل، لهـــا ُبْرُعمـــة فیهـــا َحـــبُّ كثیـــر، مــن أحـــرار البقـــو 

ــدَّب األطـــراف، علیـــه  ــا ورق ِلطـــاف طـــوال ُمَحـ لهـ
َوَبــٌر أغبــر كأنــه قطــع الفــراء، وزهرتهــا مثــل ســنبلة 
الشعیر، وحبهـا صـغیر، وهـي طیبـة الرائحـة، وٕاذا 
: رعتها الماشیة كثرت رغوة ألبانهـا فـي ِقلَّـة، وقیـل
 هـــي بقلـــة تشـــبه البـــاَذروج تســـمن اإلبـــل علیهـــا وال

ـــة: والواحـــدة. )٥٤("تغـــزر وقـــد ورد اللفـــظ فـــي . َیَنَم
ســیاق وصــف قطعــة معشــبة انتشــر فیهــا، إضــافة 
ـــي  ــتتر ثــــور وحشـ ــث اســ ــــث، حیــ إلــــى نبــــات الُحْرُب

  :)٥٥(فیها
ــــــهُ  ـــــ   باَت بــَغــْیـٍب ُمْعِشٍب َنْبتُـــ

ـــــمْ  ــــ ــَنـــ   ُمـْخـَتِلـــٍط ُحــْرُبــثُــــُه بـالـــَی
ـــتَّ  ــَتن أیضــاً  –لفــظ : انالـَك  -ربمــا قیــل لــه الَك

یطلــق علــى نبــات زراعــي مــن الفصــیلة الكتانیــة، 
ـــر، یـــزرع فـــي المنـــاطق المعتدلـــة،  ــْولي أو معمَّ َحـ
ویزید ارتفاعه على نصـف متـر، ولـه سـاق نحیلـة 
ــــة، وثمــــرة مــــدّورة بهــــا  وأوراق، وزهــــرة زرقــــاء جمیل
بذور بنیة المعة تعرف باسم بذر الكتـان یعتصـر 

الزیــت الحــار، الــذي یســتخدم فــي صــناعات منهــا 
. )٥٦(كثیـــرة، ویتخـــذ مـــن ألیافـــه النســـیج المعـــروف

وقـــد ورد اللفـــظ بداللـــة قطعـــة النســـیج المصـــنوعة 
  :)٥٧(منه في سیاق وصف ساقي الخمرة وٕابریقها

  َظلَّْت َتَرْقَرُق في النَّـاُجوِد َیْصِفُقهـا
ــــاِن َمـْفـُدومُ         َوِلیُد أْعَجَم بالَكـتـَّ

ــْم َظْبٌي على شـــََرفٍ  ـــــ   كأنَّ إبریـقَــهُـ
ــومُ  ــــ ــَفــــدٌَّم ِبـَســــَبا الَكـتَّــــاِن َمــْرثُـ   ُمــ

ــــان هــــو  وقــــد أورد الشــــعراء لفظــــًا یــــرتبط بالَكّت
ــقائق الكتــــان، واحــــده ِســــبُســــُبوب( فــــي ) ، أي شــ

كــــأنَّ َبیـــــاَض (ســــیاق وصــــف طریــــق ُنظـــــر إلیــــه 
ــُبوبُ  ـــــِرِه ُســـ ـــي وصـــــف ناقـــــة )٥٨()َمْنَج ــــذلك فــ ، وكـ

علـى طُـُرٍق (كانت تتبع في رحلتها ظـالل الشـجر 
  .)٥٩()كأنَُّهنَّ ُسُبوبُ 

ـــي ملمـــــح  ـــترك فـ فهــــذه الوحـــــدات الداللیــــة تشــ
ونجـد . داللي عام هو أن ثمرهـا یكـون مـن الَحـبّ 

ـــزرع  ــ ـــین وحـــــدة ال ــوص بــ ــوم بالخصـــ ــــة العمـــ عالقـ
، وعالقـة الكـل )الشـعیر والیـنم والكتـان(والوحدات 

ـــیفة(زء بــــین بــــالج ــــان (، وبــــین )الــــزرع والعصـ الَكّت
ــبوب ـــن وحــــدتي ). وُســ ـــزرع (وجــــاء الحـــــدیث عـ الــ

ـــیفة ـــقایة ) والعصـــ ــــن الســـ ــــدیث عــ ـــیاق الحــ ـــــي ســـ فـ
) الشـــعیر والیـــنم(بالمـــاء، كمـــا جـــاء الحـــدیث عـــن 

ــــیة، أمــــــا  ــل والماشــ ــــل واإلبــــ ــفهما علفــــــًا للخیــ بوصـــ
ـــرة،  الحــــدیث عــــن الكتــــان فجــــاء فــــي ســــیاق الخمـ

هـا الثیـاب الكتانیـة فـي وعن قطعه التـي ُتصـنع من
وقـــد تتمیـــز إحـــدى هـــذه .  ســـیاق تصـــویر الطـــرق

ــنم  ــــ ــــل الیـ ـــاص، مثـــ ـــــي خــــ ــــح داللــ ـــدات بملمـــ الوحــــ
ـــددة  ــــ ــــدة المتعـ ــــــان بالفائــــ ــ ــــة الطیبــــــــة، والَكّت بالرائحــــ

  . األوجه
تضـــم : المجموعــة الداللیـــة الفرعیـــة الرابعـــة

هـــذه المجموعـــة األلفـــاظ الدالـــة علـــى مـــا یتســـطح 
، فینمـو علــى وجــه مـن النبــات، ومـا ینفــرش أفنانــه

األرض بــال ســاق أو غصــن مــن البقــل والعشــب، 
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ــدات ــــا وحــــ ــیش، : وتمثلهــ ــب، الحشــــ ــقـــــــل، العشــــ الـَب
ــــَخالء،  ـــَفار، الـُحــــرُبث، الحلـــب، ال األیاصـــر، الصَّ

ّباد   :  الصفراء، الغمیر، النَّفل، الزُّ
ـــَبْقل النبــات الــذي لــیس "لفــظ ُیطلــق علــى : ال

یـع ممـا نبـت بشجر، أو هو العشب وما ینبـت الرب
. في بـزر، ولـم ینبـت مـن أرومـة باقیـة فـي الشـتاء

ـــجر أن البقــــل إذا  وفــــرق مــــا بــــین البقــــل وِدقِّ الشـ
ُرعــي لــم یبــق لــه ســاق، والشــجر تبقــى لــه ســوق، 
ـــار والریـــــاح ال تكســـــر  ــت، كمـــــا أن األمطــ وٕان دقَّــ
عیـــدان الشـــجر، تـــرى قائمـــة أكـــل مـــا ُأكـــل منهـــا، 

وقیـل . بقـول الواحـدة َبْقلـة، والجمـع. وبقي مـا بقـي
، وقیــل )٦٠("البقــل كــل نبــات اخضــرت لــه األرض

. )٦١("النبات الرطـب كلـه عنـد العـرب َبْقـل: "أیضاً 
وقــد ورد اللفـــظ فــي ســـیاق الفخــر بالصـــبر بســـبب 
ــــل وانتشـــــاره، فـــــال  ـــرة البقـ ــم وقـــــت كثــ ــــزة والحلـــ العـ

  :  )٦٢(یجعلهم ذلك سفهاء
  وَأْطَوُل في َداِر الـِحفاِظ إقاَمةً 
  إذا البـْقـُل أْجَهال وأْرَبُط أْحالماً 

ــب، : الــــــُعشب ــــأل الرطــــ ـــــى الكـ ـــــظ یــــــدّل عل لف
فـــي  –أي أولــه  –ســرعانه "وهـــو . واحدتــه ُعْشــبة

. الربیــع ثـــم یهــیج، فـــال بقــاء لـــه، وجمعــه أعشـــاب
هـو كـل مـا أبـاده الشـتاء، وكـان نباتـه ثانیـة : وقیل

هـو الرطـب مـن البقـول : وقیل. من أرومة أو بذر
ــــ ـــع، ویــ ــت فــــــي الربیــ ــــة تنبــــ ــــه أحــــــرار البریـ دخل فیــ

البقــول، وهــو مــا رّق منهــا وكــان ناعمــًا، وذكورهــا 
وقــد ورد اللفــظ بهــذه . )٦٣("مــا صــلب وغلــظ منهــا

ــــزة  ــیاق تصـــویر َعْن ـــَب (الداللـــة فـــي سـ َرَعـــْت ُعُش
ـــة علـــى مكـــان معشـــب فـــي )٦٤()الــــَجوالنِ  ، وللدالل

ــــإبلهم  ـــون بـــ ـــــوم یحلُّــــ ــــر بقــ ــــیاق الفخـــ ـــــْیَل (ســـ اَألِمــــ
  .ِلعّزهم )٦٥()الـُمْعشبا

لفظ یدل علـى مـا یـبس مـن النبـت : لَحِشیشا
الرقیــق كلــه، واحدتــه َحشیشــة، وهنــاك مــن قصــره 
علــى یبــیس العشــب والكــأل، وأنــه ال یقــال للرطــب 

ــون : حشــــیش، وقیــــل یكــــون الحشــــیش رطبــــًا، ویكــ
، وقـد ورد اللفـظ فـي سـیاق الحـدیث عـن )٦٦(یابساً 

خیـل تصــبر علــى الجــوع مكتفیــة بمــا یعلــق علیهــا 
ُیَعلِّــُق أضــغاَث الحشــیش : (سمــن الحشــیش الیــاب

  .  )٦٧()ُغواُتهــا
ــــــــر ــیش : األیاِص ـــــ ـــــى الحشـ ـــــق علـــ ـــ ـــظ یطل ـــــ لف

ــیش،  ــن الحشــ ـــِمحّش مــ ــ ــواه ال المجتمــــع، أو مــــا حــ
وُیسّمى األَْیَصر، ویقال له إصـار، والجمـع ُأُصـر 

وبهــذه الداللــة ورد اللفــظ فــي ســیاق . )٦٨(وأیاصــر
ــؤس، وذلــــــك  ـــــاء والبــــ ــــى الجف ــــبر علــ ــــر بالصــ الفخـ

ـــى ـــف الخیـــــل، أمـــــا  باالقتصـــــار علــ الحشـــــیش لعلــ
األعــداء فهـــم أهـــل قـــرى یحنــون إلـــى دیـــارهم كمـــا 

  :)٦٩(تحن خیولهم إلى علفها من الشعیر
  َتذكَّْرِت الخیُل الشَّعیَر َعِشیَّةً 

  وكنَّا ُأناسًا َیعِلفوَن اَألیاِصرا
ــــــَفار ـــات : الصَّ ــــیس نبـــ ـــــى یبــ ـــــق علـ ـــــظ یطلـ لفـ

ــــل ـــة، وقیــــ ـــُبْهمى خاصــــــ ـــــ ــــن : الـ ـــــایبس مـــــ ـــل مـــ كــــــ
ورد اللفـظ فـي سـیاق الفخـر بالفروسـیة وغــزو  وقـد

العــدو، فــي وقــت یكــون بنــو حنیفــة مشــغولین فیــه 
َفار    :)٧١(برعي الصَّ

ــــــا ــــاِتـنــــ ــَعـــُدوَّ بَأْبـیـ   َغَزونا الــ
ـفـَارا ــْیفَة َیرَعى الصَّ   وراِعي َحِن

نوع من أحرار البقل، سـهلي ینبسـط : الـُحْرُبث
ــــــه ورق ـــى األرض، ولــ ــــــا ورق  علـــــ ـــــوال، وبینهــ طـــ
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صــغار، ولونــه أســود، وزهرتــه بیضــاء، وهــو مـــن 
إن أطیـب الغـنم لحمـًا : أطیب المراعـي، ولـذا قیـل

  .)٧٢(ما أكل الـُحرُبث، ویقال له الـُحْثُرب أیضاً 
نبـــت ینبســـط علـــى "لفـــظ یـــدل علـــى : الــــُحلَّب

األرض تــدوم خضــرته، لــه ورق صــغار ُیــْدبغ بــه، 
ــطح  وقیــــل الُحلَّــــب مــــن الـــــِخْلَفة، ــجرة تســ وهــــي شــ

على األرض، الزقة بها شدیدة الخضـرة، لهـا لـبن 
ــــل ، وقی ــتد الحــــرُّ ـــین یشــ ــــر نباتهــــا حـ ــــر، وأكث : كثی

ــــه ورق صـــــغار  ـــى األرض ل الحلــــب یْســــَلْنطح علــ
، وأصــل یبعـــد فــي األرض وُقضــبان صـــغار،  مــرٌّ

وقـــد ورد . )٧٣("وهــي مـــن خیـــر طعــام الظبـــاء فیـــه
اللفـظ فـي فـي ســیاق تصـویر فـرس ضـامرة بظبــي 

ــــلَّبر  ـــــ ـــى الُحـ ـــــ ــــــَة : (عـ ـــ ــــْت ِجَدای ـــــ ـــــُمَرْت كان إذا َضــــ
  . )٧٤()ُحلَّبٍ 

ــد : الَخـــــالء ـــالة، وقـــ ــَخلى، واحدتـــــه َخــ ــو الــــ هـــ
لفــظ یــدل علــى النبــت . یجمــع الَخلــى علــى أخــالء

هـو : ما دام رطبًا، فإذا یبس فهو الحشیش، وقیـل
الحشیش الذي ُیحَتّش من بقول الربیـع، وقیـل هـو 

ــم كـــل بقلــــة َقَلْعتهــــا ، وبــــه ُســــّمیت  ـــِمْخالة، ألنهــ الــ
وقد ورد اللفظ فـي . )٧٥(كانوا یختلون لدوابهم فیها

ـــدو  ــــغال العــــ ـــــي وانشـــ ــــن الرعـ ــــدیث عـــ ـــیاق الحـــ ســـ
بــالمراعي فــي وقــت ینشــغل فیــه آخــرون بالمغــاورة 

  :)٧٦(والقتال
ــنــــا ــــٌِف باُل ـــــلـــ   َفـَشتَّـــاَن ُمـْختــ

  ُیَرعِّي الَخالَء َوَنْبِغـي الـِغـَوارا
ـــفْ  لفـــظ یـــدّل علـــى نبـــت مـــن العشـــب : راءالصَّ

یعد من ذكـور النبـت، وینبـت فـي السـهل والرمـل، 
وتتسطح نبتة الصـفراء علـى . وقد ینبت في الَجَلد

األرض، ویبــدو ورقهــا مثــل ورق الـــَخّس، وتأكلهــا 

وقــد ورد اللفــظ فــي ســیاق . )٧٧(اإلبــل أكــًال شــدیداً 
ــــع  ــــه قطـ ــــرت فیـ ـــد انتشـ ــــان بعیــ ـــاد مكـ ـــر بارتیــ الفخــ

ّبادمتفرقة من  ْفراء والزُّ   :)٧٨(الصَّ
  َجـاَدْت َســَواِریِه وآَزَر َنـْبـتَــهُ 

بَّـادِ  ْفراِء والـزُّ   ُنــَفــٌأ من الصَّ
لفــظ یــدّل علــى نبــات أخضــر غمــره : الـَغِمـــیر

ــب أول مـــا یبـــدو مـــن خــــالل "الیـــابس، فهـــو  ْطـ الرُّ
ــیبه )٧٩("الیـــابس ــم یصـ ، وذلـــك أن َیْیـــَبس البقـــل، ثـ

ل أخضر، فـذلك األخضـر المطر، فینبت تحته بق
وقد ورد اللفظ في سـیاق الحـدیث . )٨٠(هو الغمیر
ــِر ِبتَـْلَعةٍ (عن  حمار   .)٨١()أطاَع لُه َلسُّ الـَغـِمی
لفظ یدّل علـى نبـت مـن أحـرار البقـول : الـنََّفل

ـــاه  ـــــه حســــــك ترعـــ ـــا، ینبــــــت متســــــطحًا، ول وذكورهــ
وُذكـــر . )٨٢(الَقطــا، ولـــه َنـــورة صـــفراء طیبـــة الـــریح

ـــ ـــّت ال ــمن أنـــه َق ــل وتسـ ـــه اإلبـــل والخیـ ـبر ممـــا تأكل
ـــیاق وصــــــف . )٨٣(علیـــــه ـــي ســـ ــــظ فـــ ـــد ورد اللفــ وقـــ

موضــع نــأى عنــه الــرواد لمنــع أهلــه إیــاه، فانتشــر 
  . )٨٤(الحوذان بكثافة إضافة إلى نبات النََّفـل

ّبــاد لفــظ یــدل علــى نبــت مــن أحــرار البقــل : الزُّ
ـــَجَلد، وتنفـــرش أفنانــــه، ولــــه  ــت فــــي الســـهل والــ ینبـ

ــاع یضـــرب ورق ِعـــراض ُغبـــر ، وهـــو قلیـــل االرتفـ
ــــــَجزر  ـــا ال ـــزع، كأنهــ ـــل وجـــــه فتنتــ ـــي كــ ـــــه فــ بعروق

ـــاجع. فتؤكـــل ــب ومرعــــى ن وقـــد ُیســــّمى . وهـــو طیـ
بـــادى أیضـــًا، والواحـــدة  ـــاد بتخفیـــف البـــاء، والزُّ َب الزُّ

ــادة ــــه ُزبَّـــــ ـــظ . )٨٥(منـــ ــــًا بلفــــ ـــظ مقترنـــ ـــد ورد اللفــــ وقــــ
نین قطعًا متفرقة من األرض   .)٨٦(الصفراء، مكوِّ

ذه الوحدات الداللیـة أنهـا ویظهر استعراض ه
ــطحة  ــو متســ ذات ملمــــح داللــــي واحــــد، فهــــي تنمــ
منفرشـــة علـــى وجـــه األرض، وأن ألكثرهـــا ملمحـــًا 
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ــــرة . خاصـــــاً  ــواد والزهـ ـــون الســـ ــ ــث یتمیـــــز بل فالحربـــ
ــب المرعـــى ــب یتمیـــز بلونــــه . البیضـــاء وطیـ والحلـ

األخضـر الشــدید ومـرارة طعمــه، ومرعـاه المفضــل 
ــاء ــیط . للظبـــ ــــابس، والغمیـــــر بخضـــــرته فـــــي محـــ یـ

والنفـل . وبارتباطه بالحـدیث عـن الحمـار الوحشـي
. یتمیـــز بَنـــورة صـــفراء إضـــافة إلـــى طیـــب الرائحـــة

ونجد عالقة العموم بالخصـوص بـین وحـدة البقـل 
ــــل  ــــالء والنفــــ ـــث الخــــ ــب والحربـــــ ــــدات العشــــــ والوحـــ
ّباد، كما نجد عالقة التقابل بین وحدات تمثـل  والزُّ

یــر، العشــب والخــالء والغم: النبــات الرطــب، مثــل
ــــل ـــــ ــــــابس، مثـ ـــات الیــــ ـــــ ـــــرى بالنبــ ــیش : وأخـــــ ـــــ الحشـــ

فار   ، والصَّ
تضـم : المجموعة الداللیة الفرعیـة الخامسـة

هذه المجموعة األلفاظ الدالة على مـا ُیسـتفاد مـن 
  : النبات، وتمثلها وحدة الَخْطمي

لفــظ یــدل علــى ضــرب مــن أحــرار : الـــَخْطمي
ـــــٌل،  ــــذ منـــــه ِغْس ــــهل، وُیتَّخـ ـــــي السـ ــل ینبـــــت ف البقـــ

ـــرأس ـــة للـ ـــیاق . )٨٧(وخاصـ ـــد ورد اللفــــظ فــــي سـ وقـ
وصــف ناقــة رعــت البقــل، وكــأن بمشــفرها خطمیــًا 

  :)٨٨(من خضرته
  كأنَّ ِغـْسَلَة َخْطـِميٍّ ِبـِمْشَفــِرهــا

  في الـَخدِّ منها وفي اللَّْحـَیـیـِن َتْلـِغـیمُ 
  الـشََّجر: المجموعة الداللیة الثانیة

الشَّــَجر لفـــظ یـــدّل علـــى المفـــرد المـــذكر، فهـــو 
ـــم ـــى  اسـ ــت علـ ــــات ممــــا  ثبــ ـــنس النب ـــى جـ دال علـ

وهنـاك . )٨٩(ساقه، ولم یبد الشتاء أصله وال فرعـه
ــیلیًا، فجعلـــه فــــي  مـــن عـــّرف الشـــجر تعریفـــًا تفصـ

الشــجر كلــه : "صـنفین كمــا یــذكر ابــن ســیدة بقولــه
ـــنفان ـــرى : صــ ــنف ذو ورق أو مـــــا یجـــــري مجــ صـــ

ــــام  ــوم مق ــــورق، وصــــنف ال ورق لــــه، وال مــــا یقــ ال
وهنــاك مــن زاد . )٩٠("ُلبالــورق، وٕانمــا قضــبانه ُســ

في تعریف الشجر من حیـث ضـخامته ونبتـه مـن 
ــة،  فأمــا جــّل الشــجر فعظامــه التــي "أرومــة أو حّب

: تبقـــى علـــى الشـــتاء، وأمـــا ِدّق الشـــجر، فصـــنفان
أحــدهما تبقــى لــه أرومــة فــي األرض فــي الشــتاء، 
ـــة  وینبـــت فـــي الربیـــع، والثـــاني مـــا ینبـــت مـــن الحّب

ن ِدّق الشــجر والبقــل كمـا تنبــت البقــول، والفـرق بــی
أن الشجر له أرومـة تبقـى علـى الشـتاء، وال یبقـى 

ـــذكر أن لفــــظ . )٩١("للبقــــل شــــيء ــم ) الشــــجر(وُیـ ــ ل
  . ُیذكر في أشعار المفضلیات

ــــاظ المتعلقـــــة  ــوّزع األلفـ ـــث أن یـــ ویمكـــــن للباحــ
  . بالشجر على خمس مجموعات داللیة فرعیة

تتضـمن : المجموعة الداللیة الفرعیة األولـى
موعة األلفاظ العامة الدالة علـى الشـجر هذه المج

ــدات  ـــا الوحـــ ــــو، وتمثلهــ ــزاء والنمـ ـــث األجـــ ـــن حیــ مــ
ــــــة ـــــة اآلتی ــن، : الداللیـ ـــــلوج، الغصــــ ــب، العسـ ــــ الظَّن

  :العصا، الِهراوة، الزَّند، الَحَطب، الهشیم
ــب لفـــظ یــــدل علــــى : الظِّْنـــب والُعْســــُلوج الظِّْنــ

ــــــجرة ــــل الشــ ـــــلوج . )٩٢(أصـــ ـــا الُعْســـ ــــــه  –أمـــــ وجمعــ
ــــو  -العســــــالیج  ــــاعم فهــ ــ ــــن الن ــــى الغصــ ــــــدل علــ ی

ـــاء  ــــه بعــــــض العلمـــ ـــات، وخصــ ــــن النبـــ ــب مــ الرطــــ
وجــاء فــي . )٩٣(بالغصــن النــاعم النابــت فــي الظــل

مـــا الن واخضـــّر مـــن قضـــبان "تعریفــه أیضـــًا أنـــه 
العســــالیج : الشـــجر والكــــرم أول مـــا ینبــــت، ویقـــال

ـــا التــــي تــــنجم مــــن  عــــروق الشــــجر، وهــــي نجومهـ
صـن وقد ورد لفظ العسـلوج بداللـة الغ. )٩٤("سنتها

) الظِّْنـب(النـاعم لشـجر الَقْسـور، إضـافة إلـى لفـظ 
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ــویر َعْنــــزة بأنهــــا لـــو رعــــت مــــا ال  ــیاق تصـ فـــي ســ
  :    )٩٥(یجدي على غیرها لجاءت بلبن غزیر

مٍ    ولو أّنها طاَفْت ِبِظْنٍب ُمَعجَّ
  َنـَفى الرِّقَّ عنُه َجْدُبُه فْهَو كاِلحُ               

ها َلجاَءْت كأنَّ الَقْسَوَر الَجوَن    َبـجَّ
ـــاِوحُ           ـــــ ـــــ ــُر الـُمـتَـنـ   َعَساِلـْیـُجُه والـثَّاِمـــ

لفـظ یـدّل علـى مـا تشـّعب عـن سـاق : الُغْصن
ــع أغصـــــــان  ــا، والجمــــ ــــا وغالظهــــ ـــجرة، دقاقهــ الشـــ

ــنة وقــــد ورد اللفــــظ بصــــیغة . )٩٦(وغصــــون وِغْصــ
الجمـــع فـــي ســـیاق الغـــزل بالنســـاء اللـــواتي ظهـــرن 

ــــ ــــن صــ ـــن عــ ــــزالن تخّلفـــ ـــى كغــ واحبهن وأقمــــــن علـــ
أوالدهــن وأخــذن فــي تنــاول غصــون الســدر البــري 

  : )٩٧(القریبة
  َكِغْزالٍن َخـَذْلـَن بـِذاِت َضالٍ 

  تَـُنـوُش الدَّاِنیاِت من الُغُصونِ 
ـــى  ـــة عل وقـــد ورد اللفـــظ بصـــیغة المفـــرد للدالل
نضــارة الحبیبــة ورقتهــا فــي ســیاق تصــویر بعــض 

قامـــــة الســــحب الرقیقـــــة المستحســـــنة بحبیبـــــة ذات 
  :)٩٨(طویلة 

ـــــاتٍ  ــٍر راِئحـــَــ   كأنَّ َبـَناِت َمْخــ
ِطـیـبُ    َجُنـوُب وُغْصُنها الَغضُّ الرَّ

ــود : الَعصـــا لفـــظ مفـــرد مؤنـــث یـــدل علـــى العـ
ــون الشـــجرة ، وقــــد ورد )٩٩(الـــذي یقطــــع مـــن غصــ

بهــذه الداللــة باالرتبــاط ) الـــِعِصيّ (بصــیغة الجمــع 
  : )١٠٠(بتقشیره

  الِعِصيِّ َفَأْصَبُحوا َلَحْونـاُهُم َلـْحوَ 
ـــــا ـــواَن َحِریـُبهــــ   على آلـٍة َیشُكـو الـَه

لفظ یدل علـى العصـا، وقیـل العصـا  :الـِهراوة
وق���د ). ١٠١(الغلیظـــة مـــن الخشـــب: الضــخمة، وقیـــل

  :ورد اللفظ في سياق تصوير الفرس للداللة على ضموره وصالبته 

  وأَْجــرَد كالـِهـــَراَوِة َصاِعـــديٍّ ))

  )١٠٢(َيزْيـُن َفــــَقــــاَرهُ َمـْتــــٌن لَـِحــْيــــبُ             

  أدمـــاَء ُمـْفِكـَهــٍة وَفـْحـــالً باِزالً 

  ١٠٣(أَو قارحـاً مثَل الـِهَراوِة َسْرَحـَبـــا      

لفظ مفرد یدل على العـود الـذي ُیقـدح  :الزَّنـــْد
ر، ، وقــد ورد اللفــظ فــي ســیاق الفخــ)١٠٤(بــه النــار

ـــدرة علــــى الوصــــول إلــــى  ــبق والمق كنایـــة عــــن الســ
  : )١٠٥(الهدف المراد

ــــهِ  ـــوَرى ِبـ ـــذي ُیــ ــُد الـ ْنــ   وِلــَي الـزَّ
ــــْر  ــــٍم َأْو َقــُصـ ــئـــْیـــ ــــُد َلـ ـــــا َزْن   إْن َكـَبـ

مـا ُأِعـدَّ مـن الشــجر "لفـظ یـدل علـى : الَحَطـب
. )١٠٦("بــًا وَحَطبــاً حَطــب َیْحِطـب َحطْ . شـبوبًا للنــار

وقـــد ورد اللفـــظ بهـــذه الداللـــة كنایـــة عـــن الجـــدب 
  :)١٠٧(المنتشر في أحد الودیان

ــــــةٌ  ـــلُّ إذا هـــبَّـْت شآِمـیَّ   ُكـنَّا َنـُح
  بـُكـلِّ واٍد َحـِطـْیـِب الـَجـْوِف َمْجُدوِب 

لفظ یـدل علـى مـا یـبس وتكسـر مـن : الـَهشیم
ـــات ـــد ورد ا. )١٠٨(ورق الشـــجر والنب للفـــظ بهـــذه وق

الداللــة فـــي ســیاق الفخـــر بالنصــر علـــى األعـــداء 
  :)١٠٩(وتمزیق أجسادهم

ـــَن أجساُدُهــــمْ  ــْیـــَمــــ ــْت بـِتَـ   وَأْضَحـ
  ُیَشـبِّـهُـها َمـــــن رآهــــا الــهَـِشــــــْیـمـــا

وتشــیر الوحــدات الداللیــة فــي هــذه المجموعــة 
ــجرة، وقـــد تت ــزاء الشـ میـــز إلـــى ملمـــح عـــام هـــو أجـ

فالعســلوج یعنــي الغصـــن . بعضــها بملمــح خـــاص
الرطــب خاصــة، علــى خــالف الغصــن الــذي یــدل 

والعصـا تعنـي الغصـن المقطـوع بعـد . داللة عامة



ــات ـــلِـیَّ ــَبـــــاُت في الـُمـَفــضَّ ــــاتـــــ النَّ   مـحـمــد فــؤاد نـعــنــــــاع /د          ــھبـحـث في َدالالِتــــھ وَجـمـالِـــیَّ

١٣٠٤ 

 

ــتخدم فـــي . قشـــر لحائـــه ـــي العـــود المسـ نـــد یعن والزَّ
ـــار ــدح النــ ــــي غصـــــون الشـــــجرة . قـــ والحطـــــب یعنـ

. والظنــب الــذي یــدل علــى أصــل الشــجرة. الیابســة
هـــذه الوحـــدات فـــي ســـیاق وقـــد ورد الحـــدیث عـــن 

ـــي ــــــر والرعــــ ــــزل والفخـ ــــن الغـــ ــــدیث عـــ ــد . الحـــ ـــــ ولق
أصبحت وحدة الغصن معادًال داللیًا للتعبیر عـن 
ــــــا  ــــــا، كمـ ــارتها ورقتهـ ــــــرأة ونضـــــ ـــم المـ ــــة جســــ ـــ لیون
أصــبحت وحــدة الزنــد كنایــة عــن المقــدرة، ووحـــدة 

    .  الحطب كنایة عن الجدب وشدة الزمان
ن تتضـم: المجموعة الداللیة الفرعیة الثانیـة

ـــجر مــــن  ـــى الشـ ــدل علـ هــــذه المجموعــــة ألفاظــــًا تــ
ـــم والشــــكل، وتتــــوزع بـــــدورها  ــــة والحجــ ـــث الهیئ حیـ

  :على أربع مجموعات داللیة فرعیة صغرى
: المجموعــــة الفرعیــــة الصــــغرى األولــــى –أ 

تحتــــوي علــــى ألفــــاظ دالــــة علــــى مــــا تكــــاثف مــــن 
: الشــجر والتــّف أغصــانه، وتمثلهــا وحــدات، مثــل

َراء، الَغابــة، الَعــرِ  ْین، الِعــْیص، وعلــى منابــت الـــضَّ
بعـض أنـواع الشـجر، أو أمكنتــه التـي یكثـر فیهــا، 

  :الـُغّالن، الَجنَّة: مثل وحدتي
َراء الشـجر الملتـف فــي "لفـظ یـدل علــى : الــضَّ

ــــراء،  ـــید منـــــه فـــــي َضـ ــوارى الصــ ـــال تـــ ـــوادي، یقــ الــ
ـــــًا فیمـــــا  ـــــَراء إذا مشـــــى متخفی ــــي الضَّ ــــالن یمشـ وفـ

ورد اللفـظ  وبهـذه الداللـة. )١١٠("یواري من الشـجر
ـــیاق الفخــــر بشــــجاعة فرســــان ال یخــــاتلون  فــــي سـ
ــیرهم  ـــاء، وٕانمـــا یجـــاهرون فـــي ســ عـــدوهم فـــي اللق

  :)١١١(إلیه
روِس ِمَن الـَمال   َعَطـْفـنـا َلـهْم َعْطَف الضَّ

َراَء َرِقـْیـُبـهــــا   ِبَشــْهـبـاَء ال َیـمشي الـضَّ

ـــى : الَغاَبــــــــــــة ـــدل علــــ ـــظ یــــ ــــة ذات "لفــــ األجمـــ
ــــاثف ــــــب مــــــا فیهــــــا الشــــــجر المتكــ ـــا ُتَغیِّ ... ، ألنهـــ

ویـذكر . )١١٢("والجمع من كل ذلك غابـات وغـاب
ــد : الغابـــة"أن أبـــا حنیفـــة قـــال  ـــة القصـــب، وقـ أَجَم

ــــن  ـــأخوذة مـــ ــــــا مــــ ــــــجر ألنهـ ــــة الشـ ــت جماعـــ ـــ ــ جعل
ـــــة ــــع . )١١٣("الغیاب ــــیغة الجمـ ـــــظ بصـ ـــد ورد اللف ولقــ

فــي ســـیاق وصــف طیـــف الحبیبــة الـــذي ) الغــاب(
  :)١١٤(یقطع مسافات طویلة دون فزع

ــــــا َشاح ـــــ   ـِـٍط َجــاَز إلى أْرُحــِلنـ
  ُعَصَب الـغاِب ُطُروقـًا لم ُیــَرعْ 

ـــَعِرْین اَألجمــة "لفــظ یــدل فــي أصــله علــى : ال
وجماعة الشجر، أو ما اجتمع من شـجر وِعضـاه 

وقد أخـذ اللفـظ . )١١٥("وحلفاء، أو األراك المجتمع
ـــد والضــــبع أیضــــًا، وبهــــذه  یــــدل علــــى مــــأوى األسـ

ــــة جــــــا ـــط الداللـ ــبع وســـ ـــي وصـــــف ضــــ ــــظ فـــ ء اللفـ
  :)١١٦(العرین

  وَتَظلُّ تَـْنـِشــُطِني وتُْلِحُم َأْجـِریــــاً 
  َوْسَط الـَعریِن ولیس حـيٌّ َیدفعُ  

جماعـة الشـجر ذي "لفـظ یـدل علـى : الـِعْیص
الشوك، أو الشجر الكثیف الملتـف النابـت بعضـه 
في أصول بعـض، یكـون مـن األراك ومـن السِّـْدر 

ـــــلم والعو  ـــاه كلهـــــا، والسَّ ـــن الِعضــ ـــع، ومــ ــــج والنبــ سـ
ـــع العیصـــــان واألعیـــــاص، وقیـــــل ـــیص : والجمــ الِعــ

ــــل ــــجر، وقیــــ ـــــار الشـــــ ـــت خیــــ ـــــ ــــول : منب ـــو أصـــــ هــــــ
ــد . )١١٧("الشـــجر ــیاق تحدیــ وقـــد ورد اللفـــظ فـــي سـ

  :)١١٨(، بأنه ذو ِعیص)ُرْحبة(مكان یسمى 
  َسَأْلـُت َقْوِمي وقْد َسدَّْت أباِعُرُهمْ 

  نِ ما بیَن ُرْحَبَة ذاِت الِعیِص والَعدَ   



م                                               ٢٠١٦العدد الخامس والثالثون          صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن

١٣٠٥ 

 

ـَلم  :الـُغالَّن لفـظ یطلـق علـى منابـت شـجر السَّ
والطَّْلح، كما ُیقال الِعـیص مـن السـدر، والَقصـیمة 
مــن الغضــا، وعلــى األرض المطمئنــة أو األودیــة 
الغامضة ذات الشـجر، وهـو صـیغة جمـع، مفـرده 

وقــد ورد .  )١١٩(الغـاّل نبـت معـروف: غـاّل، وقیـل
اللفــظ فــي ســیاق وصــف دیــار مهجــورة أصــبحت 

ــــین مر  ــیم بــ ــوش، والنعــــــام وولــــــدها الظلــــ ـــًا للوحــــ تعـــ
  :   )١٢٠(منابت الُغالن والطلح

ــــًال كأّنـه   ُتراِعي ِبِذي الـُغــّالِن َصْعــ
  ِبِذي الـطَّْلِح جاني ُعلٍَّف غیُر عاِضدِ    

ــــة لفــــظ یــــدل علــــى الُبســــتان، والحدیقــــة : الَجنَّ
ذات الشجر والنخـل وغیرهـا، وال تكـون الجنـة فـي 

إال وفیهــا نخــل وعنــب، فــإن لــم یكــن كــالم العــرب 
ــــك، وكانـــــت ذات شـــــجر، فهـــــي حدیقـــــة،  ــــا ذلـ فیهـ

وبهـذه . )١٢١(ولیست بجنة، والجمـع جنـان وجنـات
الداللــة ورد اللفــظ فــي ســیاق التشــبیب بالمحبوبــة، 

  :)١٢٢(وتصویر ابتعاد الشاعر عن دیارها
  فإْن َتُك ِهْنٌد َجنًَّة ِحـْیـــَل ُدونها
  الفَـتَـى َفِیـِعــیـُج فـقـْد َیْعِزُف الـَیْأُس 

وهذه الوحـدات الداللیـة تتصـف بملمـح داللـي 
ــــاف  ـــــه والتفـــ ــــجر وتجمعــ ـــاثف الشـــ ـــو تكــــ ــــــام هــــ عـ
ـــح خـــــاص،  ــا ملمــ ـــل منهـــ ــتنتج لكــ أغصـــــانه، وُیســـ
فالضـــراء یتمیـــز بالتفـــاف األغصـــان والمنبـــت فـــي 
الودیــان دون تحدیــد للنــوع، والغابــة تتمیــز بكثافــة 

بكثافـــة الشـــجر وغیـــره كالقصـــب، والعـــرین یتمیـــز 
ـــاء،  ـــاألراك والحلفـــ ـــاه كـــ ـــین هــــــو الِعضـــ ـــجر معـــ شـــ
ویرتبط بداللة المأوى لـبعض الحیوانـات المفترسـة 
ــترك  ــظ مشــ ــبح اللفــ ــث أصــ ـــبع، بحیــ كاألســــد والضـ
ـــدر  ــجر الســ ــــز بكثافـــــة شـــ ــــیص یتمیـ ــــة، والِعـ الداللـ

خاصة، وقد أصبح معادًال داللیًا ألصـالة النسـب 
ــت  ــا تتمیــــز وحــــدة الُغــــالن بأنهــــا منبــ ورفعتــــه، كمــ

الســـلم والطلـــح خاصـــة، وقـــد أصـــبح اللفـــظ  شـــجر
یحمــل معنـــى الودیــان أیضـــًا، ووحــدة الجنـــة التـــي 

  .     تتمیز بشجر النخیل والعنب
: الصــغرى المجموعــة الفرعیــة الثانیــة –ب 

ـــجر  ــــة علــــى شـ ـــاظ دال ــوي علــــى ألفـ الِعضــــاه تحتــ
، وهـو مـا طـال واشـتد مـن شـجر عظـیم، الخالص

علـى  وكان ذا شوك شـدید، وكـان لـه أرومـة تبقـى
. )١٢٣(الشــتاء، ومفــرده ِعضــاهة وِعَضــهة وِعَضــة

ـــاه(وقــــد ورد لفــــظ  ) أرومــــة(مرتبطــــًا بلفــــظ ) الِعضـ
للداللــة علــى تجــذر أصــل األقــوام، فإمــا أن یكــون 
كثیر أفعال الخیر، وٕاما أن یكـون كالسـلعة البـائرة 

  : )١٢٤(التي ال یرغب فیها أحد
ــــةٍ  ـــــ   إْذ كلُّ حيٍّ نابٌت بَأُرومــ

  لِعضاِه َفـماِجٌد وَكـسیـدُ َنْبـَت ا
ـــدات الداللیــــة  وتمثــــل الِعضــــاه الخــــالص الوحـ

ـال، الطَّرفـاء، الطَّلـح، : التالیة الَبانـة، السَّـُمر، الضَّ
  :الَعْوَسج، الَقَتاد

ــدل . لفـــظ مفــــرد جمعــــه البـــان: الَبانــــة ــو یــ وهــ
علــى نــوع مــن شــجر العضــاه، طیــب الزهــر، ولــه 

ضــرة، َهــَدب طــوال كهــدب األثــل، وهــو شــدید الخ
وینبت في الِهَضب، وتشبه ثمرتـه قـرون اللوبیـاء، 
ولها حبٌّ ُیسَتخرج منه ُدهن البان، ولیس لخشـب 
ــــعیف،  ـــو رخـــــو خـــــوار ضـ ـــالبة، بـــــل هــ البـــــان صــ

ــوع: ویســمي أهــل الــیمن ثمــرة البــان وقــد . )١٢٥(الشُّ
ورد اللفظ للداللة على اللیونـة والطـراوة فـي سـیاق 

  .)١٢٦()ـــدِ َكُغْصِن البانِة الُمَتغایِ (وصف غالم 
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ـــــُمر ـــجر : السَّ ـــن شــ ـــوع مــ ـــــى نــ ـــظ یـــــدل عل لفــ
العضـاه، صـغار الـورق قصـار الشـوك، ولـه َبَرمــة 
صــفراء یأكلهـــا النــاس، ولـــیس فــي العضـــاه شـــيء 
أجود خشبًا منـه، ذلـك أن أهـل القـرى یسـتخدمونه 
ــــاذ الحبـــــال منـــــه، كمـــــا  ــــي ســـــقف بیـــــوتهم، واتخـ فـ

الواحــدة . یصــنعون مــن لحائــه أرشــیة یســتقون بهــا
ــــمرات،  َســــــُمرة، ــــُمٌر وســ ــــع َســ ــــموا، والجمــ ـــا ســ وبهـــ

وقــد ورد اللفــظ فــي . )١٢٧(وَأْســُمر فــي أدنــى العــدد
ــبیهة بظبیـــة تخلفـــت عــــن  ــیاق وصـــف امـــرأة شــ سـ
صــواحبها للبقــاء مــع ولــدها، وهــي تأخــذ غصــون 

  :)١٢٨(الضال والسمر
ــــِرفٍ  ــ ــ   َوَلـهـا َعـیـنـا َخـــُذوٍل ُمْخ

ُمـــ ـاَل وأفنــان السَّ   ـــْر َتْعلــَُق الضَّ
ال     ـــــضَّ ـــدر: ال ـ ـــى السِّ ـــق علـ  )١٢٩(لفــــظ یطلـ

البـرّي النابـت فـي ســفوح الجبـال بعیـدًا عـن المــاء، 
ــــاكي،  ـــــام الشــــــجر الشـــ ـــاه وعظــ ـــن الِعضـــ ــــو مــــ وهــ
وشــوكته حجنــاء حدیــدة، وثمــره ال ُینَتفــع بــه، فهــو 
ــــلح ورقـــــه  ــــي الحلـــــق، وال یصـ ـــوغ فـ َعِفـــــص ال یســ

وقد ورد اللفـظ فـي . )١٣٠(للَغسول، والواحدة َضاَلة
یاق الحـــدیث عــن محبوبـــة یــوم الفـــراق، وكأنهـــا ســ

رمـــت المحبـــوب بقـــوس مـــن الضـــال، وكـــذلك فـــي 
ســـیاق تصـــویر حســـنها الـــذي أبدتـــه بمكـــان یكثـــر 
ــمها الجمیلــــة،  ـــرت معاصــ ـــد أظهـ فیــــه الضــــال، فقـ

  :)١٣١(وخّدها الرقیق الناعم كأنه مرآة فضة
  َرَمْتَك اْبـَنُة الَبكريِّ َعْن َفْرِع َضاَلةٍ 

اِل منها َمعاِصماَأَرتْـ            ـَك ِبذاِت الضَّ
  وُهـنَّ ِبـنـا ُخوٌص ُیَخْلَن َنعاِئمــــا

ــــا            ــ ــ ــّدًا أِسیًال كالَوِذیـَلِة نـاِعـمــــــــ   وَخ

لفـــظ یـــدل علـــى نـــوع حمضـــي مـــن : الــــطَّْرفاء
ــیس عریضــــًا، یســــمى  ــــه ورق لــ ـــجر العضــــاه، ل شـ
ـــــه  ــــیس ل ــــدب شـــــجر األثـــــل، ولـ ــــبه هـ ــــَدب، یشـ الهَـ
خشــب، وٕانمـــا یخــرج ِعصـــّیًا ســمحة فـــي الســـماء، 
وقــد تــتحّمض بهــا اإلبــل إذا لــم تجــد غیرهــا، وقــد 
ــد الَعــــوز، وعصــــیها  ــــل عنــ ـــداح للنَّب ُیّتخــــذ منهــــا قـ
ووقودهــا وأوتارهــا جیــدة، الواحــدة َطَرفــة وَطْرفــاءة، 

ــاء: وقیــــل . )١٣٢(منبتهــــا: الطََّرَفــــة الشــــجرة، والطَّْرفــ
ــــ ـــن ُحطَّـــ ــــیاق الحـــــــدیث عــــ ــظ فـــــــي ســـ اب ورد اللفـــــ

یجمعون خشب الطرفاء بعیدین عـن دیـارهم، ومـا 
  : )١٣٣(ذلك إال لعزهم

  وَأْصَعَدِت الـُحطَّاُب حتَّى تَـقـارُبوا
  على ُخـُشـِب الـطَّْرفـاِء فوَق الـَعواِقــرِ 

لفـظ یـدلُّ علـى شـجرة طویلـة حجازیـة : الـطَّْلح
ُتعد من أعظم العضاه شوكًا، وأكثـره ورقـًا، وأشـده 

ـــمغاً  خضــــرة، وأصــــلبه ــوده صـ ــودًا، وأجــ ولهـــــا . عـــ
ء النخـــل، وَبَرمـــة صـــفراء  شـــوك ضـــخام مثـــل ُســـالَّ
ــیر ُحْبلــــة، وفیهــــا حبــــة خضــــراء  طیبــــة الــــریح تصــ

الُعلَّــف : واســم ثمــرة الطلــح. ذات طعــم مــّر تؤكــل
ــتظل بــــه النــــاس . كأنـــه البــــاقالء وللطَّلــــح ظــــل یســ

ـــر الشـــــجر لصـــــناعة  ـــن خیــ ـــو یعـــــد مــ ـــل، وهــ واإلبــ
ــــة، و . الحبـــــال ـــّمي الرجــــــل، الواحـــــدة َطْلحــ ـــا ُســ بهــ

ــع ِطــــالح وطلــــوح وأطــــالح، ویقــــال ــنط : والجمــ أحــ
ــــره ــــح إذا أدرك ثمــ ــــة النــــــاس .  الطلـ وتســــــمي عامــ
  . )١٣٤(شجرة الطلح أمَّ غیالن

ـــى : الَعْوَســـــج ـــدل علــ ــــظ یــ ـــجر حجـــــازي "لف شــ
ـــن العضــــاه، وهــــو  ـــجر الشــــوك، مـ ـــن شـ ــدي مـ نجــ
ضـــروب شـــّتى، منـــه مـــا یثمـــر ثمـــرًا مـــدّورًا، كأنـــه 

ـــــُمصَ  ــمى الـــ ــــق یســـــ ع یؤكـــــــل،  وفیـــــــه خـــــــرز العقیـــ
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ــــــه . حموضـــــــة ـــــر أنبوبـ ـــض یقصــ ـــج المحــــ والعوســــ
ویصــغر ورقــه، ویصــلب عــوده، وال یعظــم شــجره، 

ـــج، وهــــــو أعتقــــــه ـــب العوســـ ـــذلك قلـــ ــــل. فـــ إن : وقیــ
العوســـج هـــو الجـــاف منهـــا، أمـــا الرطـــب فیســـّمى 
ــــن  ـــداحًا مــ ـــ ــــر ق ـــع خیــ ـــ ـــد النب ــــیس بعـــ ــ ـــــریعًا، ول َضـ
ــذلك تتخــــذه  العوســـج، ألنـــه متــــین العـــود لینــــه، ولـ

ــــــا ـــرب مغـــــ ـــــ ــــــاء العـــ ـــــدة نســـــ ـــــ ــوف، الواحـ ـــــ زل للصــــ
ــــجة ــــل)١٣٥("عوسـ ـــّمي الرجــ ــا ُســـ ــد )١٣٦(، وبهــــ ، وقــــ

ــــجة ـــــدة: ُیطلـــــق علـــــى العوسـ ـــد ورد . )١٣٧(َغْرَق ولقــ
اللفــظ فــي ســیاق الحــدیث عــن ســرعة فــرس كأنــه 

ــوُذ َحماُمــُه بالـَعـْوَسجِ ( ـــٌر َیـُل   . )١٣٨()َصْق
لفظ یـدل علـى شـجر صـلب لـه شـوك : الـَقتاد

ـــه قتــــادة، و  بــــه ُســــّمي كثیــــر شــــدید كــــاإلبر، واحدتـ
ــم، . )١٣٩(الرجـــل وینقســـم القتـــاد إلـــى القتـــاد األعظـ

ــــغر ـــــاد األصــ ـــى . والقت ــــدل القتــــــاد األعظــــــم علـــ ویــ
ــخمة حجازیــــة شــــاكة، وَجناتهــــا كجنــــاة " شـــجرة ضــ

، )١٤٠("السَُّمر في ِسْنـَفة، ومنبتها فـي نجـد وتهامـة
ولعل هذا النوع هو الذي یعد من شـجر العضـاه، 

غـــنم، وال وهــو الــذي تأكلــه اإلبـــل، وتعلــف ورقــه ال
أمـا . )١٤١(ُینَتفع بلحائه، وال بخشبه إال أن یسـتوقد

القتاد األصغر فیدل على شجرة تنبت بكـل الـبالد 
فـــي الســـباخ والصـــحارى، وثمرتهـــا نفَّاخـــة كُنفَّاخـــة 
الُعَشـــر إذا ُحرِّكـــت انفقـــأت، وهـــذا النـــوع یعـــد مـــن 

ســنتحدث عــن هــذا النــوع (، )١٤٢(الِعــض والشــرس
نـــوع ال تأكلـــه اإلبـــل وهـــو ) فـــي المجموعـــة التالیـــة

إال فـــي عـــام جـــدب حیـــث یجـــيء الرجـــل ویضـــرم 
ــــه،  ــــم یرعیــــه إبل ــوكه ث فیــــه النــــار حتــــى یحــــرق شــ

ـــي . )١٤٣(وُیســــمى ذلـــــك التَّْقتیـــــد ــظ فــ ـــد ورد اللفـــ وقـ

ــتفخ جلـــــده كانتفـــــاخ  ـــر بقتـــــل عـــــدو انـــ ــیاق الفخــ ســـ
  :  )١٤٤(قشور القتاد

  وآَخـــَر َشاٍص تَـــرى ِجْلــــَدهُ 
  ِغبَّ الـَمَطرْ  َكـِقـْشِر الـَقـتـادة   

وكذلك في سیاق التدلیل علـى صـعوبة تمكـن 
  :)١٤٥(العدو من النیل منه، فدونه خرط القتاد

ــني   وَیـَرى ُدوني فال َیـْسـِطـیُع
  َخْرَط َشْوٍك من َقـتَـاٍد ُمْسَمِهـرّْ    

ولهــذه الوحــدات الداللیـــة فــي هــذه المجموعـــة 
. ملمـــح داللـــي عـــام هـــو الطـــول والشـــوك العظـــیم

ــاص، فالبانـــــة تتمیـــــز ولب ـــي خـــ ـــها ملمـــــح داللــ عضـ
باســتخراج الــدهن مــن حبوبهــا، وبضــعف خشــبها، 
ـــي  ـــــة والتثنــــ ـــي للیونــ ــــادل داللــــ ـــى معـــ وتحولهـــــــا إلــــ

ــذي . والرشــــاقة ــب الــ ــودة الخشــ والســــُمر یتمّیــــز بجــ
ــــــال  ــناعة الحب ــــوت وصــــ ــ ــــه ســــــقوف البی ــ ُیّتّخــــــذ من

. والضـــال یتمیـــز باتخـــاذ األقـــواس منـــه. واألرشـــیة
الحموضــة واتخــاذ الســهام والطرفــاء یتمیــز بطعــم 

والطلــح . مــن خشــبه الــذي ُیعــد وقــودًا جیــدًا أیضــاً 
ــــودة الصـــــمغ وكثافـــــة  ـــــز بصـــــالبة العـــــود وجـ یتمی

والعوســج یتمیــز بطعــم الحموضــة، واتخــاذ . الظــل
والقتــــاد یتمیــــز . الِقــــداح منــــه لمتانــــة خشــــبه ولینــــه

ــــــًا  ـــادًال داللیـ ــبح معــــ ــــــه أصـــــ ــــاده، وبأنـ ـــ ــــودة اتق بجـــ
ـــــتحالة ـــعوبة واالسـ ــت. للصـــ ــــبح  ونبــــ ـــاه أصــ الِعضـــ

وُیالحــظ . یكنـى بـه علـى المنبــت الحسـن وتجـّذره 
أن العـــرب اســـتعاروا ألفـــاظ بعـــض هـــذه الوحـــدات 
ــــى اإلنســــــان، مثــــــل َطَرفــــــة  ـــا أســــــماء علــ إلطالقهـــ

  . وطلحة وعوسجة وَسُمرة
: المجموعـــة الفرعیـــة الثالثـــة الصـــغرى_ ج 

تحتــوي هــذه المجموعــة ألفاظــًا دالــة علــى مــا دّق 
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ـــغر مــــن الشــــجر ذي  ــذا وصـ ــوك، وُیســــمى هــ الشــ
، وتمثلـه الوحـدتان )١٤٦(الِعضُّ والشِّْرس: الضرب

  :الشُّْبُرم، الّسالم: الداللیتان
ـــین وفتحهــــا، : الّســــالم ـــر السـ ورد اللفــــظ بكسـ

وهو یـدل علـى شـجر دائـم الخضـرة، قـوي عظـیم، 
ــــل ــ ــــالمة، وقی ـــــدة َســ ـــن ِدق : الواحـ ـــرب مـــ ــــو ضـــ هــ

الشــجر، لــیس مــن الِعضــاه وال عظــام الشــجر، ال 
وقـد . )١٤٧(شيء، والظباء تلزمه لتستظل بهیأكله 

ـــــة  ــــة بظبی ــویر محبوبـ ــیاق تصـــ ــــظ فـــــي ســـ ورد اللفـ
حیــث تســتظل ) صــاحة(مطفــل فــي بطــون أودیــة 

  :)١٤٨(بشجر السالم
  َتَعــرَُّض َجـْأَبـــِة الـِمْدَرى َخــُذولٍ 

ـــا السِّـالمُ     ِتـهـ ـــرَّ   ِبصاَحَة في َأِسـ
ِدق  لفــظ یــدل علــى ضــرب ُمــّر مــن: الـــشُّْبُرم

ـــي  ــت فــ الشــــجر، واحدتــــه ُشــــْبُرمة، وهـــــو ممــــا ینبــ
ــوك، وزهــــرة حمــــراء، وقیــــل ــــه شــ هــــو : الســــهل، ول

ضرب من النبـات لـه ورق طـوال كـورق الــَحرمل، 
ـــص، وقیـــل هـــو ضـــرب مـــن : ولـــه ثمـــر مثـــل الِحمَّ

ــــیح ـــظ . )١٤٩(الشــــــ ـــــ ـــــًا بلفــ ـــــظ مقترنـــــ ـــــــد ورد اللفـــــ وقـــ
الـــذي یـــدل علـــى شـــجر ذي طعـــم مـــر ) الصـــاب(

ــیاق معاتبــــة  ــم، أیضــــًا، فــــي ســ ــوام انحــــرف رأیهــ أقــ
  :)١٥٠(فكانوا مثل الصاب والشبرم في األنف
  َفـریَقْي َبِنْي ُذْبـیاَن إْذ زاَغ رأُیُهمْ 

  وٕاْذ ُسِعُطوا َصابًا علینا وُشــْبـُرمـا       
ــاتین الوحــــدتین  ــبُرم(ولهــ ــ ــــالم والشُّ ملمــــح ) السِّ

داللــــي عــــام هــــو الصــــغر والشــــوك، ولكــــل وحــــدة 
ــم ا ــــالم دائــــ ــــاص، فالســ ــــح خــ ـــى ملمــ ـــرة، وأتـــ لخضـــ

بمصاحبة الظباء التي تلزم ظلـه، وورد فـي سـیاق 

والشـــبرم مـــّر الطعـــم واتخـــذ معـــادًال داللیـــًا . الغـــزل
  .  لالنحراف في الرأي والبعد عن الصواب

ـــة الرابعـــة الصـــغرى –د  : المجموعـــة الفرعی
ـــجر  ــــن شـــ ــوي ألفاظـــــًا دالــــــة علـــــى ضــــــرب مـ تحتـــ

، ِعضـاه القیـاس، وُیسـّمى الِعضاه غیر الخـالص
ــــن  فهـــــو ــیس مـ ـــالص، ولـــ لـــــیس مـــــن العضـــــاه الخــ

هــو شــجر لــیس بِعضــاه : الِعــّض والِشــرس، وقیــل
ــود  أصـــًال، وٕانمــــا نســــبه النــــاس إلــــى العضــــاه لوجــ
ـــغیرة،  ـــون شــــــجرته صـــ ـــه، وتكــ ــوك فیـــ ـــض الشــــ بعــ
بحیــث ال تزیــد علــى متــرین، وهنــاك مــن یــرى أن 
ــــا حجــــــز  ـــــوك، وٕانمــ ــــــه شـ ـــیس فی ـــرب لـــ ــــذا الضـــ هــ

ــــغار ـــــ ـــى . )١٥١(صـ ـــــ ــ ــــــرب عل ــذا الضــــ ـــــ ــت هـــ ــــ ــــ وینب
ت، وُیســَتخدم فــي صــناعة أدوات الحــرب المرتفعــا

ــــــة ـــدات الداللی ـــه الوحـــ ـــ ـــي والســــــهام، وتمثل : كالقســـ
  : السََّراء، النبع، النَّشم

ــــَراء ـــار : السَّ لفــــظ یــــدل علــــى ضــــرب مــــن كبـ
ـــاس، ینبـــــت فـــــي جبـــــال  الشـــــجر مـــــن عضـــــاه القیــ
ـــراة، وتُتَّخـــذ منـــه الِقســـّي والقـــداح، ویعـــد أســـرع  السَّ

ــیبه النــــدى، وق ــًا حــــین یصــ هــــو : یــــلالقــــداح تعوجــ
ـــدة ســــراءة ــود قــــداح النَّبــــع، الواحـ وبهــــذه . )١٥٢(أجــ

ـــي  ــظ فــ الداللــــة علـــــى ســـــرعة االعوجــــاج ورد اللفـــ
ــیم، ال كمــــا  ــــة بالنصــــفة فــــي التحكــ ـــیاق المطالب سـ

  :)١٥٣(یتعوج عود السَّراء
  فال تَـتَـَعــوَّجـوا في الـُحـْكِم َعـْمداً 

ــــَراءُ       ـــــ ــ ـــوُد السَّ   كما َیـتَـَعــوَُّج الـُعـ
لفـــظ یـــدل علـــى ضـــرب معـــروف مـــن : النَّبـــع

شـجر عضـاه القیــاس، ینبـت فــي الجبـال وال ســیما 
جبال السَّراة، وهو أصـفر العـود، ولـه َجْنـي أحمـر 
ُمــَدْحرج كالحبَّـــة الخضـــراء ُیســـمى الَفـــْتح، الواحـــدة 
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وكـــان العـــرب یتخـــذون مـــن أغصـــان النبـــع . َنْبعـــة
ــذا الســهام والِقســّي، وتمتــاز عیدانــه بالصــالبة، و  ل

صــار أقـــل األشــجار نـــارًا، ألنــه أعتقهـــا وأكرمهـــا، 
. ذلــك أن جمیــع الشــجر الــذي یتخــذ للزنــاد خــّوارة

إن النبع والشـوحط والشـریان شـجرة واحـدة، : وقیل
ولكنهـــا اختلفـــت أســـماؤها الخـــتالف منابتهـــا، فمـــا 
ـــي  ـــع، والنابــــت فـ ـــل فهــــو النبـ ــــة الجبـ ــت فــــي ُقّل ینبــ
 الســـفح الشـــریان، ومـــا كـــان فـــي الحضـــیض فهـــو

ورد اللفظ في سیاق الفخـر للداللـة . )١٥٤(الشوحط
  :  )١٥٥(على المغرس الجید واألصل النبیل

  وِلَي الـنَّـْبـَعـُة ِمــن ُسالَِّفـهـــــا
ــــا والـُكـُبــْر             وِلَي الـهامُة منهـ

كمــا ورد فــي ســیاق الفخــر بالســالح وأنواعــه، 
  :)١٥٦(ومنها قوس صفراء وسیف قطاع

  نـَْبٍع ِسالٌح ُأِعــدُّهـا وَصْفراُء من
ریبِة جاِئــفُ       اُل الضَّ   وأبیُض َقصَّ

وفــي ســیاق تصــویر ضــمور ناقــة وصــالبتها، 
ـــــدیار  ـــــ ــــــي الـ ـــــ ــــاعر ف ـــــ ـــا الشــ ـــــ ــــي أوقفهـــ ـــــ ــ ـــــك الت ـــــ تلـ

  :  )١٥٧(متسائالً 
  فوقفُت فیهـــا َكْي ُأسائُلهــــــا

ــعِ        ـــَرِق الـنَّْبــ   َغـْوَج اللََّبــاِن َكـِمـْط
لفـــظ یــدل علـــى نــوع خـــّوار ضـــعیف : َشـــمالنَّــ

ُیَعــد مــن أشــجار "مـن شــجر عضــاه القیــاس، وهـو 
جبال السَّراة، من عتق الِعیدان، تُتَّخذ منـه القسـي 
ـــيء قســـــّیه  ــــه ِخّفـــــة، فتجــ ـــجر فی العربیــــة، وهـــــو شــ

وقـــد ورد اللفـــظ فـــي . )١٥٨("خفافـــًا، الواحـــدة َنَشـــمة
ــــل  ــــویر األســـــلحة، فمنهـــــا النبـ ـــر بتصـ ــــیاق الفخــ سـ

صلبة المأخوذة من شجر سقاه المطـر، والقوس ال
  :)١٥٩(ولیس كالنَّشم أو مما شرب على األنهار

  وَنْبــٌل ِقــراٌن كالسُّـُیــوِر َسالِجــمٌ 
ــوٌف ال َسِقيٌّ وال َنَشـمْ      وَفــْرٌع َهُت

ـــــذه  ــدات هــــ ـــــ ــنا لوحــ ـــــ ـــالل استعراضــ ــــن خــــــ ومـــــ
المجموعـــة یتبـــّین أن ملمحهـــا العـــام هـــو الصـــغر 

ـــى المرتفعــــا ــت علـ ـــي والمنبــ ـــتفادة منهــــا فـ ت واالسـ
. وتتمیــــز كــــل وحــــدة بملمــــح خـــــاص.  الصــــناعة

فالّســراء تُّتَخــذ منـــه الِقــداح والِقســـي، وأصــبح یـــدل 
والنبــع تُتَّخــذ منــه الســهام . علــى ســرعة االعوجــاج

ــة نــاره لصــالبة عیدانــه، ولــذا  والقســي، ویتمیــز بقل
ــد  ــــرس الجیـــــ ـــى المغـــ ــــــًا علــــ ـــــادًال داللیـ ــــبح معــ أصـــ

ــــ ـــى الضــ ـــ ــل، وعل ــــ ــــالبةواألصــــــل النبی . مور والصــ
والنشم یتمیز بالضعف، ولـذا تـأتي سـهامه وقسـیه 

  .خفیفة
تتضـمن : المجموعة الداللیة الفرعیة الثالثـة

ألفاظًا تدل على ضروب مـن الشـجر ذات الفوائـد 
العامة لإلنسان والحیوان، كصنع السِّواك، وتمثلـه 

األراك والَعــَنم، واألدوات واألوانــي : وحــدات، مثــل
ــــان،  ـــــاع وجفــ ــن قصـ ــــلمــــ ــ ـــار، : مث ــــل والنُّضـــ اَألثْــ

ُند، مثل الَمیس، وغیـر ذلـك : والموائد والرِّحال والزُّ
من نفع عـام، كاسـتعمال خشـبه مـادة إلیقـاد النـار 

ــــل ــوت، مث ــابیح أو لســــقف البیــ ــث : أو المصــ ْمــ الرِّ
ــــــر  ــــادة لجبـ ــــــه مـــ ـــــاذ ورقـ ـــا واَألْرز، أو اتخــ والَغضــــ

ــور، مثـــل ـــاق، أو اتخـــاذ ظاللـــه مكانـــًا : الكسـ الطُّّب
  : االسَّْرحة : واإلقامة، مثل للبیوت

ــجر معــــروف مــــن : اَألَراك لفــــظ یــــدل علــــى شــ
الِعضـــاه والحمـــض، الواحـــدة أراكـــة، وبهـــا ُســـمِّیت 

ــــرة . المـــــرأة ـــراء ناعمـــــة كثیـ ــــجرته طویلـــــة خضــ وشـ
الورق واألغصـان، خـّوارة العـود، تنبـت فـي الَغـْور 
وبطون األودیة، ویتخذها النـاس محـالًال لسـعتها، 



ــات ـــلِـیَّ ــَبـــــاُت في الـُمـَفــضَّ ــــاتـــــ النَّ   مـحـمــد فــؤاد نـعــنــــــاع /د          ــھبـحـث في َدالالِتــــھ وَجـمـالِـــیَّ

١٣١٠ 

 

قیـــد العنـــب، وُیســـّمى ثمـــره ولهـــا حمـــل كحمـــل عنا
، والُمـــْدِرك منـــه )الَكَبـــاث(، والغـــض منـــه )الــــَبریر(
ــنم، )الَمـــْرد( ــذا یأكلـــه النـــاس واإلبـــل والغـ ، وكـــل هـ

ــــــه  ــــذ منـ ــــا تُتَّخـــ ـــــان، كمـــ ـــى اللســ ــــ ــــــرارة عل وفیـــــــه حـ
ــتیك بفروعــــــه،  ــا اســــ ـــل مــــ ـــــو أفضـــ المســــــاویك، وهـ

ــد . )١٦٠(وأطیـــب مـــا رعتـــه الماشـــیة رائحـــة لـــبن وقـ
فــي ســیاق تصــویر أســنان  ورد اللفــظ بهــذه الداللــة

ــــاعم  ــیب نــ ـــقولة بقضــــ ـــــاء المصـــ ــــــة البیضـ المحبوب
  : )١٦١(أخضر ریان منه

  َصَقـَلتْـُه بقــَضیـٍب ناِضـرٍ 
  ِمْن َأراٍك َطیٍِّب حتى َنَصعْ         

ـــى : الـَعـَنــــم ضـــرب مـــن شـــجر "لفـــظ یـــدل عل
ــــان ُدقاقهـــــا  ــــیِّن األغصـ ــازي َلـ ــــو حجـــ ـــواك، وهـ الســ

ــــْور أحمــــــر وثمــــــرة ح ــ ــــا، ولــــــه َن ــــل لطیفهــ ـــراء مثــ مـــ
ـــوبة،  ـــذارى المخضــ ــــبه بهــــا بنــــان العـ ـــاب، ُیشَّ الُعّنـ

هـــي شـــجرة صـــغیرة تنبـــت : وقیـــل. الواحـــدة َعَنمـــة
الَعَنم أغصان تنبت فـي : وقیل. في جوف السَُّمرة

ســـوق الِعضـــاه، رطبـــة، ال ُتشـــبه ســـائر أغصـــانه، 
أحمر النَّْور، یتفرق أعالي َنْوره بـأربع فـرق كـأنهن 

ـــَنن مـــن أراكـــة، یخـــرجن فـــي ــیف َف . الشـــتاء والصـ
: الزُّعـرور، وقیـل: الَعَنم شوك الطلح، وقیل: وقیل

وب الشـــامي، وقیـــل ــــَخرُّ ثمـــر الَعوَســـج : أطـــراف ال
وقـد . )١٦٢("یكون أحمر ثم یسود، إذا نضج وعقـد

ــویر  ورد اللفـــظ بالداللــــة علـــى االحمــــرار فـــي تصــ
  :)١٦٣(بنان الجواري

  النَّْشُر ِمْسٌك والُوُجوُه َدنا
  ْطراُف الَبَناِن َعَنمْ ِنیُر وَأ        

ــــو : اَألثْـــــــــل ـــبه "هـــ ـــــاه یشــــ ــــن الِعضـ شــــــجر مـــ
ــــه أكــــرم منهــــا  ـــوع منهــــا إال أن ــو نـ الطَّْرفــــاء، أو هــ

ــبه جّیــــد ُیْحَمــــل مــــن  ـــم وأجــــود عــــودًا، وخشــ وأعظـ
ــــوَّى منـــــه  ــــَدر وُتسـ ــــه بیـــــوت الَمـ ـــرى فیبنـــــى علیـ القــ
ــفر الجیــاد والقصــاع والجفــان واآلنیــة  األقــداح الصُّ

.  یحتملــه مــن الخشــب غیــرهالصــغار والكبــار، وال
ـــــواب،  ــا األب ــــول غلیظـــــة تســـــوى منهـــ ـــــل أصـ ولألث
ـــي  ــــو طـــــوال فــ ــــورق الّطرفـــــاء، وهـ ــــل كـ ــــه َعْبـ وورقـ
الســماء َســِلٌب مســتقیم الخشــب، وِلُســمّوه واســتوائه 
ــم  ــرأة إذا تــ وحســــن اعتدالــــه شــــبَّه الشــــعراء بــــه المــ

ولـــه هـــدب طـــوال دقـــاق، . قوامهـــا واســـتوى خلُقهـــا
ـــــر  ــــرة حمـ ــــه ثمــ ـــه، ولــ ــوك لـــ ـــــدة وال شــــ اء كأنهــــــا ُعْقـ

ــاء ـــالت وُأثُـــــول، . الرشـــ ـــة، والجمـــــع أثــ ــ ــــه َأْثَل واحدتـ
وُیســـّمى مـــا ینبـــت منـــه فـــي الجبـــل ُنضـــارًا، وهـــو 

ـــة علـــى العـــز . )١٦٤("أكرمـــه وقـــد ورد اللفـــظ للدالل
  :)١٦٥(المتأصل في سیاق التحدي
  فإذا َبدا َلَك َنْحُت َأْثَلِتنا

  َفَعَلیَكها إْن ُكنَت ذا َحْردِ     
ـــــار ــــل الجبلــــي، أو الطویــــل "هــــو : الــنُّـَضـ اَألْث

منـــه المســـتقیم الغصــــون، أو مـــا كــــان منـــه ِعــــْذیًا 
على غیر مـاء فـي جبـل، وأجـوده الَوْرِسـّي اللـون، 

هــو : وقیـل. ویقـال لـه النِّضــار بكسـر النـون أیضــاً 
هـــو الـــذي ُیســـّمى : وقیـــل. الِخـــالف: وقیـــل. النَّبـــع

وُیعمــل مــن النُّضــار مــا رّق مــن األقــداح . الَخَلــْنج
واتســع ومــا غلــظ، وال یحتملــه مــن الخشــب غیــره، 

وقــد . )١٦٦("واحدتــه ُنضـارة. ویكـون بَغــور الحجـاز
ـــدح كبیــــر  ــــة  المرتبطــــة بقـ ورد اللفــــظ بهــــذه الدالل

  :  )١٦٧(مصنوع من النضار، مملوء باللبن الغزیر
  َترى َتحَتها ُعسَّ النَُّضاِر ُمَنیِّفاً 

  َسما َفوَقه من باِرِد الُغْزِر طاِمحُ   
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شجر عظـام مـن أجـود الشـجر "هو : ـْیـسالـمَ 
خشــبًا وأصــلبه، ُیَشــبَّه فــي نباتــه، وورقــه بــالَغَرب، 
ـــادم  ــوف، فـــإذا تق ــیض الجـ وٕاذا كـــان شـــابًا فهـــو أبـ
اســوّد فصــار كــاآلَبنوس، ویغلــظ حتــى تُتَّخــذ منــه 
ُنـد أیضـاً  . الموائد الواسعة، وتتخذ منـه الرِّحـال والزُّ

ــو ریفـــي ُیغـــرس غرســـًا، ولـــیس ببـــريّ  وُعمـــان  .وهـ
ـــیس، الواحـــــدة َمْیســـــة ـــد ورد . )١٦٨("معـــــدن المــ وقــ

اللفــظ للداللـــة علــى الصـــالبة فــي ســـیاق الحـــدیث 
ـــال مصــــنوعة مــــن  عــــن ناقــــة وضــــعت علیهــــا رحـ

  :)١٦٩(المیس
  كأنَّ ِرَحال الـَمْیِس في كل َمْوِقــفٍ 

ــــُروجُ        ـــالِة ُس   علیــهـــا بأْجَواِز الـَفــ
ن شــــجر لفــــظ یـــدل علــــى ضـــرب مــــ: الرِّْمــــث
واحدته ِرْمثة، وبها ُسّمي الرجـل، ورقـه "الَحمض، 

ــض بــه، فتعــیش  طــوال ِدقــاق، واإلبــل والغــنم ُتَحمَّ
به، وٕان لم یكن معه غیره، وربما خرج فیـه عسـل 
أبـــیض، كأنـــه الجمـــان واللؤلـــؤ، ولـــه وقـــود حـــار، 
ــت فــــي  ــو ُینَتفــــع بدخانــــه مــــن الزكــــام، وقــــد ینبــ وهــ

نبــات الشــیح الرمــل، وهــو قــدر ِقعــدة الرجــل ینبــت 
هو خیر الحمض فـي : إال أن الشیح أغبر، وقیل
وقــــد ورد اللفــــظ . )١٧٠("حـــش الِقــــدر والنفــــع للمــــال

للداللـــة علـــى مكـــان یكثـــر فیـــه، وآخـــر یكثـــر فیـــه 
  :)١٧١(الغضا فنسبا إلیهما

ْمُث والـَغَضا   َفلـمَّا أتى ِمْن ُدوِنها الرِّ
ــقَـْــیـــِن تَ     ـــــاُر الـَفـــریـ ـــْت ن ـــُرقُ والَح   ــبـْــــ

ـــــجرة دائمــــــة : الَغضــــــا ــــى شـ ـــق علــ ــــــظ یطلـــ لف
ـــار،  ــــجر الحمـــــض الكبــ ـــى شـ الخضـــــرة، تنتمـــــي إلــ
ـــي  ــــأرض فهـــ ورقهــــــا مثــــــل الهَــــــَدب، وٕاذا كثــــــرت بــ
ـــَیة، وَغْضــــیاء جماعــــة الغضــــى، كالشــــجراء  َغضـ

القصــیمة : جماعــة الشــجر، ویقــال لمنبــت الغضــا
ــریمة مــن نبــات الرمــل، "وُیعــد الغضــا . )١٧٢(والصَّ

لوقود عند العرب، ولـه خشـب تسـقف ومن أجود ا
لقــد ورد اللفــظ . )١٧٣("بــه البیــوت، الواحــدة غضــاة

مرتبطًا بداللته الممیزة المتعلقة بجـودة االتقـاد فـي 
سیاق وصف رمح أسـمر یلمـع سـنانه، وكأنـه نـار 
الغضـا الملتهبــة التـي زیــد علیهـا أنــواع أخـرى مــن 

  :)١٧٤(الحطب
  وَأْسـَمــَر َخـطِّـيٍّ كَأنَّ ِسناَنهُ 

  ِشهاُب َغضًا َشـیَّـْعـتُـُه َفـتَـَلـهَّـبــا      
ــــى ضــــرب صــــلب  :اَألْرز مــــن "لفــــظ یــــدل عل

ــــال، ویكثــــر فــــي بــــالد الشــــام، وهــــو  ـــجار الجب أشـ
ـــذي ال یثمـــــر، وهـــــو  ـــــَنْوبر أو ذكـــــره الــ شـــــجر الصَّ
شــجر یطــول طــوًال شــدیدًا ویغلــظ، وُیســَتخرج مــن 
ْفـــت، وُیسَتصـــَبح بخشـــبه كمـــا  أعجـــازه وعروقـــه الزِّ

األرز : الواحـــدة أْرزة، وقیـــل... ُیستصـــَبح بالشـــمع
وقد ورد اللفـظ بداللـة الصـالبة . )١٧٥("هو الَعْرَعر

  :)١٧٦(في تصویر قوائم ناقة
ـــاِء كأنَّهـــــا   َلـهـا َرِبـذاٌت بالـنَّـجـ

ــــُروجُ    ـــــ ـــــ ــــنَّ فُـــ ـــُم َأْرٍز بـیـنـهُـ   دعــاِئ
ـــى : الطُّّبـــــاق ـــدل علـ ر معـــــروف شـــــج"لفـــــظ یــ

بناحیة تهامة وجبال مكة، مـن نبـات السَّـراة، وهـو 
شـــجر نحـــو القامـــة، ینبـــت متجـــاورًا ال تكـــاد تـــرى 
واحــدة منـــه منفـــردة، لـــه ورق ِطـــوال دقـــاق خضـــر 
ــــه الكســــــر فیلزمــــــه  د بــ ـــمَّ ـــــَزت، ُیَضـــ َتَتلــــــزَّج إذا ُغِمـ
ــْوٌر مجتمــع أصــفر، ترعــاه األوعــال  فیجبــر، ولــه َن

رسـه النحـل، ومنابتــه والغـنم، وال تأكلـه اإلبــل، ویج
وقــــد ورد اللفــــظ فــــي . )١٧٧("الصـــخر مــــع الَعْرَعــــر

سـیاق الفخــر بالسـرعة التــي تفـوق ســرعة ظلــیم أو 



ــات ـــلِـیَّ ــَبـــــاُت في الـُمـَفــضَّ ــــاتـــــ النَّ   مـحـمــد فــؤاد نـعــنــــــاع /د          ــھبـحـث في َدالالِتــــھ وَجـمـالِـــیَّ

١٣١٢ 

 

ظبیـــة یرعیـــان بمكـــان طیـــب المرعـــى انتشـــر فیـــه 
الشَّــث والطُّّبــاق اللــذان یضــمران راعیهمــا ویشــدان 

  :)١٧٨(لحمهما
  كأنَّما َحْثَحـثُـوا ُحّصًا َقواِدُمـهُ 

  ـٍف ِبذي َشـثٍّ وُطبَّــاقِ أو ُأمَّ ِخشْ      
ــْرحة  لفــظ یــدل علــى ضــرب مــن شــجر : السَّ

العضاه كبار عظام طوال في السـماء، إال أنـه ال 
ــَتظل فیــــه ـــا یســ ـــوك لــــه، وال ُیرعــــى، وٕانمـ ــد . شـ وقــ

تكــون شــجرته دوحــة محــالًال واســعة یحــل تحتهـــا 
ـــي  ـــون البیــــوت فـ ــث یبنـ ــیف، حیــ النــــاس فــــي الصــ

جر فـي المكـان وینبت هذا النوع مـن الشـ. ظاللها
الســهلي والغلــظ، وال ینبــت فــي رمــل وال جبــل، وال 
یأكله المال إال قلیًال، وجمعه السَّـْرح، وبـه سـمیت 

ـــٌب ُیســــــّمى . المــــــرأة ــــــْرحة ِعَنـــ واحدتــــــه ) اآلء(وللسَّ
ـــاً ) آءة( . )١٧٩(قـــد یأكلـــه النـــاس، ویتخـــذون منـــه ُرّب

ــــــة  ــیة المتعلقـــ ـــــ ـــــــه األساســ ــــظ بداللتــ ـــد ورد اللفـــــ ـــــ وق
ــث أمكــــن بالضـــخامة والطــــول وك ثافـــة الظــــل، حیـ

نصب خیمة للشعراء فـي ظـالل تلـك السَّـْرحة فـي 
  :  )١٨٠(سوق عكاظ

  ِبــَذمٍّ ُیَغــشِّي الــمرَء ِخـْزیــًا وَرْهــَطهُ 
  َلَدى السَّْرَحِة الَعشَّاِء في ِظلِّهَـا اَألَدمْ    

ـــظ  ـــد ورد لفــــ ــویر ) اآلء(وقــــ ـــیاق تصـــــ ـــــي ســــ فــ
ـــدة یكثــــر فیهــــا اآلء والَحــــَدج، ح ــث مواضــــع بعیـ یــ

ترودهـــا مـــع  –شـــبِّهت ناقـــة بهـــا  –كانـــت نعامـــة 
ولدها الظلیم المغـّرد، ثـم أخـذت تسـرع فـي العـودة 

  : )١٨١(إلى بیضها، وقد تهیأت الشمس للمغیب
  

  َفـتَـَذكَّـَرْت ثَـَقـًال َرثـیــدًا َبعدمـــــا
ــُبهــا       َد َسْق   َطِرَفــْت َمراِوُدها وَغـرَّ

  في كاِفرِ  َأْلـَقـْت ُذكاُء َیمیَنها
واِء الحـاِدرِ        ـــرِّ   باآلِء والـَحــَدِج الـ

ومن خـالل اسـتعراض هـذه الوحـدات الداللیـة 
تبّین أن لهـا ملمحـًا داللیـًا عامـًا، هـو الضـخامة ، 
وأنها تنتمي إلى شجر الِعضاه، وذات فوائـد جّمـة 

ـــي . لإلنســـان وكـــل واحـــدة منهـــا تتمیـــز بملـــح دالل
لــة الســواك، وقــد أتــى خــاص، فــاألراك یــرتبط بدال

ــــــة  ـــنان المحبوب ـــویر أســـ ــیاق الغــــــزل وتصـــ ـــــي ســــ فـ
والعـنم یـرتبط بلـون . المصقولة بقضیب نـاعم منـه

ــویر  ــیاق الغـــزل أیضـــًا بتصـ الحمـــرة، وأتـــى فـــي سـ
واألثـل یتمّیـز باسـتخدام خشـبه فـي . بنان الجواري

القـــداح والقصـــاع وأبـــواب البیـــوت وســـقوفها، وهـــو 
والســمو، ولــذا یــرد یحمــل معــادًال داللیــًا لالســتواء 

تشـبیه المــرأة بـه إلظهــار حسـن القــوام واالعتــدال، 
ــــن العـــــّز  ـــــر عـ ـــًا للتعبی ــ ــــادًال داللی ــــل معـ ـــا یحمـ كمــ

والنضــار یتمیـز بصــنعة القـداح الجیــدة . المتأصـل
. من خشبه، والمیس بصنعة الموائد والرحـال منـه

ـــــه  ـــاره، واالنتفـــــاع بدخان ــــز بجـــــودة نــ ـــث یتمیـ والرمــ
یتمیـز بجـودة اإلیقـاد،  للشفاء مـن الزكـام، والغضـا

ــــــه ـــــازل منــ ــقوف المنــ ــــ ــــاذ ســ ــــــز . واتخـــ واألرز یتمیــ
والطبــاق یتمیــز . بالصــالبة، وصــناعة الزفــت منــه

ویالحـظ . بفائدة عجینتـه لتضـمید الكسـور وجبرهـا
أن العـرب اســتخدموا بعـض هــذه الوحـدات أســماء 

ــــل ـــــة، وللنســــــاء، مثــ ـــل ِرْمثـ ــــال، مثـــ ـــــرحة : للرجــ َسـ
  .     وأراكة

تتضـمن  :الفرعیة الرابعـةالمجموعة الداللیة 
ـــجر مــــن  ـــى الشـ ــدل علـ هــــذه المجموعــــة ألفاظــــًا تــ

وتتفــرع إلــى ثــالث . حیــث الرائحــة والطعــم واللــون
  : مجموعات داللیة فرعیة صغرى
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١٣١٣ 

 

 :المجموعـــة الفرعیـــة األولـــى الصـــغرى -أ 
تتضـمن ألفاظـًا دالـة علـى مــا لـه رائحـة طیبـة مــن 

ــدات ـــا وحـــ ـــجر، وتمثلهــ ـــــة، : الشــ األْرطـــــى، األُْتُرجَّ
  :الردوع، الشَّثّ 
ـــبیهة بالغضـــــى، منبتهـــــا : "اَألْرطـــــى ــجرة شــ شـــ

الرمـــال، وتنبــــت ِعِصــــّیًا مــــن أصــــل واحــــد یطــــول 
ــول، ولهــــا  ــــٌل مفتــ ـــدر القامــــة، وورقهــــا َهــــَدب َعب قـ
عروق حمر شدیدة الحمرة كأنها الرمـان األحمـر، 
وَنـْوٌر مثـل َنــْور الِخـالف الَبْلِخـّي غیــر أنـه أصــغر 

ــّرة منــــه واللـــــون األحمـــــر، وثمـــــرة م ـــل الُعّنـــــاب ُمـــ ثــ
ـــــة ـــــل َغضَّ ـــا اإلب ــوك لهـــــا، . تأكلهــ ـــاة ال شـــ واألرطــ

ـــــى وأراٍط  ـــــع أراطـــ ــــــة، والجمـــ ـــــا طیبــ ـــــة َنْورهـــ ورائحـــ
ویـــْدَبغ بـــاألرطى، إذا غلـــظ فـــي القـــیظ . وأْرطیـــات

، وٕاذا لَخن السقاء ُأخذ ورق األرطى، فـُدقَّ  فاحمرَّ
وُجعـــل فـــي الســـقاء وُصـــبَّ فیـــه المـــاء وقـــد ُطبِّـــب 

ــیاق الفخــــر وقــــد و . )١٨٢("الســــقاء رد اللفــــظ فــــي ســ
ــــــر بظـــــــالل  ــتظلت الظبـــــــاء والبق ـــالة اســــ ـــع فــــ بقطـــ

  :)١٨٣(األرطى فیها
  َقَطْعُت إذا اَألْرَطى اْرتَــَدى في ِظالِلـهِ 

ـــــوجُ           ـــالَة ُدُمـ ــَفــ ــَن ال   َجــواِزُئ یـَـْرَعــْی
ـــة لفـــظ یـــدل علـــى ضـــرب مـــن شـــجر : اُألْتُرجَّ

لــیس ببــريٍّ بــل ُیغـــرس "الطیــب، وجمعــه األُتْــــُرّج، 
غرســـًا، وكــــل شــــيء مــــن شــــجرته ریحــــان، ورقهــــا 
ـــُرجِّ  وُفّقاحهــا وثمرتهــا، وهــو بعــد فاكهــة، وَنــْور األُْتـ
ذكـــيٌّ شـــبیه بـــالنَّرجس فـــي الِخلقـــة إال أنـــه ألطـــف 
منه، ولشجره شوك حدید، وقد تبقى شجرة األتـرج 
ـــي  ـــنة تحمـــــل، وحملهـــــا مـــــرة واحـــــدة فــ عشـــــرین ســ

ن ورق الجوز، ومنه مـا هـو السنة، وورقها نحٌو م
ـــامض ــــوف، ومنــــــه الحــ ــــو الجــ ـــات . حلـ ــــذا النبـــ وهــ

ــُمْسك،  بأرض العرب في أریافهـا كثیـر، وُیسـّمى ال
إن حامضــه یجلــو اللــون والكلــف، وقشـــره : ویقــال

فـــي الثیـــاب یمنـــع الســـوس، وهـــو نـــافع مـــن أنـــواع 
ـــموم، وشـــــمُّه بأنواعـــــه فــــي أیـــــام الوبـــــاء نـــــافع  ـ السُّ

ــــــة ـــظ . )١٨٤("غایـ ــد ورد اللفـــــ ـــرد وقــــــ ــیغة المفـــــ ــــ بصــ
ـــیاق  ــــي ســ ـــــة فـ ــــة الطیب ــــة بالرائحـ ـــــه المتعلقـ وبداللت
ــــأخالط  ـــوح بـ ــــة تفــ ـ ــــي ُأْتُرجَّ ـــــة، فهـ الغـــــزل بالمحبوب

  : )١٨٥(الطیب، وتنشر رائحة ال تفارق األنف
ــًة َنْضُخ الـَعبیِر بها   َیْحِمْلـَن ُأتْـــُرجَّ

ــومُ       كأنَّ تَـْطیاَبها في األْنِف َمْشُم
ــــرُُّدوع ـــظ مفــــرده رَ : ال ـــى لفـ ـــدل علـ ــو یـ ْدع، وهــ

الشـــجر المعـــروف بـــالزعفران، ویعـــد مـــن الطیـــب، 
ــــه ـــَبغ ب إن الــــردع اللطــــخ : ، وقیــــل)١٨٦(وممــــا ُیصـ

ـــي  ــــــب فـــــ ــوق والطیـ ــــــر الَخلُــــــ ــــه أثـ ــــــالزعفران، وٕانــــ بـ
وقد ورد اللفظ في سیاق رسم صـورة . )١٨٧(الجسد

لیـــوم تصـــفو فیـــه الســـماء، ویحمـــر األفـــق وتطلـــع 
أیـام الشمس شدیدة الحمرة، وذلك من شـدة البـرد و 

  :)١٨٨(الجدب
  إَذا الشَّْمُس أْضَحْت في السَّماِء كأنَّها

  مَن الـَمْحـِل ُحـصٌّ قــد عالُه ُرُدوعُ       
ـــدل علــــى ضـــرب مــــن شــــجر : الشَّـــــثّ  ــظ ی لفــ

طیــب الــریح والطعــم، تؤخــذ _ أو نبــت _ الجبــال 
منه المساویك، وُیَتداوى بفروعـه الرطبـة، وُیَضـّمد 

ــَرظ، بــه الكســر، فیجبــر ویــدبغ بــه،  فیقــوم مقــام الَق
غیر أنه ال ُیَحمَّر، ولكنـه ألـین مـن القـرظ، ولـذلك 
ــّث، ویحمــره  یخلــط بــالقرظ یبتغــى لینــه، فیلینــه الشَّ

. )١٨٩(ومنبتـــه جبـــال الغـــور وتهامـــة ونجـــد. القـــرظ
ـــظ  ـــــًا بلفـــ ـــــي المفضــــــلیات مقترنـ ــــظ فـ ـــد ورد اللفــ وقـــ

  .)١٩٠()الطُّّباق(



ــات ـــلِـیَّ ــَبـــــاُت في الـُمـَفــضَّ ــــاتـــــ النَّ   مـحـمــد فــؤاد نـعــنــــــاع /د          ــھبـحـث في َدالالِتــــھ وَجـمـالِـــیَّ

١٣١٤ 

 

ولوحـــدات هـــذه المجموعـــة ملمـــح داللـــي عـــام 
ـــدة ملمــــح داللــــي هــــو الرائ حــــة الطیبــــة، ولكــــل وحـ
فــاألرطى تتمیــز بمــا یســتفاد مــن عجینهــا . خــاص

ــقاء، ومــــا یقدمــــه  فـــي عملیــــة الــــّدبغ وٕاصــــالح الســ
ــــن الحــــــر ـــــاء مـ ــــة للظب . ظلهـــــا الكثیـــــف مـــــن وقایـ

ـــار  ــت انتشـ ـــا النافعــــة وقــ ــــة تتمیــــز برائحتهـ واألُْتُرجَّ
. األوبئة وفائدة عجینها لمنـع التسـوس فـي الثیـاب

ـــــز ـــردوع تتمی ــبغ والــ ــــثُّ یتمیــــــز . بفائــــــدة الصـــ ـ والشَّ
ـــى  ـــافة إلـــ ــــه، إضـــ ــ ـــــدواء من ـــاویك والـ ـــــاذ المســـ باتخـ

ولقد اتخذ العرب مـن . استخدامه في عملیة الدبغ
  .  األرطى اسمًا للرجل فقالوا أرطاة

ــة الصــغرى -ب  ــة الثانی : المجموعــة الفرعی
تتضـــمن ألفاظـــًا دالـــة علـــى مـــا لـــه طعـــم مـــّر مـــن 

ـَلع: الشجر، وتمثلها وحـدات ـاب، القـار، السَّ ، الصَّ
ــــل ــــــامض، مثـــــ ــــــم حـــ ـــــــة، أو طعـــ ـــور، : الَغْلقــ ــــ الَقْســ

  :الوضیعة
ــَلع لفــظ یــدل علــى نــوع مــّر مــن الشــجر، : السَّ

ــــذكور، أو : وقیــــل ــم مــــن ال ــــة خبیثــــة الطعــ إنــــه بقل
ـــد ورد اللفـــظ . )١٩١(هـــو َســـّم كلـــه: نبـــات یقـــال ولق

ـــظ  ـــــ ـــــًا بلفـــ ـــار(مقترنــــــ ـــــ ــــــر ) القـــ ــــ ــن الشـ ـــــ ـــــة عــــ كنایــــــ
  : )١٩٢(والبالء

الَح    ِبذاِت َكْهــفٍ َیُسوُمون الصِّ
ـــارُ          ــــا َلـهُــْم َسـَلـٌع وَقــ ــیهـــ   ومـا فـ

ــاب لفــظ یــدل علــى ضــرب مــن الشــجر : الصَّ
إذا قطـع منــه شـيء أو اعتصــر خـرج منــه "المـّر، 

 –أي قطـرة  –كهیئـة اللـبن، فربمـا نـزت منـه نزیَّـة 
فتقع في العین فكأنها شهاب نـار، فربمـا أْعَمْتهـا، 

ـــا أضــــــعف  ــَد وربمــ ـــا أصــــــاب الجلــــ ـــر، وربمـــ البصـــ
. فأحرقـــه، ومنابتـــه أغـــوار تهامـــة، واحدتـــه صـــابة

ــو عصـــارة هـــذا الشـــجر المـــر، : وقیـــل الصـــاب هـ
ـــبر: قیـــل وقـــد ورد اللفـــظ . )١٩٣("هـــو عصـــارة الصَّ

  : )١٩٤(في سیاق تصویر مرارة الغیظ
ــتُـــهُ    َلــْم َیِضـْرني ولـقــْد َبلَّْع

  َصـِبرْ ِقَطـَع الـَغـْیـِظ ِبـَصاٍب و        
ــدل علــــى ضــــرب مــــن الشــــجر : القــــار لفــــظ یــ

. )١٩٦("كـل نبـت مـر: القـار"إن : ، وقیـل)١٩٥(المرّ 
، ٩٨/٢٨المفضــلیات : قــول بشــر بــن أبــي خــازم: ینظــر(

  ).الذي جمع بین السلع والقار في الوحدة السابقة، السلع
 –یقـال الِغْلقـة والَغْلقـى أیضـًا  -لفـظ : الَغْلقــة

تشبه الِعْظِلم ال یأكلهـا یدل على شجیرة مّرة جدًا، 
شيء، وال ُتطاق ِحـّدة، یتـوقى جانیهـا علـى عینیـه 
من بخارها أو مائها، وهي التي تمرط بهـا الجلـود 
ـــرك علیهـــــا شــــعرة وال لحمــــة إال حلقتـــــه،  ـــال تتـ ، فـ

ــبة تجفــــف وتطحــــن ثــــم تضــــرب : وقیــــل هــــي عشــ
وقــد ورد . )١٩٧(بالمــاء، وتنقــع فیهــا الجلــود فتمــّرط

وذلـك فـي سـیاق وصـف إبـل  اللفظ  بهذه الداللـة، 
لحق بها جـرب ال ُیـتمكن الوصـول إلـى هنائـه إال 

  :)١٩٨(بمثل هذا العالج المستخَلص من الَغْلقة
  َجـِرْبـَن فـما ُیـْهـَنـْأَن إّال ِبَغـْلَقـةٍ 

  َعـطـیٍن وأْبَواِل النِّساِء الـَقــَواعــدِ  
ــــن : الَقســـــــور ـــرب مــــ ـــــى ضــــ ـــــــدل علــ ــــــظ ی لفـ

اللغـة إلـى أنـه ، ویذهب بعض علماء )١٩٩(الشجر
یدل على نبت سـهلي، وقـد ینبـت فـي جبـال نجـد، 
ـــة  ــو مثـــل ُجمَّ وٕالـــى أنـــه َحمضـــة مـــن النَّجیـــل، وهـ
الرجـــل، یطــــول ویعظــــم، وأن اإلبـــل تســــمن علیــــه 

. )٢٠٠(واحدتــه َقســورة. وتغـزر، فهــي حــراص علیـه
وقد ورد اللفظ في سیاق الحدیث عـن عنـزة یغـزر 

  : )٢٠١(لبنها ألكل شجر القسور



م                                               ٢٠١٦العدد الخامس والثالثون          صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن

١٣١٥ 

 

ـهاَلـجاَءْت ك   أنَّ الـَقْسَوَر الـَجْوَن َبـجَّ
ـــُر الـُمـتَــنــاوحُ              َعَساِلیـُجــُه والـثـَّاِمـ

لفـظ یطلـق علـى الحمـض والجمــع : الَوِضـْیعة
ــَعة(وضــائع، ولعلــه مــرتبط بلفــظ  الــذي  )٢٠٢()الضَّ

یدل علـى شـجر أو نبـت مـن الحمـض، ینبـت فـي 
م  فــي الســهل، وقــد ینبــت فــي الجبــل، وهــو كالثُّمــا

طولــه وعرضــه غیــر أنــه أدق منــه عیــدانًا، وأحــب 
) اُألرانــى(إلــى األنعــام مــن الثُّمــام، وُتســّمى َجناتــه 

ــود  ــب أســ ــت ابیّضــــت، ولهــــا ثمــــرة حــ إذا مــــا یبســ
ــــالوا ـــك قـ ـــل؛ وبنـــــاءعلى ذلــ ــؤالء أصـــــحاب : قلیــ هـــ

ــون فیـــه ال  الوضـــیعة، أي أصـــحاب حمـــض مقیمـ
ــوم ذوو وضـــیعة ــم : یخرجـــون منـــه، وقـ ترعـــى إبلهـ

وقــد ورد اللفـظ فــي سـیاق الحــدیث . )٢٠٣(الحمـض
عـــن عنـــزة رعـــت عشـــب الجـــوالن، وأردفتـــه صـــیفًا 

  : )٢٠٤(بالوضیعة
  َرَعْت ُعُشَب الـَجوالِن ثمَّ َتَصیَّفـَـتْ 

  َوِضْیـَعَة َجْلـٍس َفـْهَي َبــدَّاُء راِجـحُ         
ونجد أن للوحدات فـي هـذه المجموعـة ملمحـًا 

ــًا هــــو الطعــــم المـــّر  اب والقــــار للســــلع والصــــ(عامـ
وأن الوحـــدتین الســـلع والصـــاب یحمـــالن ) والغلقـــة

معادًال داللیًا للتعبیر عن مـرارة الغـیظ فـي موقـف 
التحــدي لألعــداء، أو للتعبیــر عــن الشــر والــبالء، 
ـــي  ــن ملمــــح داللـ ومــــا تتمیــــز بــــه وحــــدة الغلقــــة مــ
ــَتخدم  ـــارق، وأنــــه یســ ــاص هــــو أن عصــــیرها حـ خــ

ــود ـــّكل. لمــــرط الجلــ ــم الحــــامض فقــــد شـ ـــا الطعــ  أمـ
ـــیعة(ملمحـــــًا عامـــــًا  ــور والوضــ ، وهمـــــا ممـــــا )للَقســـ

ــرا فـــي ســـیاق  ینبـــت فـــي الســـهل والجبـــل، وقـــد ذكـ
  . رعي األنعام واإلبل

 :المجموعــة الفرعیـــة الثالثـــة الصـــغرى -ج 
تتضــمن هــذه المجموعــة ألفاظــًا دالــة علــى شــجر 
بــــل،  شــــدید الخضــــرة مظلمهــــا، وتمثلهــــا وحــــدتا الرَّ

  :الَعَلجان
بــل ضــروب مــن الشــجر، "لفــظ یــدل علــى : الرَّ

ـــیف تفطـــــرت  ـــر الصــ ـــه، وأدبـ ــــرد الزمـــــان علیــ إذا ب
ــــع  ــــ ـــــر، والجمـ ـــــر مطــــ ــــ ـــن غی ـــــ ــــــر مـ ـــورق أخضـــ ـــــ بـ

، وُذكـر أنـه مثـل شـجر الثُّمـام والعـرفج )٢٠٥("ربول
ــبرم ــــ ــــل.  )٢٠٦(والشـــــ ـــــ ــــــه : وقیــ ــــدید "إنـــــ ـــــ ــــات شــ ـــــ نبــ
ـــرد . )٢٠٧("الخضــــرة ــیغة المفـ ولقــــد ورد اللفــــظ بصــ

ْبـــل: (مقترنــًا بلفـــظ التـــیس ، وبلفـــظ )٢٠٨()َكتَـــْیس الرَّ
ــل: (الشــاة ْب مــرة أخــرى، وذلــك فــي  )٢٠٩()كشــاة الرَّ

ســیاق تشـــبیه ســـرعة الفــرس بســـرعة تـــیس الظبـــاء 
والشاة لما یدب فیهمـا مـن نشـاط نظـرًا لمـا یتصـل 

ـــى ــــن المرعـــ ـــا مــ ـــــظ مرتبطــــــًا . لهمـــ ــاء اللفـ كمــــــا جــــ
ــــل  ــــل فصـ ـــالظهور أوائـ ــــا بــ ـــدأت أوراقهـ ـــجار بــ بأشــ
الخریـــف، قبـــل أن تصـــفر كصـــفرة الـــورس، وذلـــك 

ة قـنص فـي موضـع في سیاق وصـف فـرس ورحلـ
  :  )٢١٠(تكثر فیه مثل هذه األشجار

  في ُمْرِبالٍت َروََّحْت َصَفِریَّةٍ 
  ِبَنواِضٍح َیْفطُـْرَن غیـَر َوِرْیـِس         

لفــظ یــدل علــى ضــرب مــن الشــجر : الَعَلجــان
ــبان  ــــیس فیــــه ورق، وٕانمــــا قضــ مظلــــم الخضــــرة، ل
كاإلنسان القاعـد، ومنبتـه السَّـهل، وال تأكلـه اإلبـل 

مضـطرة، وقــد تأكلــه الحمیــر فتصــفر أســنانها،  إال
إنــه نبــت ینبــت فــي : وقیــل. )٢١١(واحدتــه َعَلجانــة

جبــال نجــد، وهــو شــجر یشــبه الَعَلنــدى، والواحــدة 
ولقـد ورد اللفــظ للداللـة علـى الســواد . )٢١٢(َعَلْنـداء

ــــد عنـــــه  ــــان منیـــــع، فابتعـ ــیاق وصـــــف مكـ ـــي ســـ فــ
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الـــرواد، ممـــا أدى النتشـــار النبـــات فیـــه، والتفـــاف 
علــى بعــض، مــا عــدا الَعَلجــان فقــد ظهــر بعضــه 

  :)٢١٣(واضحًا من كثرته وسواده كأنه شام
ــْبــتُـــُه واْعـتَـمَّ حتَّى   َتَغالى َن

  كأنَّ َمناِبَت الـَعــَلـَجــاِن َشامُ          
ــــع  ـــًا یجمــــ ـــــًا عامـــــ ــــًا داللیـــ ـــظ أن ملمحــــ ــــ وُیالحـ

هــو الخضــرة الشــدیدة ) الربــل والعلجــان(الوحــدتین 
ـــى تصــــل إلــــى در  ــوادحتـ وتتمیــــز وحــــدة . جــــة الســ

ــل هطــــول  ـــورق أخضــــر قبـ ـــل بتفتـــق أوراقهــــا ب الرب
المطــر، وقــد ارتــبط ذكرهــا بمصــاحبة لغویــة بلفــظ 

أمــا العلجـــان فیتمیــز بنفـــور اإلبـــل . التــیس والشـــاة
مــن أكلــه إال فــي وقــت الحاجــة، وأنــه ال ورق لـــه 
كالربل، وٕانمـا لـه قضـبان، ولـذا یتمیـز فـي مظهـره 

  . یكثر النبت فیهاإضافة لسواده في بقعة 
: المجموعـــــة الداللیـــــة الفرعیـــــة الخامســـــة

تتضـمن هـذه المجموعــة ألفاظـًا تــدل علـى الشــجر 
ـــُمثمر ـــالث مجموعــــات داللیـــــة . الــ وتتفــــرع إلــــى ثـ

  : فرعیة صغرى
ــــــــــة األولــــــــــى  -أ      المجموعــــــــــة الفرعی
تتضـمن ألفاظـًا تــدل علـى النَّخـل وثمــره : الصـغرى

النَّخــل، : توهیئتــه ومــا یتصــل بــه، وتمثلهــا وحــدا
ــالَّء،  ـــ ـــــطب، السُّ ــیب، الشَّ ــــَخْصبة، الَعســـ ـــر، الــ التَّْمـ

  :النَّوى، الَعَجم، الِجْذع، الـُعمر، الـَغْرس 
لفـــظ یـــدل علـــى شـــجر التمـــر، یؤنـــث : النَّخـــل

نخیــل ونخــالن ونخــالت، الواحــدة : وُیــَذكَّر، ویقــال
ــْخلة ــــ ـــي ســـــیاق التغـــــزل . )٢١٤(َن ــــظ فــ ـــد ورد اللفـ وقــ

  :)٢١٥(تي ظهرن كالنخلبالنساء الظاعنات اللوا
ــَرةً    َبـْل َشَجتْــــَك الـظُّـْعــُن باكـِـــ

ــــــمْ                   ــــُل ِمـْن َمـْلــهَـــ ــنَّ الـنَّـْخــ    كأنَّـهُــ

ـــر لفــظ یــدل علــى حمــل النخــل، وهــو اســم : التَّْمـــ
ــــرة  ـــــران، واحدتـــــــه َتْمـــ ـــــور وُتمــ ــــه تمــ ـــــع، وجمعـــ جمــ

ل أتمــــرت النخلــــة یقــــا. وجمعهــــا تمــــرات بالتحریــــك
حملتــه أو صــار مــا علیهــا ُرَطبــًا، وأتمــر : وتّمــرت

ــد التمـــر، والتتمیـــر: الرطـــب وَتّمـــر : صـــار فـــي حـ
ــب . )٢١٦(تیبــــیس التمــــر ـــد ورد اللفــــظ فــــي تركیــ وقـ

للداللــــة علــــى ســــهولة ) أحلــــى مــــن التمــــر(عبــــارة 
  :)٢١٧(التناول والتغلب دون عقبات

  على أنَّ َقْیسًا قال قیُس بن خالدٍ 
  ـُكُر َأحلى إْن َلقـْیـنـا مَن الـتـَّْمرِ َلــَیـشْ   

لفــظ یــدل علــى النخلــة الكثیــرة الحمــل، : الـــَخْصَبة
ــــل ــب : وقیــــ ــــ ــــــع َخْصــ ــــدََّقل، والجمــ ــــــة الــــ ــ ـــــي نخل هـــ

وقــد ورد اللفــظ فــي ســیاق وصــف . )٢١٨(وِخصــاب
ـــــه عــــــذق  ــا، وكأنـ ــــــد زجرهــــ ــــــا عن ـــع ذنبه ــــة ترفـــ ناقــ

  :)٢١٩(َخصبة
  َعـْنـٍس ُتشیُر ِبـِقـْنـواٍن إذا ُزِجـَرْت 

  من َخْصبٍة َبـِقـَیـْت فیها َشمالیــلُ    
جریــــد النخــــل إذا "لفـــظ یــــدل علــــى : العســــیب

ـــــي عنــــــه خوصــــــه ـــتقامة )٢٢٠("ُنحِّ ــــز باالســـ ، ویتمیــ
العســیب النخــل فــي إحــدى مراحــل : وقیــل. والدقــة

ـــب  ــّوه، وذلـــك عنـــدما یكثـــر خوصـــه، یقـــال عسَّ نمـ
النخــل، والعســیب فویــق الكــرب مــن السَّــعف ممــا 

وص، والجمــع ُعُســب وُعســوب ال ینبــت علیــه الخــ
وُعســـبان وأعســـبة، وهـــو الـــذي ُتصـــَنع منـــه حبـــال 
ــــــه  ــ ــنع من ـــــ ـــذلك تصـ ـــــادًا، وكـــــ ـــــّمى أمســـ ـــاد ُتســـ جیـــــ

ـــــر ـــى . )٢٢١(الحصــ ــــــة علــــ ــــظ للداللـ ــد ورد اللفـــ ـــــ وق
االسـتقامة والضـمور فـي سـیاق تصـویر فـرس بــدا 

  : )٢٢٢(كالعسیب
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  َغَدونا ِبَصاٍف كالَعسیِب ُمَجـلَّــلٍ 
  ـْزٌب ُمــَلـوَُّح طویناه ِحینًا َفْهـَو شِ     

ــَطب(وممــا یلحــق بالعســیب وحــدة  ، وهــو )الشَّ
ــنع منـــه  لفـــظ یـــدل علـــى ســـعف النخـــل الـــذي تصـ

وقـــد ورد اللفــظ فـــي ســیاق وصـــف . )٢٢٣(الحصــر
  :)٢٢٤(طریق سالك، وكأنه حصیر الستوائه
  إذا َتجاَهَد سیُر القوِم في َشَركٍ 

  كأنَّـُه َشَطٌب بالسَّـْرِو َمـْرُمـولُ      
، وهـو )السُّـالَّء(لحق بالعسیب وحـدة وكذلك ی

لفظ یدل على شوك النخل، واحدتـه ُسـالَّءة، یقـال 
إذا نزعــت ُســالَّءهما أي : ســألت النخــل والعســیب

وقد ورد اللفـظ بصـیغة المفـرد، فـي . )٢٢٥(شوكهما
ـــرى  ـــى وحـــــدة أخــ ــــافة إلــ ـــد، إضـ ــــعري واحــ ــت شـ بیـــ

ــدلُّ ) النَّـــوى(متعلقـــة بالنخــــل، هـــي وحــــدة  التــــي تــ
ــم ال ــباهه، واحدتــــه نــــواةعلــــى َعَجــ ، )٢٢٦(تَّمـــــر وأشــ

  :)٢٢٧(وذلك في سیاق تصویر الخیل
ــديِّ ُغــلَّ لها   ُسالَّءٌة َكَعَصا الـنَّــْه

  ُذو َفـْیـئــٍة من َنـَوى قُـــرَّاَن َمْعُجــومُ   
ـــد ورد لفـــظ  أیضـــًا للداللـــة علــــى ) الَعَجــــم(ولق

  :)٢٢٩(في سیاق مماثل )٢٢٨(نوى التمر
ــَدْوُت بــــِه تُــ ــني َسُبـــوٌح َغ   ـداِفـُع

ــــــمُ        ــــا َعـَجـــٌم َجـــِرْیـــ   َفــراُش ُنُســوِرهـ
: لفــظ یــدل علــى ســاق النخلــة، وقیــل :الِجــْذع

هــو غصــنها، وُذكــر أنــه ال یبــین لهــا جــذع حتــى 
یبــین ســاقها، وأنــه ال ُیســّمى جــذعًا إال بعــد یبســه 

ــظ علــــى الشــــجر . أو بعــــد قطعــــه وقــــد یطلــــق اللفــ
وقد ورد اللفـظ . )٢٣٠(ة، وجمعه جذوع وأجزاععام

مرتبطـــًا بالَجنَّـــة التـــي ُذكـــر أنهـــا غالبـــًا مـــا تحتـــوي 

علــــى نخیــــل وأعنــــاب، وذلــــك فــــي ســــیاق وصــــف 
  :)٢٣١(فرس 
  

  ولقــد َغـَدوُت على الـَقـنـیـِص ِبـَشـْیـَظـٍم  
  كاْلِجـــْذِع وْســَط الَجـنَّـِة الـَمْغـُروسِ      
لـــى ضـــرب مـــن النخـــل، لفـــظ یـــدل ع: الـُعــــْمر

ــكَّر ســحوقًا أو : التمــر، وقیــل: وقیــل هــو نخــل السُّ
أیضــًا، ) الَعْمــر(غیـر ســحوق، وقــد ُیضـبط بــالفتح 

هــو : الواحــدة َعْمــرة، والضــم أعلــى اللغتــین، وقیــل
ــین والمـــیم ـــر بضـــم العـ ـــد ورد اللفـــظ . )٢٣٢(الُعُم وق

ــوح رائحـــــة المســـــك  ـــزل بـــــامرأة تفـــ ـــیاق الغــ ــــي ســ فـ
ــــــا،  ــــــر منهــــ ــــ ـــي (والعنب ـــــ ـــ ــون فَـْه ـــــ ــــراُء َكُعــْرُجــــ ـــــ َصْفــ

  . ، وذلك من كثرة طیبها)٢٣٣()الـُعـُمــرْ 
ــْرس . لفــظ یــدل لغــًة علــى غــرس الشــجر: الَغ

غــــرس الشــــجر والشــــجرة یغرســــها غرســــًا، : "ُیقــــال
. والَغـــْرس الشـــجر الـــذي ُیْغـــَرس، والجمـــع أغـــراس

ــد . )٢٣٤("ویقــــال للنخلــــة أول مــــا تنبــــت َغریســــة وقــ
یاق تصــویر ورد اللفـظ للداللــة علــى النخــل فــي ســ

  .)٢٣٥()كـالـَغــْرس(خیل دهم 
: المجموعـة الفرعیــة الثانیـة الصــغرى -ب  

تتضـــمن ألفاظـــًا تـــدل علـــى الــــَكْرم ومـــا یتصـــل بـــه 
الكـرم، العنـب، : من ثمر وأجزاء، وتمثلهـا وحـدات

  :العنقود
لفــظ یــدل علــى شــجرة العنــب، واحدتــه : الـــَكْرم

 َكْرمــة، والجمــع كــروم، ویقــال للطاقــة الواحــدة مــن
وقــد ورد اللفــظ للداللــة علــى . )٢٣٦(الَكْرمــة: الكــرم

الكثــــرة والتشــــابك فــــي ســــیاق الغــــزل بــــإبراز شــــعر 
ــم  ـــرأة الَجعــــد األغــ ــْرم(المـ ـــذلك )٢٣٧()كأنــــه َكــ ، وكــ

للداللة على اللون األحمر، لمـا یجـري علـى یـدي 
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قــاطف العنــب مــن مــاء أحمــر، وذلــك فــي ســیاق 
  :)٢٣٨( وصف الخمرة

  كـمـــا َجَسـٌد بِه َنْضُح الــدِّماءِ 
ــْرمِ         َقـَنـَأْت َأنـاِمُل قاِطِف الـَكــ

لفــظ یـدل علــى ثمـر الكــرم، ویقـال لــه : الــِعَنب
ــــــا  ـــة، وجمعهــــ ـــــ ــ ــــدة ِعَنب ـــــ ـــًا، والواحـ ـــــ ـــِعنباء أیضــ ـــــ ـــ ال

وقـــد ورد اللفـــظ بصـــیغة الجمـــع فـــي . )٢٣٩(أعنـــاب
ــــدیث عـــــن خمـــــرة معتقـــــة مستخلصـــــة  ــیاق الحـ ســـ

  :)٢٤٠(منها
  تَّــَقـهــــــاَكـْأُس َعـِزیٍز مَن األعناِب َعـ

ــومُ        ــــــٌة ُحـ   ِلَبـْعــِض أحیانهــا حاِنــیَّ
ــظ یـــدل علـــى : الُعنقـــود مـــا اكتنـــزت علیـــه "لفـ

ــب ــــ ـــــات العنـ ــــــال )٢٤١("حبــ ــــــد، ویقـ ـــه عناقیـ ، وجمعــــ
ـــیاق . )٢٤٢(العنقـــــاد أیضـــــا ـــظ فـــــي ســ ـــد ورد اللفــ وقــ

ـــزل، وتصــــویر شــــعر المــــرأة المسترســــل كأنــــه  الغـ
  :)٢٤٣(العناقید

  ــداَة الَبْیِن ُمـْنـَسِدالً قاَمـْت تُـریـَك غَ 
ــا الـَعـناقـیــدا      ـــْیـهـ   تَـخالُــُه فـوَق َمـتْــَن

 المجموعــــة الداللیــــة الفرعیــــة الثالثــــة -ج 
تتضمن ألفاظًا تدل على أنواع أخرى مـن الشـجر 

ــدات ـــــا وحـــــ ــــــر، وتمثلهــ ــــاد، : المثمـ ــدَّوم، الِفرصـــ ـــــ ال
  :الُفْلُفل

ـــمُ "لفـــظ یـــدل علـــى : الــــدَّوم قل، وهـــو شـــجر الـ
شــــجر كالنخــــل فــــي جمیــــع حاالتــــه إال أنــــه یثمــــر 
ــوص  ـــا خــــ ــــمو، ولهـــ ــــل وتســ ــــة تعبــ ـــُمْقل، والدومــ الــــ
كخـوص النخـل، وتخـرج أقنــاء كأقنـاء النخلـة فیهــا 
ـــال لخوصـــها الطُّْفـــي واألبلـــم، وُینســــج  المقـــل، ویق
ــم  ـــــ ـــــي باسـ ـــ ــــمى الطُّْف ــــر ُتســــ ـــــها ُحُصــــ ــــن خوصـــ مــــ
الخــوص، وخوصـــها متـــین قـــوي بـــاق یصـــنع منـــه 

ائــر ُتَعّبــى فیهــا األمتعــة، وُتحمــل علـــى أشــباه الغر 
ـــبالد ــــ ـــــي ال ــ ـــل ف ـــــدَّوم . )٢٤٤("اإلبــــ ــ ــــرة ال ـــــال لتمـــ ویقــ

ـــُمْلج" ـــواه الــ ـــــَجِنّي، ونـ ـــویقه ال ــــَخْشل، ولسـ . )٢٤٥("الـ
وقــد ورد اللفــظ للداللــة علــى الضــخامة فــي ســیاق 

  :)٢٤٦(تصویر الظعن بالدَّوم
ـَحى طاِفیاتٍ    لِـَمـِن الـظُّـْعُن بالـضُّ

  لـدَّْوُم أْو َخالیـا َسـِفــیـْـنِ ِشـْبـهُـهــا ا    
شــجرة التُّــوت بلغــة "لفــظ یــدل علــى : الِفْرصــاد

ــون  ــمون حملهــــا التــــوت، ویعنــ أهــــل البصــــرة، ویســ
ــدي  ـــــ ــــ ــــي األی ـــــ ـــبغ فــ ـــــ ـــــــه صـــ ــــ ــــه، ول ــــ ــــر منـــ ـــــ األحمــ

وقـــد ورد اللفـــظ للداللــة علـــى شـــدة . )٢٤٧("واألفــواه
  : )٢٤٨(حمرة یدي ساقي الخمرة

  ــرٌ َیسعى بها ُذو َتْوَمـتَـْیــِن ُمـَشـمِّ 
ــــادِ          ــنـَأْت َأنـاملُـــــُه مَن الِفرَصـــــ   َق

ــــل  لفـــظ یـــدل علـــى شـــجر مثـــل شـــجرة : الـُفْلُف
ــود، "الرمـــــان، و ـــیض وأســــ ـــو أبـــ ـــبط، وهـــ ـــوده ســـ عـــ

وثمرتــه عناقیــد كالعنــب، وورقــه رقیــق أحمــر ممــا 
ولـــه ... یلــي الشـــجرة أخضـــر مـــن الجهـــة األخـــرى

بِّـب بالمـاء شوك كشـوك الرمـان، وٕاذا كـان رطبـًا رُ 
والملـــح حتـــى یـــدرك ثـــم یؤكـــل كمـــا تؤكـــل البقـــول 
الــــُمربَّبة علـــى الموائـــد، فیكـــون هاضـــومًا، واحدتـــه 

ــویر . )٢٤٩("ُفْلُفلــــة وقــــد ورد اللفــــظ فــــي ســــیاق تصــ
ــــین ـــي العـ ــتقرت فــ ـــدموع، وكـــــأن حبـــــة فلفـــــل اســـ  الــ

)٢٥٠(:  
ـــٍل في عیِنهِ    فـكَأنَّ َحبَّـَة فُـْلـُف

  اِئهــامــا بیَن ُمْصَبِحها إلى إْمس
ـــي  ـــــة التــ ــــدات الداللی ــتعراض هـــــذه الوحـ ـــد اســـ وبعــ
تجمعها المجموعة الداللیة الفرعیـة الخامسـة نجـد 
أن ملمحـًا داللیــًا عامــًا یمّیزهــا هــو أنهــا تــدل علــى 
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شجر ُمثمر، یتوزع علـى ثـالث مجموعـات فرعیـة 
ــــغرى ــــــة . صـــ ــــدات المتعلقــ ـــوي الوحـــ ــــــى تحتــــ األولـ

ة، بالنخل، وهي تأتي فـي المقدمـة مـن حیـث الكثـر 
ثـــم تـــأتي الثانیـــة التـــي تحتـــوي الوحـــدات المتعلقـــة 
ــدات  ـــي تحتـــــوي علــــى وحـــ ـــم الثالثـــــة التـ بــــالكرم، ثـ

وكــان . متعلقــة بثمــار متنوعــة، وهــي األقــل وروداً 
یعنیـان ) فالنخل والغـرس(لكل وحدة ملمح خاص 

. الشـــجر، والخصـــبة تعنـــي النخلـــة الكثیـــرة الحمـــل
 والتمــر یعنــي حمــل النخــل وثمرتــه، وجــاء معــادالً 
ـــذ والتنــــــاول ــــهولة المأخـــ ــــن ســ . داللیــــــًا للتعبیــــــر عــ

ـــــر ــــن التمـ ـــــربًا مــ ــــي ضـ ــ ـــر یعن ــیب (و. والعمـــ ـــ العسـ
ـــالَّءة والنـــوى والَعَجـــم تعنـــي أجـــزاء ) والشـــطب والسُّ

ـــن النخـــــل ـــطب(و. مـ ـــي ) العســــیب والشــ یفیــــدان فــ
ولقــد جــاء ذكــر النخــل . صــناعة الحبــال والحصــر

فــي ســیاق الغــزل بوصـــفها معــادًال داللیــًا للتعبیـــر 
ـــالَّءة(خامة، وجــاء ذكـــر عــن الضـــ ) العســیب والسُّ

فــي ســیاق تصــویر الفــرس، ولیكونــا معــادًال داللیــًا 
ـــذلك  ــــمور، وكـــــ ـــتقامة والضــــ ـــن االســـــ ـــر عـــــ للتعبیـــــ
ــــن  ـــر عـــ ــــــًا للتعبیــــ ـــــادًال داللیـ ــــون معــ ــــطب یكـــ الشـــ

ونجــد عالقــة العمــوم بالخصــوص بــین . االســتواء
، وكــذلك عالقــة التــرداف بـــین )النخــل والخصــبة(
ـــرس( ـــــ ـــل والغـ ـــــ ـــما(، و)النخـ ـــــ ـــــوى والَعَجـ ــــــا ). لنــــ أمـــ

المجموعــة الثانیــة التــي تحتــوي الوحــدات المتعلقــة 
بـــالكرم، فكـــان لكـــل وحـــدة ملمـــح خـــاص، فـــالكرم 

ـــجر ـــي الشــ ــود . والعنـــــب یعنـــــي الثمـــــر. یعنــ والعنقـــ
یعنــي مــا تعقَّــد وتــراكم مــن ثمــر العنــب فــي أصــل 

ـــي . واحــــد ــدات الداللیـــــة فــ ولقـــــد وردت هـــــذه الوحـــ
ــادت ــف الخمـــــرة، وأفـــ ـــزل ووصـــ ـــیاق الغــ وحـــــدتا  ســ

معـادًال داللیـًا للتعبیـر عـن الكثـرة ) الكرم والعنقود(

أما المجموعـة . والتشابك، وعن لون الحمرة أیضاً 
ــــن  ــــواع مختلفـــــة مـ ـــــوي علـــــى أنـ ـــــي تحت الثالثـــــة الت

فالـدوم . الثمار، فقد كـان لكـل وحـدة ملمـح خـاص
ــــــر  ــناعة الحصـ ــــــه لصـــــ ــــتخدام خوصـ ـــــز باســـ یتمیــ
ـــیاق الغـــــزل، ـــي ســ ـــأتي فــ ــــَیش، ویــ ـــة والِخـ ــ  واألوعی

والفرصــاد یــأتي . ویحمــل معــادًال داللیــًا للضــخامة
فـــي ســـیاق وصـــف الخمـــرة لیحمـــل معـــادًال داللیـــًا 

والفلفـــل یتمیــز بفائدتـــه . للتعبیــر عــن شـــدة الحمــرة
الغذائیــة والدوائیــة، ولیحمــل معــادًال داللیــًا للتعبیــر 

  . عن إثارة الدموع
  الـَجـْنَبـــة: المجموعة الداللیة الثالثة

ـــاریف م ـــــ ـــظ وردت تعــــ ـــــ ــــ ــــة بلف ـــــ ـــددة متعلقـــ ـــــ تعــــ
كــل نبــت أو شــجر یــورق، ویبقــى "، فهــو )الـــَجْنبة(

اسـم : والَجْنبـة. مورقًا في الصیف مـن غیـر مطـر
لنبــوت كثیــرة تصــغر عــن الشــجر الكبــار، وترتفــع 
عـن التــي ال أرومــة لهـا فــي األرض، أي مــا كــان 

هـــو مـــا كـــان مـــن : وقیـــل... بـــین الشـــجر والبقـــل 
ــت علـــى َبـــْزرة، وال ی نبـــت فـــي أرومـــة، النبـــات ینبـ

وكـــان ممـــا یهلـــك فرعـــه، ُســـمِّي بـــذلك ألنـــه فـــارق 
ــتاء،  ـــى أصــــله وفرعــــه فــــي الشــ الشــــجر الــــذي یبقـ
والبقــل الــذي یبیــد فرعــه وأصــله فیــه، وكــان َجنبــة 

وقـــد ذكـــر علمـــاء اللغـــة مـــن أنـــواع . )٢٥١("بینهمـــا
ـــــة  ــــْدر والَحمـــــاط والخضـــــاد والَخِضـــــر : الجنب الَجـ

ــــلِّیان وا ــ ــیح والصِّ ـــَمكر والــــــدَّْهماء والشــــ ــــ ـــــْرَفج وال لَعـ
ـــات . والنَِّصــــّي والوشــــیج ـــن النباتـ ـــواع مـ فهــــذه األنـ

ــا ًســـمِّیت  جنبـــة ألنهـــا صـــغرت عـــن الشــــجر "كلهـ
... الكبـــار، وارتفعـــت عـــن التـــي لهـــا فـــي األرض 

  .)٢٥٢("ونبلت عن البقول
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، ومفـرده )األغـالث(ویرد في كتب اللغة لفـظ 
الـذي یـرد بـالعین المهملـة أیضـًا، ومعنــاه ) الَغْلـث(

، وهـذا اللفـظ یقتـرب مفهومـه )٢٥٣(الخلـط: وي اللغ
األغـــالث مـــن : "، فقـــد قیـــل)الجنبـــة(وداللتـــه مـــن 

، )٢٥٤("النبات ما لیس ببقل وال حمـض وال عضـاه
ـــوم والحـــاج والحلفـــاء : ومنـــه ــــَبردي والتَّنُّ األســـل وال

ـــرق  ـــــ ــفا والِعْش ــــ ــ ــــــراء والسِّ ــــرَوع والــ ـــل والِخــــ والحنظـــــ
  . )٢٥٥(وتوالِعْكرش والغاف والَقبا واللَّصف والینب

ـــظ  ـــد ورد لفـــ ـــَجْنَبة(ولقـــ ـــي ) الـــــ ـــــدة فــــ ـــّرة واحـ مـــ
المفضـلیات مشـكًِّال وحـدة داللیـة عامـة فـي ســیاق 
وصف مكـان عـمَّ فیـه زهـر نبـت الجنبـة المختلـف 

  :)٢٥٦(األلوان
ــُل َجـْنـَبـتَـهُ  ـــد َعال الـتَّهوی   وعاِزٍب قــ

  ال تَْنَفُع الـنَّْعــُل في َرْقــراِقــِه الـحــافي   
ن للباحــث أن یــوّزع األلفــاظ الــواردة فــي ویمكــ

ـــى  ـــالث علـ ــــَجْنبة واألغـ المفضــــلیات والمتعلقــــة بالـ
ــــرز  ـــب أبـ ــــة حســ ــــات داللیـــــة فرعیـ ــالث مجموعـ ثـــ

  :السمات والخصائص لكل مجموعة
تتضـمن : المجموعة الداللیة الفرعیة األولـى

هـــذه المجموعـــة ألفاظـــًا دالـــة علـــى ضـــروب مــــن 
ــــان نمو  ــــز بمكـ ـــالث تتمیــ ـــَجْنبة واألغــ ـــى الـــ هـــــا علـــ

مجاري المیاه، وتمثلها وحدات داللیة متقاربـة فـي 
الِغیــل، واألبــاء والبــردي والقصــب : داللتهــا، وهــي
  : والَیراع والعنقر

لفـــظ مفـــرد، جمعـــه أغیـــال، جـــاء فـــي  الِغیـــل 
جماعـــة القصـــب "أنـــه : داللتــه حســـب أبـــي حنیفــة

، وزاد بعــض )٢٥٧("والحلفــاء واألجمــة مــن الَبــردي
علـــى كـــل شـــجر كثیـــف  العلمـــاء أن الغیـــل یطلـــق

كــل شــجر ملتــف : ملتــف لــیس بــذي شــوك، وقیــل

ـــه یقـــــــال ـــل، ومنــــ ـــجر، : غیــــ ــــَل الشــــ ـــ ـــْت "تغّی وأْغَیلــــ
ـــْت واســـــتغلیت ــت أفنانهـــــا : الشــــجرة، وتغّیَلـ إذا التفَّــ

ــعت وورف ظلهــــا، والشــــجرة مَتَغّیلــــة  وكثــــرت واتســ
كمـا زاد بعضـهم أن الِغیـل موضـع . )٢٥٨("وِمغیال

داللـة األخیـرة ، وبهذه ال)٢٥٩(األسد، وجمعه غیول
ــویر بعـــــض الفرســـــان  ــیاق تصـــ ورد اللفـــــظ فـــــي ســـ

  : )٢٦٠(باألسود التي تزأر في غیلها
ـــٌد َلـدى َأْشُبــلٍ    كَأنَّـُهْم ُأْسـ

ــــٍل وَأْجـــَزاعِ          َیـْنِهـتْـَن في ِغـْیــ
، الواحـدة )٢٦١(لفـظ یـدل علـى القصـب: األباء

ــــل ــــاءة، وقیـ ــــة القصـــــب، وأجمـــــة : أبـ ــــاءة َأَجمـ األبـ
ــــــًا الحَ  ـــــي أیضـــــ ـــــ ـــًا، وتعن ـــــ ــــــة مطلقــ ـــــاء، واَألَجمــــ ـــــ ْلف

وقـــد ورد اللفـــظ فـــي ســـیاق تصـــویر . )٢٦٢(الــــَبْردیة
ـــرس إذا نفضــــها تبــــدو وكأنهـــــا  خصــــائل عــــرف فـ

  :)٢٦٣(قصبة رطبة
ِبـْیـِب كأنَّ ُغْصَن َأباءةٍ    َضاِفي الـسَّ

ـــَدُع           َریَّـاَن َیـْنـفُـُضهـا إذا ما ُیـقـــ
وواحدتـه حسـب  نبت یشـبه القصـب،: البـُرديّ 
مـــا كــان منـــه فــي المـــاء فهـــو : َبْردّیــة"أبــي حنیفـــة 

ـــــه  ـــو أخضـــــر، ونبات ــــك فهــ ــوق ذلـ ــــا فـــ ــیض، ومـ أبـــ
ــحمة  ــــة إال أنهــــا ال تطــــول، ولهــــا َشــ ــــات النَّْخل كنب

خ  فتؤَكـل یقـال ] نـزع لّبهـا: التمّصخ[بیضاء تتمصَّ
لهــــا ُخــــَراط وُخــــّراط وُخراطــــى وُخریطــــي، واحــــدتها 

ــُعنق ــ ر، وُیشـــّبه بهـــا ســـوق ُخراطـــة، یقـــال لســـاقها ال
ــــن  ـــــ ــــــي مـــــ ــــ ــــا، وهـــ ـــــ ــــها وغلظهــــ ـــــ ـ ــــــاء لبیاضـــ ـــــ النســ

وقــد ورد لفــظ الَبردیــة فــي ســیاق . )٢٦٤("األغــالث
ـــــها  ــیم عیشـ ـــة بنعــــ ــفها عامـــ ــــــالمرأة ووصــــ ــــزل ب الغــ

    :)٢٦٥(الظاهر في بیاضها واستوائها

ــــــا ـــــ ـــــ   َبــْرِدیَّـٌة َسَبَق الـنَِّعــْیُم بـهـــ
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ـــراَنـهــــا وغــال        ــــــمُ َأْقـ ـــــ   ِبـهــــا َعـْظــــ
لفظ یـدل علـى كـل نبـات كـان سـاقه : الَقَصب

ــب ــباء: أنابیـــــب وكعوبـــــًا، والقصـــ : األبـــــاء، والقصـــ
ـــباءة ــــبة وقصـــ ــب، واحــــــدتها َقَصــ . جماعــــــة القصــــ

وروي عن سیبویه أن الطَّرفاء والَحلفـاء والقصـباء 
وقـد ورد . )٢٦٦(ونحوها اسم واحد یقـع علـى جمیـع

یر صدور إبل تحـّن بقصـب اللفظ في سیاق تصو 
  : )٢٦٧(مجوَّف بأیدي الزامرین

  
ــا تَـَرْي ِإِبــلي كَأنَّ ُصُدوَرهـا    ِإمَّ

  َقَصـٌب بَأْیــدي الـزَّاِمریـَن َمـُجــوفُ  
هو القصب، واحدته َیراَعة، والیراعـة : الـَیـراع

. )٢٦٨(اَألَجَمــة، والَقَصـــبة التـــي یـــنفخ فیهـــا الراعـــي
لقصـــب فـــي ســـیاق الغـــزل وقـــد ورد اللفـــظ بداللـــة ا

ــفاء، وكـــأن مــــاءه  ــویر ثغـــر امـــرأة یقطـــر صـ وتصـ
ـــي حافتیــــه  ـــدول صــــاف فـ ــت بمــــاء جـ ـــرة ُمزجــ خمـ

  :)٢٦٩(الیراع
ــــــُه  ــتَـــ ــِرفُّ كـــأّنــه إْذ ُذْقـ   وَمـهـًا َی

ـْت بـَمــــاِء َیــــَراعِ       ــــٌة ُشـجَّ   عاِنـیَّـــ
ــب  الـُعـْنــقـــــــُر  ـــى أصـــــل القصـــ ـــدل علــ لفـــــظ یــ

والبردي والبقل ما دام أبـیض مجتمعـًا، ولـم یتلـون 
إن العنقــر هــو البــردي، : بلــون ولــم ینتشــر، وقیــل

هـو أصـل كـل ِقَضـة أو َبـْردي أو ُعْسـلوجه : وقیل
یخرج أبیض ثم یستدیر ثم یتقّشـر فیخـرج لـه ورق 
أخضــر، فــإذا خــرج قبــل أن تنتشــر خضــرته فهــو 

وقـد . )٢٧٠(ُعنقر، الواحدة ُعْنقُـرة، والجمـع ُعْنقُـرات
ورد هذا اللفـظ بداللـة االنتشـار فـي سـیاق وصـف 

  :)٢٧١(نساء حواسر فوجئن بغارة
ـــاح لـَقـِــْیــتُـــمُ  ب   وَلِنْعـَم ِفـتْـیـاُن الصَّ

ــواسٌر كالـُعـنـقُــــرِ       وٕاذا الـنّـِسـاُء َحـ
وُیســتَنتج مــن وحــدات هــذه المجموعــة أن لهــا 

ـــى ــــا علــ ــو منبتهـ ـــًا عامـــــًا هـــ مجـــــاري  ملمحـــــًا داللیــ
ــوم الخصــــوص تســــودها  المیــــاه، وأن عالقــــة العمــ

ــدات  ــــاقي الوحــــ ـــل وبــ ــــین الِغیـــ ـــردي (بــ ـــــاء والبـــ األبـ
ــــراع ــب والیـ ـــرادف ) والقصـــ ـــة تــ ــــرتبط بعالقــ التـــــي تـ

ویالحظ تحول داللي فـي وحـدة الغیـل مـن . أیضاً 
داللة جماعـة القصـب الملتـف للتعبیـر عـن مـأوى 
األسود، ویالحظ أیضـًا أن البـردي أصـبح معـادًال 

لیـًا لبیــاض ســاقي المـرأة وغلظهمــا واســتوائهما، دال
ـــًا للصـــــفاء  ـــادًال داللیـ ـــبح معــ وأن مــــاء الیـــــراع أصـ
والنقاء أیضًا، وقـد أتـى فـي سـیاق الغـزل ووصـف 

  .الخمرة
وعلى الرغم من اختالف المنبت فـي الرمـال  

ــاق وحـــــدة  ــــن إلحــــ ــــبهه ) الـــــــِحصاد(یمكـ ـــرًا لشــ نظـــ
ــــزه  ـــــة، ولتمیـــ ـــــذه المجموعــ ـــــــاء بهــ ـــــي والحلف بالنَّصــ

ــــه أنـــــه   ـــجر "بالقصـــــب، فقـــــد جـــــاء فــــــي تعریفـ شـــ
ـــي  ــت فــ ســــهلي، مــــن الجنبـــــة، مثــــل النَّصـــــي، ینبــ
ــط فــــي األرض، وورقـــــه  الرمــــل، لـــــه قصــــب تنبســـ
ـــبه، ولورقــــه حــــروف كحـــــروف  ـــى طــــرف قصــ علـ
الَحْلفــاء تحـــزُّ فـــي الیـــد، ُیْخـــَبط للغـــنم، وهـــو یشـــبه 
السَّـَبط، ولــه إذا جـفَّ ثــم هبــت علیـه الــریح جــرس 

ـــازف ـــد ورد . )٢٧٢("وزفــــ ـــى وقــــ ــــظ للداللـــــــة علــــ اللفـــ
الصــوت والخشخشــة فــي ســیاق تصــویر خشخشــة 

  :   )٢٧٣(الدروع على أجساد المقاتلین
ــُم    َتَخْشَخُش َأْبـداُن الحدیِد علیهــــ

  كما َخْشَخَشْت ُیْبَس الِحَصاِد َجُنـوبُ    
تتضـمن : المجموعة الداللیة الفرعیة الثانیـة

هــذه المجموعــة األلفــاظ الدالــة علــى ضــروب مــن 
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الجنبـــة واألغـــالث تتمیـــز بطعمهـــا أو رائحتهـــا أو 
ـــالث  ـــــى ثــــ ــ ــك إل ـــى ذلـــــ ـــاء علــــ ـــــرع بنــــ ــــــا، وتتفــ لونهـ

  : مجموعات داللیة فرعیة صغرى
 :المجموعـــة الفرعیـــة األولـــى الصـــغرى -أ 

ــــا لـــــه طعـــــم مـــــر،  ــدل علـــــى مـ ــــمن ألفاظـــــًا تـــ تتضـ
ــدات ـــــري، الخطبـــــان، : وتمثلهــــا وحـــ ـــل، الشَّ الحنظــ

  :الَحَدج
روف، وهــو مــن شــجر مــرٌّ معــ"هــو : الـــَحْنَظل

ــــة ـــالث، واحدتــــه َحنظل ــــواع، ... األغـ والحنظــــل أن
ومنه ذكر ومنه أنثـى، والـذكر لیفـيٌّ واألنثـى رخـو 
ــیمن،  ــــه نجــــد والحجــــاز والــ ــیض ســــلس، ومنابت أبــ
ـــي  ــت فــ ــــة، وینبـــ ــون األودیـ ـــــه فـــــي بطـــ ــــة نبات وغلبـ
الخصــب والــبالد ذات الثــرى، وال یرعــاه إال النعــام 

حبـــه، ال والظبـــاء، والنعـــام ینقـــف الحنظـــل ویأكـــل 
تمنعه من ذلك مرارته، وقـد یغلـط بـه البعیـر فیقـع 

ـــب فیمـــــرض عنـــــه ـــعاف العشــ ـــي أضــ وُیســـــّمى . فــ
  .)٢٧٤("الحنظل الشَّري والَعلَقم والـَیْهَبر أیضاً 

الحنظـل أو شـجره أو "لفظ یـدّل علـى : الشَّري
ــــه ـــْریة، وربمــــا قیــــل ل ــــه َشـ ـــریان : ورقــــه، واحدت ـ الشَّ

لِقســـّي، وجمعـــه والشِّــریان أیضـــًا، وقــد تُتَّخـــذ منــه ا
  .)٢٧٥(َشِريّ 

إضــافة إلــى  والشــري الحنظــل: وقــد ورد لفظــا
ــــوم ـــیم ســــریع،   التَّنُّ ــیاق تصــــویر ناقــــة بظلـ فــــي ســ

ــده وســاقاه، بحیــث إن الخیــل ال تدركــه،  احمــر جل
  :)٢٧٦(وهو ظلیم أخذ یأكل من هذه األنواع

ـــهُ    كَأنَّهـا خاِضٌب ُزْعٌر َقواِدُمـ
  ـُخْطباِن َیْنـُقـفُـهُ َیَظلُّ في الـَحْنَظِل ال       

  َأْجنـى لُه بالـلِّوى َشْرٌي وتَنُّــــومُ 
  ومـا اْستَـَطـفَّ مَن الـتَّــنــُّوم َمْخُذومُ         

فقـد  الــَحَدج، والــُخْطبانومما یرتبط بالحنظل 
ـــــه قـــــال ـــمعي أن ــن األصــ ــــو : "ُنقـــــل عـــ ـــل هـ الحنظــ

ـــــل،  ـــــإذا خــــــرج الحنظـ ــْرَیة، فـ ــــ ــــه َش ــــري، واحدتــ الشــ
ـــغاره الجـــــر  ــــْرٌو، ویقـــــال فصــ ـــدها ِجـ ــدود واحــ اء ممـــ

لشـــجرته قـــد أجـــَرْت، فـــإذا اشـــتد الحنظـــل وصـــلب 
ــــو  ــــــَدجفهــ ـــدجت  الَح ــــد أحـــ ــ ـــــة، وق واحــــــدتها َحَدَجـ

الشــجرة، فــإذا صــار للحنظــل خطــوط خضــر فهــو 
، وقد أخطـب الحنظـل، فـإذا اصـفّر فهـو الـُخطبان

الصراء، ممدود على مثال َقَبـاء، واحدتـه َصـرایة، 
فــــي  الَحــــَدجرد لفـــظ وقــــد و . )٢٧٧("وجمعـــه صـــریا

للداللــة  الُخْطبــان، كمــا ورد لفــظ )٢٧٨(المفضــلیات
على الحنظل المر أیضـًا فـي سـیاق الحـدیث عـن 
ـــوا  ـــو أكلــ ـــث لــ ــداوة، بحیــ ـــتألت عـــ صـــــدور قـــــوم امــ

  :)٢٧٩(حنظًال ما وجدوا له مرارة
ــــوا الــ ـــو َأكــــلـ ــــًة فـل ــوا َنـــدامـــ   ذاقُـــ

ـــاَن لم      ــبـــ ــــــمْ  ــُخــْطـ ــــــُه َعـْلَقـ ـــد َل ـــوَجـــ   ُی
وتوحي هذه المجموعـة مـن الوحـدات الداللیـة 
بملمــح داللــي عــام هــو مــرارة الطعــم، كمــا تــوحي 

فالحنظــل یتمیــز . كــل وحــدة بملمــح داللــي خــاص
بأنه طعام للنعام والظباء، وأن البعیـر ینـأى عنـه، 

َدج وأن الشري یتمیز باتخاذ الِقسـّي منـه، وأن الَحـ
ثمــرة الحنظــل الصــلبة، وأن الخطبــان ثمرتــه ذات 

وقــد یكــون هنــاك تــرادف بــین . الخطــوط الخضــر
ــبح الحنظـــل معــــادًال . الحنظـــل والشــــري ـــد أصــ ولق

داللیـًا للتعبیــر عـن المــرارة الشـدیدة، واتخــذ العــرب 
ــــائهم  ـــمًا ألبنــ ـــه اســـ ــــــالقوة ) َحْنظلــــــة(منـــ ــــاء ب لإلیحــ

  .والمنعة
ــة ال -ب  ــة الثانی :  صــغرىالمجموعــة الفرعی

تتضـــمن ألفاظـــًا تـــدل علـــى مـــا لـــه رائحـــة طیبـــة، 
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الشــیح، العــرفج، أو كریهــة، مثــل : وتمثلهــا وحــدتا
  :وحدة الـُكّراث
ـــــیح ـــي : الشِّ ـــت فــ ــــات ینبــ ــــظ یـــــدل علـــــى نبـ لفـ

الســـهول، ویعـــد مـــن أحـــرار النبـــت واألمـــرار، ولـــه 
ـــى  ــــة، وطعــــم مــــّر، وهــــو مرعـ َهــــَدب ورائحــــة طیب

ـــنعم، ومنابتـــــه القیعــــان والریـــــ ـــل والـ اض، وٕاذا للخیـ
: كثــر فــي مكــان قیــل هــذه بقعــة َمْشــُیوحاء، ویقــال

ــاحت األرض ـــــ ــــــه : أشــــــ ـــــ ـــیحها، وجمعــ ــــ ـــت شــــــ ـــــ نبـــــ
ــیحان ــد . )٢٨٠(شــ ــد ورد اللفــــظ فــــي ســــیاق تحدیــ وقــ

  :)٢٨١(موضع بأرض الشیح
  

  وُبـدِّْلُت َأرَض الشِّْیِح منها وُبـدِّلـَتْ 
  ِتالَع الـَمَطالي َسْخَبـٌر وَوِشـْیــجُ       

ــدل : الــــَعْرَفج علـــى ضــــرب مـــن نبــــات لفــــظ یـ
ـــي  ـــت فــ ـــاد، وقـــــد ینبــ ـــهلي ســـــریع االتقــ الَجنبـــــة، ســ

ــــل ـــل، وقی ــین، : الجبـ ــیف، لـــ ـــجر الصــ ـــن شـ ـــو مـ هـ
طیـب الــریح، أغبــر یمیــل إلــى الخضــرة، ولــه ثمــرة 
خشــناء كالحســك، وزهــرة صــفراء، ولــیس لــه حــب 
وال شـــوك، وعروقـــه جیـــدة للمســـاویك، ولهـــا حـــرارة 
ـــنم رطبــــًا  ــــه اإلبــــل والغـ ـــم، وهــــو ممــــا تأكل ــــي الفـ ف

ـــــمي و  ــــ ـــه ســ ـــــ ــــــة، ومنـــ ـــدة َعْرفجـــــ ـــــ ـــًا، والواحـــ ـــــ یابســـ
ــیاق وصــــف . )٢٨٢(الرجــــل وقــــد ورد اللفــــظ فــــي ســ

ـــى  ــــأوي إلــ ــــرعة النعـــــام، وهـــــي تـ ــــریعة كسـ ـــوق سـ نــ
حظیـــرة مـــن شـــجر العـــرفج فـــي إحـــدى األمســـیات 

  :)٢٨٣(الباردة
  وٕاذا اللِّـقــاُح َتَروََّحْت ِبَعِشیَّـةٍ 

  َرْتَك النَّعاِم إلى َكنیِف الـَعْرَفــجِ   
لفـــظ یـــدل علـــى ضـــرب مـــن النبـــات  :الــــُكرَّاث

ــد  ــَرق، ممتـــ ــث الرائحـــــة كریـــــه الَعـــ معـــــروف،  خبیـــ

أهـــدب وقـــد تطـــول قصـــبته الوســـطى حتـــى تكـــون 
والُكـــرَّاث جمـــع الواحـــدة . أطـــول مـــن قامـــة الرجـــل

ــــتح  ـــــ ـــالتخفیف والف ـــــ ــــال بـ ـــــ ــــــة، ویق ـــ ـــــَراث(ُكّراث ) الَكــــ
ــد ورد لفــــظ الُكـــّراث للداللــــة علــــى . )٢٨٤(أیضـــاً  وقــ

ــد  ــــهام بعـــ ـــبه بالسـ ــول وللشــ ــــن الطـــ ــــزع الكراثـــــة مـ نـ
الرمــال، وذلــك فــي ســیاق تصــویر الســهام الكثیــرة 

  :)٢٨٥(التي أصابت فرسًا في عنقه
َدِة َنـْحـــِرهــــا ــ ـــْیـتَــْیـهـــا وَبْلـ   كـَأنَّ ِبــِل

ـِرْیم الـُمـَنـزَّعـا   من الـنَّـْبــِل ُكـرَّاَث الصَّ
ــــــدتین ـــــاتین الوحــــ ــــح أن هـــــ ـــــ ــــیح : (وواضـ ـــــ الشـ

مــح داللــي عــام هــو الرائحــة توحیــان بمل) والعــرفج
ــــاص ـــز بطـــــابع خـ ــ ــل وحـــــدة تتمّی . الطیبـــــة، وأن كـــ

فالشیح ذو طعم مـر، إضـافة لرائحتـه، وهـو نبـات 
ــهلي، ومرعـــــى للخیـــــل والــــنعم ـــات . ســ والعـــــرفج نبــ

ســهلي جبلــي، وهــو ذو ســرعة فــي اإلیقــاد، وتُتَّخــذ 
ــــل  ــــى لإلبـ ــــو مرعـ ــونه لعمـــــل الحظـــــائر، وهـ غصـــ

ــــنم ـــرفج . والغـ ــــن العــ ــــرب مـ ـــذ العـ ــــد اتخــ اســـــمًا ولقـ
ــا وحـــــدة الُكـــــرَّاث . َعْرفجـــــة: ألبنــــائهم، فســـــموا  أمــ

فملمحها الداللي العام هـو الرائحـة الكریهـة، وهـذا 
مـا یجعلهـا فـي تقابــل مـع الوحـدتین السـابقین، أمــا 
ملمحهـا الخــاص فیقــوم علــى وجــود قصــبة طویلــة 

  .فیها
:  المجموعــة الفرعیـــة الثالثـــة الصـــغرى -ج 

ون أبـــیض أو تتضــمن ألفاظــًا تـــدل علــى مــا لـــه لــ
ــدات ـــــ ــــــا وحــ ـــره ، وتمثلهـــ ــــــة، : غیــــــ ـــوم، الثَّغامـــ التَّنُّــــــ

  :النَِّصيّ 
ــور البقــــل، واحدتــــه : الـتَّنُّــــــوم ضــــرب مــــن ذكــ

نبات مـن األغـالث، "َتنُّومة، وجاء في تعریفه أنه 
وهــو َشــْهدانج الَبــّر، وأكثــر منابتــه شــطآن األودیــة 
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وهــــي شــــجرة مــــن الَجْنبــــة . یأكلــــه الظبــــاء والنعــــام
ــــراء ـــ ــــة غب ــــــا ورق عظیمـــ ــــــة كأنهـ ــــــا عریضـ ، ورقتهـ

ــواد، ولهـــا  ــون ورقهـــا إلـــى السـ العنـــب، ویضـــرب لـ
ــْهدانج إذا تفتحــت أكمامــه اســـوّد،  َحــبٌّ كحــب الشَّ
ـــَدق هـــذا الحـــب ویعتصـــر  ـــه أهـــل البادیـــة، وُی یأكل
ـــاء  ـــدهن بـــــه النســ ــــه دهـــــن أزرق فیــــه لزوجـــــة یـ من
شـــعورهن إذا امتشـــطن، ولـــه حمـــل صـــغار كمثـــل 

ــد  منـــه، ولهـــا عـــِرق خلقـــة الِخـــروع دســـم تســـوّد الیـ
ـــذ زنــــدًا، وعصـــارة التنــــوم شــــدیدة  ــا اتُِّخ وســـاق ربمــ
. الخضرة ُتصبغ بها الجلود واألطعمـة وغیـر ذلـك

وكیــف مــا زالــت الشــمس تبعتهــا التَّنُّومــة بــأعراض 
. )٢٨٦("ورقهـا، وهـي ممــا تـدوم خضــرته القـیظ كلــه

كمـا مـر  )٢٨٧(في المفضلیات التَّنُّوموقد ورد لفظ 
ي الحنظــــل والشــــرّي بنــــا فــــي الحــــدیث عــــن وحــــدت

  .السابقتین
لفـــظ یـــدل علـــى نبـــات مـــن الجنبـــة، : الــــثَّغامة

أبــیض الزهــر والثمــر، وهــو یعــد مــن نبــات جبــال 
ــــــة  ــــي ُقنَّ ـــت إال فــ ـــد وتهامــــــة خاصــــــة، وال ینبـــ نجـــ
ـــّي  ـــات النَِّصـــ ـــت نبـــ ــو ذو ســــــاق، ینبـــ ـــوداء، وهــــ ســـ
ــیضَّ بیاضـــًا  أخضـــر مـــا دام رطبـــًا، فـــإذا یـــبس ابـ

الشـیح، ولـذا ُیشــبَّه  شـدیدًا، ولـه ُجمامـة مثــل هامـة
وقــد ورد . )٢٨٨(وجمعــه الثَّغــام. بــه بیــاض الشــیب

ــــن  ــــدیث عــ ـــیاق الحــ ـــي ســـ ـــة فـــ ــــذه الداللـــ ـــــظ بهــ اللف
  :)٢٨٩(الشیب

  ُفؤادَي حتَّى طاَر َغـيُّ َشبـیـَبـِتـي
ـــهُ            ــــ ــُئــُه مـــاُء الـُیــَرنــــاِء تحــتَــــــــ   ُیــقَــنِّـ

  الشَّـیـِب شامـلُ  وحـتَّى َعــال َوْخـٌط من
ـــِة نـــاصـــــــــلُ         َشـِكیـــٌر كـَأطـــراِف الـثَّغـامـ

وواضــح أنــه یأســف لمشــیبه، وفقدانــه شــبیبته، 
فقــد فشــا الشــیب فــي رأســه، فأخــذ یخضــب شــعره 
بالحنـــاء، وأخـــذت تثبـــت شـــعیرات أشـــبه مـــا تكـــون 

  .بزهر الثَّغام
 نبـــت َســـْبط أبـــیض"لفـــظ یــدل علـــى : الــــنَِّصيّ 

، وهـو ینتمـي إلـى )٢٩٠("ناعم مـن أفضـل المراعـي
ـــة التــــي ُتَعــــد بــــین  مجموعــــة نباتیــــة ُتســــّمى الطَّریفـ
ــــن  ــمیت َجنبـــــــة، ومـــ ــــل والشـــــــجر، ولـــــــذلك ُســـــ البقـــ

ـــّلیان : الطریفــة أیضـــًا إضـــافة إلــى النَِّصـــي _ الصِّ
ــیّض  ــــي خاصـــــة إذا ابــــ ـــا أو النصـ ـــــا وتّمــ إذا اْعَتّم

ــبس  ــــ_ ویـــــ ـــ ـــــى والسَّ ـــث والَهْلتــ ــــــَحِليُّ والَعنكــــ ــ حم وال
ــبه . )٢٩١(والثَّغـــام، وهـــذه جمیعهـــا متقاربـــة فـــي الشـ

وُذكـر أن هـذا النبـات ینبـت صـعدًا ویجتمـع، وهــو 
رع وسـنبله كسـنبله،  ِدقاق العیدان، ورقه كورق الـزَّ

نبـــات : ولـــه ثمـــر مثـــل ثمـــر القصـــب، لـــیِّن، وقیـــل
ــون  ـــًا، ثــــم یكــ ــون جمیمـ ــــدرع یكــ النصــــي كهیئــــة ال

ورد اللفـظ  وقـد. )٢٩٢(َنصّیًا، فإذا غلظ سـّمي َحلیـا
في سیاق تصـویر اإلبـل التـي وقعـت علـى َنصـّي 
ـــار  ـــى صـــ ــــد طــــــال حتـــ ـــرته، وقــ ـــن خضـــ ــــحم مـــ أسـ

  : )٢٩٣(كأعراف الكودن
  لقْد َلـِقـَیـْت َشـوٌل ِبـَجـْنـَبْي ُبواَنةٍ 

  َنِصیَّـًا كأعـراِف الَكواِدِن َأْسـَحـما        
ــتَنَتج مــــن هــــذه الوحــــدات أن لهــــا ملمحــــًا  وُیســ

ــون، فــــالتنوم شــــدید الخضــــرة داللیــــًا عامــــًا هــــو  اللــ
ـــي(دائمهـــــا، و ــــاض) الثغامـــــة والنصــ . شـــــدیدا البیـ

وتتمیــز كـــل وحــدة بملمـــح داللــي خـــاص، فـــالتنوم 
ــتخدم  ــــــدة، وتســـــ ــــه ذو فائـ ـــــل، ودهنـــ ــب یؤكــ ــــ ذو حـ
عصارته فـي صـبغ الجلـود واألطعمـة، كمـا تعمـل 
ــن عروقـــه، وأكثـــر مـــا ینبـــت فـــي شــــطآن  الزنـــد مـ
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ضـر اللـون، والثغامة یكون في بدایته أخ. األودیة
ثم یتجـول إلـى بیـاض شـدید بعـد یبسـه، وأكثـر مـا 
ینبـت فــي الُقــنن، ولــذا نظـر إلیــه علــى أنــه معــادل 
ـــي  ــُتخدم فــــ ـــاض، واســــ ـــن البیــــ ـــر عـــ ـــــي للتعبیــــ داللـ

أمـــا النَِّصـــّي فیتمیـــز بأنـــه ینبـــت . تصـــویر الشـــیب
صـــعدًا، وبأنـــه ذو عیـــدان دقیقـــة وســـنابل كســـنابل 

اء الــزرع، ولـــذا یعـــد مـــن أفضــل المرعـــي، وقـــد جـــ
  .  في سیاق تصویر اإلبل التي طاب لها رعیه

تتضـمن : المجموعة الداللیة الفرعیة الثالثـة
ـــروب  ـــى ضــ ــ ــــاظ الدالـــــة عل ـــة األلفـ هـــــذه المجموعــ

  :تتمیز بفائدتها الدوائیة، مثل وحدة الِخْروع
ـــًا : "الــــِخْرَوع شـــجر مـــن األغـــالث، یحمـــل حّب

. كأنــه بــیض العصـــافیر، ُیســّمى السمســَم الهنـــديّ 
ة عریضـة متفرقـة األطـراف، ولـیس یأكلـه ولـه ورقـ

من المال شيء، وقد ُیّتخذ من حّبـه ُدْهـن یتـداوى 
وربمــا ضــخمت الِخروعــة حتــى تكــون . بــه النــاس

مثل التینـة الضـخمة، وال تكـاد تنبـت الخروعـة إال 
ــودًا وال  ــیل، ولـــــیس شـــــيء أقصـــــف عـــ ــبطن مســـ بـــ

وٕاذا أدرك ثمـره فــي شــجرته . أضـعف مــن الخــروع
لقــد . )٢٩٤("وینبــت بُعمــان. ونــزاشــقَّ عنــه أغطیتــه 

ورد اللفظ بداللة اللین والسهولة فـي سـیاق الفخـر 
كَأنَّـهُـــنَّ (بتصـویر تســاقط أیــدي الفرسـان الخصــوم 

، وكـــذلك فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن )٢٩٥( )الــــِخْرَوعُ 
األمطـار والسـیول التـي أخــذت تتغلغـل فـي جــذور 

  :)٢٩٦(نبت الخروع
  َلِعَب السُّـیُـوُل به فأْصَبَح ماُؤهُ 

  َغـَلـًال تَـَقـطََّع في ُأصوِل الـِخــْرَوعِ      

ــــز بعصـــــارة  ـــروع تتمیـ ــح أن وحـــــدة الخــ وواضـــ
دهنهـا وفائدتــه الدوائیــة، وأن اللفــظ أصــبح معــادًال 

  .داللیًا للتعبیر عن الضعف والسهولة
  جمالیات النبات

األداء ُتعـد الصـورة الشــعریة مـن أبـرز وســائل 
ــــــة  ــب الجمالیــــ ــــ ــــــف الجوانــــ ــــــي تكشــــ ــعري التــــ ـــــ الشـــ
للموضـــوعات التـــي یتناولهـــا الشـــعراء، فهـــي ركـــن 
ــوم علیــــه،  ــعر الــــذي یقــ ـــوهري مــــن أركــــان االشــ جـ
ــــعریة  ــــة الشــ ــ ـــــل التجرب ـــــي تنقـ ـــــة التـ ــــیلة الفنیـ والوســ
للشاعر سواء أكان في معناها الجزئـي أو الكلـي، 
لتثبیــت الجوانــب العاطفیــة والمشــاعر واألحاســیس 

وتعتمــد هــذه الصــورة الشــعریة . المتلقــيفــي نفــس 
ـــد علــــى وســــائل  – الوســــیلة الفنیــــة أكثــــر مــــا تعتمـ

ــــیما  ــــالم المجـــــازي، وال سـ ـــــاني والكـ ـــویر البی التصــ
ـــرًا فــــي شـــــعرنا  ـــذي انتشــــر انتشــــارًا كبیـ ــبیه الـ التشــ
ــتعارة والكنایـــة، ذلــــك  ـــي القـــدیم مقارنـــة باالسـ العرب

المرحلـة األولـى مـن مراحـل التصـویر الفنــي، "أنـه 
ــــ ــــورة أو هـ ــناعة الصــ ـــي صــــ ــــى فـــ ــــوة األولــ و الخطــ
ـــة علـــى . الفنیـــة ــعراء هـــذه المرحل وفعـــًال اعتمـــد شـ

التشبیه اعتمادًا شدیدًا، واتخذوا منه لونًا ینشـرونه 
. )٢٩٧("علـــى مســـحات واســـعة فـــي لوحـــاتهم الفنیـــة

ــبیه  ولعـــل ســـبب هـــذا االعتمـــاد الكبیـــر علـــى التشـ
وسـر تعلــق الشــعراء العــرب القــدماء بــه  مــن دون 

ـــي  ــواه فـــ ــــــه ســــ ــــو أن ــــویرهم هــ ـــى "تصــ ــــــد المعنـــ یزی
ــــداً  ـــبه تأكیـ ــوحًا، ویكســ ــــافظ "، وأنـــــه  )٢٩٨("وضـــ یحـ

علــى الحـــدود المتمـــایزة بــین األشـــیاء، وهـــو مهمـــا 
ــــأتي  ـــــاعر أن یـــــ ـــاول الشــــ ــــرب، أو حــــــ ـــــد وأغـــــ أبعــــ
ــــل محكومـــــًا  ــب، یظـ ـــــادر والغریـــ ــتطرف والن بالمســـ
ــبه بــــه، وهمــــا  بـــاألداة وبتجــــاور المشــــبه مــــع المشــ
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والحــدود،  ویبقیــان أمــران یلغیــان اخــتالط المعــالم 
ــفتي الوضـــوح والتمـــایز األثیـــرتین . )٢٩٩("علـــى صـ

وكمــا تعتمــد هــذه الصــورة الشــعریة علــى وســیلتي 
ـــتعارة،  ــــ ــــریین، أي االســ ـــاني األخــــ ـــــ ــــویر البی التصــــ

فاالسـتعارة تعـد مجـازًا لغویـًا، وهـو اللفـظ . والكنایة
المستعمل في غیر ما ُوضع له لعالقـة مـع قرینـة 

أمـا الكنایـة . )٣٠٠(حقیقيمانعة من إرادة المعنى ال
فهـــي اللفـــظ الـــذي أریـــد بـــه الزم معنـــاه مـــع جـــواز 
إرادة معناه حینئذ، وهي وسیلة اتفق العلماء علـى 

ـــذكر ـــاح بالـــ ـــن اإلفصـــ ـــغ مـــ ـــ ـــا أبل ، وأنهــــــا )٣٠١(أنهـــ
ــــــر  ــــن التعبیـ ـــــلوب مـــ ـــاز "أســ ــــــى اإلیجــــ ـــد علـ یعتمــــ

واإلیحــاء والرمــز، ویــدل علــى براعــة الشــاعر فــي 
ــوجزة لهــــ ــــارة مــ ــــه فــــي عب ـــیاغة معانی ا داللتهــــا صـ

وٕایحاؤهـا، ممـا یضـفي علــى الشـعر طابعـًا جمالیــًا 
  .)٣٠٢("ال یهیئه له األسلوب المباشر

إن هــدف شــعراء المفضــلیات لــم یكــن أساســًا 
ـــات  ــ ــوعي أو الجمـــــالي لعـــــالم النب التنـــــاول الموضـــ
ــتهم،  ـــا بیئــ ـــد أنواعــــه التــــي تزخــــر بهـ ــوف عنـ والوقــ
ـــد الصــــورة  ـــیًا یرفـ وٕانمــــا كــــان النبــــات مصــــدرًا حسـ

ــــعریة  ــــمیة الشـ ـــریة وشـ ــــن بصــ ـــة مـ ـــع مختلفــ بطوابــ
ـــم یقفـــوا . وســـمعیة ــؤالء الشـــعراء ل ـــذا رأینـــا أن هـ ول

المشــبه فــي  –عنـد النبــات بوصــفه الطــرف األول 
عملیـة التشـبیه، أو بوصـفه هـدف الشـاعر األول، 
وذلــك باســـتثناء الــــَمّرار بـــن منقـــذ فـــي تصـــویر مـــا 
یملـــك مـــن مـــزارع نخیـــل، حتـــى إن هـــذا التصـــویر 

اته، وٕانمـا أتـى فـي سـیاق الفخـر للنخیل لم یكن لذ
ــــــه ــ ـــــة إبل ــــــه بقلـــ ــــــرأة عّیرتــ ـــى امــ ــــــرد علـــــ ــــو . والــ فهــــ

  : )٣٠٣(یقول
  

ــاٍت    فـإنَّ لـنــا َحـظــائَر ناِعـمــ
ــــا                ـــــــــ   عـطاَء اِهللا ربِّ الـعاَلـمیــنـ

  َطَلـْبَن الـَبحــَر باَألْذنـاِب حتَّى
ــــاَشـْربـَْن ِجـمـــاَمــــ                ُه حتَّى َرویـنـ

  ُتطاوُل َمـْخـِرَمْي ُصُدَدْي ُأَشيٍّ 
ـــنینــا               ــ ــوائــــَك مــا ُیبالـِـــْیـــَن الســ   َب

  كأنَّ ُفروَعهــا في كلِّ ریحٍ 
ــــا               ــنــ ـــِصـْی   َجـــواٍر بالذَّواِئِب َیـْنَت

  ـن َمـْحالً َبـناُت الـدَّهــِر ال َیـْحـِفــلْ  
ــــــــا             ــنــ   إذا لم تبَق سائمـــٌة َبـِقـْیـــ

ــاٍت  ــنـوَن ُمـَجـلَِّحــ   إذا كاَن السِّ
نینا            َخـَرْجـَن ومـا َعـِجـْفــَن من السِّ

ــــا ْیُف ثمَّ َیُحــلُّ فیهــ   یسیُر الضَّ
  ـِبْینـــامـَـَحال� ُمـْكــَرمــــًا حتَّى یَ              

ــُر باقٍ  ــا ِغــًنى واَألْجــ   فتلَك َلـنــ
ي بعَض َلوِمِك یا َظِعینا               َفـُغـضِّ

ـــــرى ــــا وبناُت ُأخـــــ   بنـاُت بناِتــهـــــــ
ــــا        َصــواٍد مــا َصـِدْیــَن وقـــْد َرِویــنــ

  
  

وواضح أنـه یبـرز مـا خصـهم اهللا تعـالى مـن      
ین شـــجر النخـــل التــي ضـــربت بجـــذورها فـــي بســات

األرض طلبـًا للمـاء، وهـي أشـجار ضـخمة تنــافس 
جبال موضـع ُأَشـيٍّ فـي طولهـا، وهـي ذات سـعف 
یشـبهها بـذوائب الجـواري المتشـابكة، ویكنِّـي عنهــا 

ــبنات الـــدهر(بــــ لمـــا تتمیـــز بـــه مـــن صـــفة البقـــاء ) ـــ
ــت كاإلبــــل  غیـــر مبالیــــة بالجــــدب، ذلــــك أنهــــا لیســ

ي یلحــق بهــا مــا یلحــق مــن اآلفــات، والماشــیة التــ
ـــالهزال  ـــالقحط فتصــــاب بــ ــذلك ال تتــــأثر بـ ـــي كــ وهـ
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ـــذا تـــرى الضـــیف یحـــل فیهـــا دائمــــًا  والضـــعف، ول
إنها ثروتهم التي تعـود علـیهم . مكرمًا حتى یفارق

باألجر والغنم، ولذا فحري بهـذه الظعینـة أن تقلـل 
  .من لومها

وٕان لم یقف شعراء المفضلیات في تصـویرهم 
ــــ ـــرف األول كمــــا الفنــــي عن ـــفه الطـ د النبــــات بوصـ

فعلوا في موضوعاتهم الكثیرة، فإن أعیـنهم وقعـت 
المشـبه بـه  –على النبـات بوصـفه الطـرف الثـاني 

عندما أرادوا تجسـید جمالیـات موضـوعات شـعریة 
كثیــرة بوصـــفها الطـــرف األول، وهـــي موضـــوعات 
توزعت على اإلنسـان والحیـوان والجمـاد والقضـایا 

ن النبــات معــادًال داللیــًا للتعبیــر لقــد كــا. المعنویــة
عن معـان متعـددة، ولعـل هـذا هـو السـبب فـي أن 
الصــورة التــي یكــون النبــات فیهــا عنصــرًا تتصــف 
بالجزئیـــة أو أنهـــا تـــأتي قصـــیرة، حتـــى وٕان وردت 
فــي قطعــة شــعریة واحــدة أكثــر مــن صــورة، فهــي 
عادة ما تكون متفرقة ال تشكل صورة كلیة تـؤدي 

  .زئیة وظیفة بنائیةفیها هذه الصورة الج
ویـــأتي عـــالم اإلنســـان بوصـــفه الطـــرف األول 
فــي الدرجــة األولــى فــي بنــاء الصــورة التــي یكــون 
النبـــات فیهــــا الطــــرف الثــــاني، ولعــــل مــــا ورد فــــي 
مفضـلیة الَمـــرَّار بــن ُمنقـذ الثانیـة أبــرز مثـال علــى 
ــــة التــــــي كــــــان  ــور المتفرقــ ـــل هــــــذه الصــــ ـــد مثـــ حشــ

ة یمثــــل فیهــــا اإلنســــان ســــواء أكــــان رجــــًال أم امــــرأ
  : )٣٠٤(فهو یقول في أبیات متفرقة. الطرف األول

ــِني ـــــال َیْســِطیُع ـــــ   وَیـرى ُدوني، ف
ــــاٍد ُمْسَمــِهرّْ      ــتَـــ   َخـْرَط َشـْوٍك  مـن َق

  ولَي الـنَّـْبـَعـُة مــن ُسالَِّفـهـــــا
ـــــرْ     ـــــ ــا والـُكـُبـ ـــــ ـــ ــــهامُة منهــــ ـــــ ــــَي الـ   ولـــــ

ْنـــ ــــهِ ولِــَي الـزَّ ـــوَرى ِبـ ـــذي ُیــ   ـُد الـ
ـــــرْ     ــــٍم َأْو َقــُصــ ـــــ ــِئـــْی ــــــُد َلـ ـــا َزْن ــ   إْن َكـَبـــ

  وٕاذا َتْضَحُك أْبدى ِضـْحُكهــــا
ـــــرْ     ــــ ــــ ــــُه َذا ُأُشـــ ـــــ ــیَّـــــَدتــْــ ــــًا َقـ ـــــ ــــوانـ   ُأْقــــُحــ

ــــهـ ــــها َرْبـَلـَت ــــــاَدَفـَعـْت َرْبـَلتُـ ـــــ ـــــ   ـ
ـــــرْ    ـــــِل الـُمـْنــقَــِعـ ــ ــَل َمـْیــ ـــ ــاَدْت ِمـثْــ ـــ   وتَـهـــ

ــــــا  ـــِك ِبـهـــ ــِر والـِمسـ ــــــُق الـَعـْنـَب   َعــَب
ـــون الـُعـُمـرْ     ــُعـْرُج ــــراُء َك   َفـْهــَي َصـْف

ـــورًا جزئیــــــة  ـــع صـــ ـــــاعر یجمـــ ــــح أن الشـ وواضــ
م المــرأة معتمــدًا علــى لتقــدیم صــورة ســواء للرجــل أ

الكنایــة تــارة، فهــو یكنِّــي عــن صــعوبة النیــل منـــه 
مــن دون (واســتحالة التغلــب علیــه متوســًال بالمثــل 

، وعـــن أصـــله النبیـــل ومغرســـه )ذلـــك خـــرط القتـــاد
ـــالنَّْبعة(الجیــد بـــ ، وعــن تقدمــه فــي العــز والشــرف )ـ

ـــالهامة(والریاســة بـــ ، وعــن ســبقه لمعــالي األمــور )ـ
وصــول لمــا یریــد فــي وقــت یعجــز وقدرتــه علــى ال

ْند(اآلخــرون بـــ وعلــى التشــبیه تــارة أخــرى فــي ) ــــالزَّ
تصویر المرأة باالعتماد علـى الحاسـتین البصـریة 
والشــمیة، فهــي ذات ثغــر عــذب شــبیه بــاألقحوان، 
ـــل مــــیالن نخلــــة  تمیــــل فــــي مشــــیتها وتتهــــادى مثـ
تنقطــع مــن أصــلها، ولهــا رائحــة فّواحــة، وقــد دلــل 

بلزومـه لهـا حتـى ُعـّدت صـفراء  كثرة طیبهـا"على 
منـه، كصـفرة عرجــون الُعُمـر ألنهــا تلطـخ جســدها 

ـــى  ــورة األولـــ ـــــود، فالصــــ ـــو محمـ ــــه، وهـــ ـــق (فیــ عبـــ
ــورة حقیقیـــة مشـــفوعة بصـــورة بصـــریة ) العنبـــر صـ
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وداللتهمـــا ) فهــي صــفراء كعرجــون الُعُمــر(ملونــة 
  .  )٣٠٥("شمیة

ــــین  ـــــي بیتــــ ـــــان فــ ـــورتان فنیتــ ــك صــــ ـــــ ومـــــــن ذل
ـــَزّردِ  بـــن ِضـــرار، وهمـــا  منفصـــلین فـــي مفضـــلیة ُم

ــتندان إلـــــى الحاســـــة البصــــریة وكـــــان الطـــــرف  تســ
األول في األولى الرجل الـذي ظهـر بیـاض شـعره 
النابـــت بعـــد صـــبغه بالحنـــاء فشـــبه ذلـــك بالثَّغامـــة 
لبیــاض زهرهـــا، أمـــا الصــورة الثانیـــة فكـــان طرفهـــا 
ــــن  ـــین مـ ــ ــــاقیها الممتلئت ــبیه سـ ـــــم تشـــ ـــرأة ت األول امــ

ــتوائهما النعمـــة واللـــین ببـــردتین فـــي بیاضـــهم ا واسـ
)٣٠٦(:  

  ُفؤادَي حتَّى طاَر َغـيُّ َشِبـْیـَبـِتـي
  املُ شتَّى َعــال َوْخٌط من الشَّیِب وحـ   

ـــهُ  ــــــــ ــاُء الـُیــَرنــــاِء تحــتَــــ   ُیـَقـنِّـــُئــُه مـ
ـــٌر كـَأطـــراِف الـثَّغـامــــِة ناصـــلُ        َشـِكی

ــما وَتْخطُـو على َبــرَدتَـْیــنِ  ــــذاُه   َغ
ـــوُن الـَغـالِغلُ    َنـِمـیـــــُر الـِمـیــــاِه والـُعـیــ

  
وقد تـرد صـورتان فنیتـان فـي بیتـین منفصـلین 
ــون  ــًا، وتكــ تعتمـــدان علـــى الحاســــة البصـــریة أیضـ
المــــرأة هــــي طرفهمــــا األول ومحورهمــــا، كمــــا فــــي 
ــــبه المـــــرأة  ــــذي شـ ــــلیة المخّبـــــل الســـــعدي، الـ مفضـ

اضــها وحســن اســتواء قامتهــا، بالبردیــة إلظهــار بی
    :)٣٠٧( وشّبه شعرها الجعد الكثیف بالكرم

  
ــــــا ـــــ ـــــ   َبــْرِدیَّـٌة َسَبَق الـنَِّعــْیُم بـهـــ

ــــــمُ     ـــــ ـــــ ـــا َعـْظـ ـــال ِبـهـــ ـــا وغـ ــراَنـهـــ   َأْقــ
  وتُـِضـلُّ ِمـْدراهــا الـَمـواِشـُط في

ـــٍد َأَغــ     ـــــ ــْرمُ َجـْعـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــُه َكــ   ــــمَّ كـَأنَّ

وبنــاء علــى ذلــك یمكننــا القــول بوجــود صــور 
متوالیــة فــي مفضــلیة واحــدة تتنــاول عالمــًا واحــدًا، 
ـــي  ــــك فهـ ـــا عــــدا ذل ــــة، ومـ ـــا تتصــــف بالجزئی ولكنهـ
صــور متفرقـــة جزئیــة، حیـــث تتصــدر المـــرأة فیهـــا 
ــــــا  ـــات فیهـ ــــ ــون النب ـــرف األول ویكـــــ ــفها الطــــ بوصـــــ

وهنـــا تختلـــف الصـــورة بـــاختالف . ف الثـــانيالطـــر 
الحواس، فتظهر حاسة البصـر فـي تشـبیه شـعرها 

  :)٣٠٨(المنسدل بالعناقید
  قاَمـْت ُتریَك َغــداَة الَبـْیــِن ُمــْنـَسـِدالً 

ــا الـَعـناِقـیــدا    ـــْیـهـ   تَـخالُــُه فــوَق َمـتْــَن
  :   )٣٠٩(وتشبیه ثغرها باألقحوان األبیض

ـفاَه عِن اْقُحـوانٍ ُیـَفـلِّ    ْجــَن الشِّ
ـــارُ          َجالُه ِغـبَّ سارَیٍة ِقـَطــ

ـــالَعَنم األحمــــــر  ـــابعها بـــ ــبیه أطــــــراف أصـــ وتشــــ
  :)٣١٠(تشبیهًا بلیغًا 

ــــْوُه َدنــــا ــٌك والُوُجـ   الـنَّْشُر ِمْسـ
ــــاِن َعـَنـــــمْ     ــــــَن   نـیُر وَأْطَراُف الـَبــــ

ــــ ـــبیه رقتهـــــا ونضـ ــن الغـــــض وتشــ ارتها بالغصـــ
  :)٣١١(الرطیب 

ـــــاتٍ  ـــــ ــٍر راِئَح   كأنَّ بناِت َمْخــ
  َجُنـوُب وُغْصُنها الَغضُّ الرَّطـیـبُ    

ـــاة معهــــــا  ـــیم الحیــ ــیش ونعــ ـــبیه هنـــــاء العـــ وتشــ
  :)٣١٢(بالَجّنة التي یعیش اإلنسان في رحابها

  فإْن َتُك ِهْنٌد َجنًَّة ِحـْیـــَل ُدونها
  یْأُس الفتى َفَیِعــیُج فـقـْد َیْعـِزُف الـ

وتشــبیه النســاء اللــواتي فــوجئن بغــارة فظهــرن 
  :)٣١٣( حواسر بالُعنقُـر

ـــاِح َلِقـْیـتُــمُ  ب   وَلِنْعـَم ِفـتْـیـاُن الصَّ
  وٕاذا النِّساُء َحـــواسٌر كالـُعـنـقُـــرِ       
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ــبیه ریحهــــا  ــــّم فــــي تشــ كمــــا تظهــــر حاســــة الشَّ
  :)٣١٤( الطیب الذكي بالریحانة

َر فوَقـناَفِبـتْ    ـنا كَأنَّ الَبـْیـَت ُحـجِّ
َرتْ          ــٍة َنوَّ   ِبـرْیحانٍة ِمن َبْطِن َحـــــْلَی

  ِبـرْیحانٍة ِرْیَحْت ِعشاًء وطُـلَِّت 
  َلـهــا َأَرٌج، ما َحْوَلهــا غیُر ُمْسنـِِت        

علــى ســبیل  -وكــذلك تشــبیه رائحتهــا الطیبــة 
  : )٣١٥( باألترّجة -االستعارة 
ــًة َنْضُح الـَعبیِر بهاَیحْ    ِمْلَن ُأتْـُرجَّ
  كأنَّ تَـْطیاَبها في األْنِف َمْشُمـومُ    

ـــذي كــــان الطــــرف  أمــــا مــــا یتعلــــق بالرجــــل الـ
ـــى  ــ ــویر التـــــي تعتمـــــد عل ــــة التصـــ ـــي عملیـ األول فــ
ـــاة  ــــدي الكمـــ ـــد شــــــبِّهت أیــ ـــریة،  فقـــ ــــة البصـــ الحاســ
ــــــالِخْرَوع  ــــ ــــــربات ب ــــــدة الضــــ ــــن شــــ ـــــ ـــــاقطة مـ المتســـــ

  : )٣١٦(للینه
  رْبُت به َفـُتْسـِقـُط َضْرَبتيولقْد ضَ 
ـــاِة كأنَّهُــنَّ الـِخْرَوعُ     ــِدي الُكمـ   أیـْــ

  :)٣١٧(وشبَهت أجساد الجنود القتلى بالهشیم
ـــَن أجساُدُهــــمْ  ــْیـــَمــــ ــْت بـِتَـ   وَأْضَحـ

ــــْیـمـــا   ـــا الــهَـِشــ ــــن رآهـ   ُیَشـبِّـهُـها َمـ
ــــیش لك ـــود الجـــ ـــبه جنــــ ــــكهم وشــــ ــــــرتهم وتماســـ ثـ

  :  )٣١٨(بالشجر الملتف الكثیف في الوادي
ْقــِر َیـْقــُدُمـهُ  ــَقــضَّ ِمثْــَل الصَّ   فاْن

ــــــمّْ     ـَرْیــِف َلــِه   َجـیـٌش َكــُغـالَِّن الشُّ
وُشـــبه ســـلب مـــال األعـــداء وٕاذاللهـــم والتغلـــب 

  : )٣١٩(علیهم بقشر الِعِصّي على التمثیل
  ـَو الِعِصيِّ َفَأْصَبحواَلـَحْوناُهــُم َلـحْ 

ــــــا     على آلـٍة َیشُكـو الـهَـــواَن َحریـُبهـــ
  :)٣٢٠(وُشبِّه شیب الرجل باألقحوان لبیاضه

  رأْت ُأْقُحـواَن الشَّْیِب َفْوَق َخـِطـْیـطـةٍ 
ــِكـنَّ ُصـؤاُبهــا        إذا ُمـِطـَرْت لـم َیـْسـَت

ـــده بانتفـــا خ لحـــاء وُشـــبِّه القتیـــل وقـــد انـــتفخ جل
  :  )٣٢١(شجرة القتاد

  وآخـــَر شاٍص تَــرى ِجْلــــَدهُ 
  َكــِقـْشِر الـَقـتادة ِغـبَّ الـَمَطـرْ   

ــنه ـــة لطراوتـــه وحداثـــة سـ ــبِّه الغـــالم بالبان : وشـ
  .)٣٢٢()كُغْصِن البانِة المتغاِیــد(

ــوان فــــي المرتبــــة الثانیــــة   -ویــــأتي عــــالم الحیــ
اء بوصـــفه الطـــرف األول فـــي بنـــ -بعـــد اإلنســـان 

. الصــورة التــي یكــون النبــات فیهــا الطــرف الثــاني
ـــعراء  ـــــ ــــاهد الشـــ ـــــ ـــل مشــ ــــ ــــورة اإلبــــ ـــــ ــــــدر صــ وتتصـــــ
التصویریة، وغالبًا ما تكون معتمدة علـى الحاسـة 
البصــریة، فقــد شــبهوا الظعــائن، وهــي اإلبــل التــي 
ـــــدوم  ــــجر الـ ـــــاء بشــ ــوادج النسـ ـــــا هــــ ـــعت علیهـ وضـــ

  :)٣٢٣(لضخامتها
ـحى طاِفیاتٍ    لِـَمـِن الـظُّـْعُن بالـضُّ

  ِشـْبـهُـهــا الـدَّْوُم أْو َخالیا َسِفـْیـنِ   
وُشبِّه ذنب الناقة المرفـوع عنـدما ُتزجـر بعـذق 

  :)٣٢٤(النخلة
  َعْنٍس ُتِشیُر ِبـِقـْنـواٍن إذا ُزِجــَرْت 

ــــلُ    من َخـْصبٍة َبـِقــَیــْت فیهـا َشمالی
ــــجر األرز  ــب شـ ــوائم الناقـــــة بخشـــ وُشـــــبِّهت قـــ

  :)٣٢٥(لصالبته
ـــاِء كأنَّهـــــاَلـهـا َرِبـ   ذاٌت بالـنَّـجـ

ــــُروجُ  ـــــ ـــــ ــــنَّ فُـــ ـــُم َأْرٍز بـیـنـهُـ   دعــاِئ
وُشـبِّه البعیـر بقضـیب صـلب مـن شـجر النبــع 

  :)٣٢٦(لضموره وصالبته
  فوقــْفــــُت فیهــــا َكْي أسائَلهــــــا
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ــــعِ      َغــْوَج اللَّبـــاِن َكـِمـْطــَرِق الـنَّْبــ
ــمعیة و  ـــــى الحاســـــة الســـ ـــتناد إل ـــتم االســ ــ كمـــــا ی

ــب  ــــ ـــل بالقصـ ــّبهت صـــــــدور اإلبــــ ــــد ُشـــــ ـــــًا، فقـــ أیضــ
المجـــــوَّف یمســــــك بـــــه الزامــــــرون إلظهـــــار نزعــــــة 

  : )٣٢٧(الحنین
ــا تَــَرْي ِإِبــلي كَأنَّ ُصُدوَرهــــا    ِإمَّ

  َقَصٌب بَأْیــدي الـزَّاِمریـَن َمـُجـوفُ         
ـــي  ـــــ ــــــلیات فـ ــــعراء المفضـــ ــــ ـــــف شـ ــــ ــــذلك وق وكـــــ

ـــرف األول  –م جمالیـــــات الخیـــــل تصـــــویره  -الطــ
عنـــد النبـــات بوصـــفه الطـــرف الثـــاني، وذلـــك فـــي 

فقــد . صــور بصــریة غالبــًا مــا تســتند إلــى التشــبیه
ــتقیمة (ُشـــبِّه الفـــرس بالعســـیب  جریـــدة النخـــل المسـ
،  )٣٢٨()كالعســـیب(، فهـــو )التـــي ُیكَشـــط خوصـــها

ـــالِهراوة(و ــراوة(، و)٣٢٩()كــــ ـــــ ـــــل الِه ــ ــد . )٣٣٠()مث ـــــ وق
الفــرس إذا نفضــها بقصــبة ُشــبِّهت خصــائل عــرف 

  :)٣٣١(رطبة
ِبـْیـِب كأنَّ ُغْصَن َأباءةٍ    ضافي الـسَّ

ـــَدُع          َریَّـاَن َیـْنـفُـُضهـا إذا ما ُیـْقـــ
  :)٣٣٢(وُشبِّهت عنقه بجذع النخلة

  ولقْد َغـَدْوُت على القـِنـْیـِص ِبَشْیـَظٍم 
  كاْلِجــْذِع وْســَط الَجــنَّــِة الـَمْغروسِ      

ــــــلوب  ـــن أسـ ــــــر مــــ ــــاعر أكثـ ـــد الشـــ ــــــد یحشــــ وقـ
ـــتعارة  ــبیه واالســـــ ــــ ـــــى التشــ ـــدًا علـــ ــویري معتمـــــ ـــــ تصـ
ــــــف  ـــــه یصـ ــ ــــــد، كقول ـــت الواحـ ــــ ــــــي البی ـــاز فـ والمجــــ

  :)٣٣٣(فرساً 
  ُسالَّءٌة َكَعصا الـنَّـْهــديِّ ُغـلَّ لهــــا

ــرَّاَن َمْعـُجــومُ       ُذو َفــْیــئــٍة من َنـَوى ُق
ففــي البیــت ثــالث صــور ســاكنة، فقــد شــبهها "

ــم ب ــتعارة التصـــریحیة، ثـ ـــالَّءة علـــى ســـبیل االسـ السُّ

شــبهها بعصـــا رجــل مـــن قبیلـــة نهــد الیمنیـــة، وهـــم 
من سكان جبال تهامـة، وأكثـر مـا تكـون عصـیهم 
ــــمر  ــــلب كالســـــــلم والســـ ـــجر الجبـــــــال الصـــ مـــــــن شــــ

ـــع ُغـــّل لهـــا ذو (والصـــورة الثالثـــة . والشـــوحط والنب
، وتحتمــل معنیــین حقیقــي ومجــازي كالهمــا )فیئــة

ســـاكنة، الحقیقـــي أشـــار إلـــى أنهـــا  صـــورة بصـــریة
علفــت نــوًى مــن أصــلب أنــواع النــوى حیــث جعلــه 
من نوى ُقّران ومعجومًا ذا فیئة، وهو النـوى الـذي 
ــوم، أي  ـــــو المعجـــــ ـــــم بعرتـــــــه، فهــ ـــــه اإلبـــــــل ثــ علفتــ
ــذا  المعضـــوض، یریـــد أنـــه أدخـــل جـــوف فرســـه هـ

ــوى، حتـــى اشـــتد لحمهـــا والمعنـــى المجـــازي ... النـ
ــذي أي الل –علـــى تشـــبیه نســـورها  حـــم الصـــلب الـ
ــذا  –فــــي بطـــــن حوافرهــــا  بـــــالنوى ذي الفیئــــة، وهـــ

ـــي  ــــه فــ ــــعر، ومنـ ـــي الشـ ـــرد فــ ـــا یــ ــــرًا مــ المعنـــــى كثیـ
  :)٣٣٤(المفضلیات قول َسَلمة

ــني َسُبـــوٌح  ــــِه تُـــداِفـُع   َغــَدْوُت ب
ــــــمُ  ــــا َعـَجـــٌم َجـــِرْیـــ   َفــراُش ُنُســوِرهـ

ــورها بــــــال ــــا تطـــــایر مــــــن نســـ نوى فقـــــد شـــــّبه مــ
  .)٣٣٥("المقطع لصالبته

ویستعین شعراء المفضلیات بالنبـات لتصـویر 
ـــي  ـــأتي فــ ـــات الجمـــــاد أیضــــًا، ولعـــــل هــــذا یــ جمالیـ
المرتبــة الثالثـــة، ومـــن ذلـــك أنهـــم شـــبَّهوا خشخشـــة 
زرد دروع الفرســـان بخشخشـــة یبـــیس الـــزرع حـــین 
ــــاح علیــــه وتحركــــه متوســــلین بالحاســــة  ـــب الری تهـ

  : )٣٣٦(السمعیة
ــــدا   ُن الحدیــــِد علیهمُ َتَخْشَخُش أب

  كما َخْشَخَشْت ُیْبَس الِحَصاِد َجنوبُ       
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ـــبَّهوا  كمــــا توســــلوا بالحاســــة البصــــریة، فقــــد شـ
الســهام الكثیــرة المغروســة فــي عنــق الفــرس بنبــت 

  :)٣٣٧(الُكرَّاث المنزوع من الرمل
ــــــا ـــــ   كأنَّ ِبـِلـْیتَـْیهــا وَبْلَدِة َنْحِرهـ

ریِم الـُمـَنــزَّعــامن النَّـْبِل ُكــرَّ    اَث الصَّ
وشـبَّهوا الطریـق مـن حیـث االسـتواء بالحصـر 

  ):٣٣٨(المصنوعة من سعف النخل

  إذا َتجاهــَد َسْیُر القوِم في َشَركٍ 
ــولُ         ــ ــْرُمـ ــُه َشـَطــٌب بالسَّــْرِو َم ــ   كأنَّ

  :وكذلك شبھوا الطریق بشقائق الَكتَّان وقطعھ

ــٍة  ــ ــ ــُت على سبیـــلٍ وناجی   َبَعـْث
ــوبُ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــِرِه ُسـُب ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــاَض َمـْنـَج ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــأنَّ بیـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   )٣٣٩(كـ

ــالِل َعِشیَّةً  ــ ــیــاَء الظِّ ــبَّــُع َأْف   تَـَت
ــوبُ                ــ ــ ـــنَّ ُسـُبـ ــُرٍق كــَأنَّـهُــ ــ   ٣٤٠(على ُطــ

ــــى مـــــرة  ـــرد فقــــد أت ــــذهني المجـ ــــى ال أمــــا المعن
ــــ ـــــي األســـ ــ ــــــرف األول ف ـــــفه الطـ ــــــدة بوصــ لوب واحـ

ـــى  ـــن المعنـــ ــــه مـــ ــ ــــــة لتقریب ـــي محاول ــــویري فـــ التصــ
ــم  ـــاج الحكــ ـــدما ُشــــبِّه اعوجـ المــــادي البصــــري، عنـ

  :)٣٤١(باعوجاج عود شجر السَّراء
ــَعــوَُّجوا في الـُحـْكِم َعــْمداً    فال تَـَت

ـــــَراءُ      ــ ـــوُد السَّ ــــوَُّج الـُعــ ــا َیـتَــَعـ   كـمـ
مـادهم ولئن أكثر شعراء المفضـلیات مـن اعت 

ــــإنهم  ــــویري فـ ــــي أســـــلوبهم التصـ ـــبیه فـ ــــى  التشــ علـ
 -كمــا رأینــا  –توســلوا إلــى ذلــك معتمــدین الكنایــة 

حطیـب (أیضًا، ومن ذلك أن الشاعر كنى بعبـارة 
عــن َجـدب أحــد الودیــان حیـث یقــیم قومــه )الجـوف

  :)٣٤٢(لعزَّتهم بقوله
ــــــةٌ  ـــلُّ إذا هـــبَّـْت شآِمـیَّ   ُكـنَّا َنـُح

  واٍد َحـِطـْیـِب الـَجـْوِف َمْجُدوبِ بـُكـلِّ    
وكنَّى عن الِعـز المتأصـل المتجـذر فـي قومـه 

  ::)٣٤٣(بقوله) باألثلة(

ــــــا ــَك َنْحــُت َأثْــلَـِتــن ـــدا َلـ   فإذا َبـ
ــْردِ           َفَعَلْیـــَكهــا إْن ُكنـــَت ذا َحــــ

ـــن وتجــــّذره مقارنــــة  ــن المنبــــت الحسـ ــــى عــ وكنَّ
  :)٣٤٤(بقوله) ــَنبت الِعضاه(بآخرین بـ

ــــةٍ  ـــــ   إْذ ُكلُّ َحيٍّ ناِبـٌت بَأُروَمــ
  َنْبـَت الِعضاِه َفماِجٌد وَكسیدُ          

ــــن  ــــدور األعـــــداء مـ ــمره صـ ـــى عمـــــا تضـــ ــ وكنَّ
  :)٣٤٥(بقوله) ــأكلوا الُخطبان(العداوة البغیضة بـ

ــــوا الــ ـــو َأكــــلـ ــــًة فـل ــوا َنـــدامـــ   ذاقُـــ
ــــــمْ    ــــــُه َعـْلَقـ ـــد َل ـــوَجـــ ـــاَن لم ُی ـــبـــ   ــُخــْط

وكنَّــى عــن ســوق عكــاظ حیــث یجتمــع النــاس 
    :)٣٤٦(بقوله) ـــالسَّْرحة العشاء(بـ

  ِبــَذمٍّ ُیَغــشِّي الــَمْرَء ِخـْزیــًا وَرْهــَطهُ 
  َلَدى السَّْرَحِة الَعشَّاِء في ِظلِّها اَألَدمْ     
على ما تقدم في بیـان جمالیـات النبـات  وبناء

فقـد أصـبح واضـحًا أن شـعراء المفضـلیات توسـلوا 
أكثــر مـــن  بالتشــبیه مــن وســائل التصـــویر البیــاني
التــي نــدر  الكنایــة، وبطبیعــة الحــال مــن االســتعارة

وكمـــا تبـــّین أن . أن ظهـــرت فـــي جمالیـــات النبـــات
ــــذاتها إال مــــا  ـــن مقصــــودة ل صــــورة النبــــات لــــم تكـ

ــل، وٕان أفـــرده المـــر  ــذ بحدیثـــه عـــن النخـ ار بـــن منقـ
ورد فــي ســـیاق الفخـــر بمـــا یملــك والـــرد علـــى مـــن 
یعیبه بقلة إبله، فقد كان النبات صورة جزئیـة فـي 
ـــعراء  ـــــ ــــــا شـــ ـــــي تناولهـــــ ـــــ ــــة التـ ـــــ ــــاهد المتنوعــ ـــــ المشــ

   .المفضلیات
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  البحث خاتمة
خلــص البحــث إلــى بیــان مفهــوم النبــات، فهــو 
ـــي  ـــالى فـــ ــــل مـــــا أنبتــــــه اهللا تعــ ـــمل كــ ـــت، ویشــ النبــ

ــم نَ : رض، یقــــالاأل ـــُت َنْبتــــًا وَنباتــــًا، وینقســ ــت َیْنُبـ َبــ
حمــض طعمــه حــامض أو مــالح : األول: قســمین

ـــة طعمـــه حلـــو: مـــّر، والثـــاني ــث . َخلَّ ووقـــف البحـ
ـــذي اســـتقر علــــى  ــور تصـــنیف النبــــات ال عنـــد تطـ

ــــة أقســـــام ـــــك: ثالثـ ــــــَجْنَبة، وذل ــــجر، ال ـــــنَّْجم، الشـ  ال
البقــاء الممیــزة للنبــات، وهــي األقســـام حســب مــدة 
 ثـالث دوائـر داللیـة –حسـب رأینـا  -التي شكَّلت 

، وكــان بعنــوان األول مــن البحــثالمحــور  ضــمَّها
  .دالالت النبات

احتـــوت هـــذه  .مالـــنَّجْ : الـــدائرة الداللیـــة األولـــى
ـــدائرة  ــــالـــ ــدات داللیــــــة متعلقــــــة  اً ألفاظــ ــــكَّلت وحــــ شــ

ــــــالبقول  ـــــلها و ب ــتاء أصــ ــــد الشـــــ ـــــي یبیـــ ــــات التــ النباتـــ
، أي الـــذي نَبـــت )ْجمالـــنَّ (وفرعهـــا، ویجمعهـــا لفـــظ 

ــــاق ـــى غیــــــر ســ ــــه األرض، ونجــــــم علــ ـــى وجــ . علــ
ـــدائرة ــت هـــــذه الــ ـــس  وتوزعـــ ـــاتعلـــــى خمــ  مجموعــ

ــــــة ـــى .فرعی ـــ ـــات العامــــــة  األول ـــ ــــــة النب ــب دالل حســــ
النَّبـت، الریـاض، : وضّمت وحدات ومراحل نمّوه،

ــیم، العمــــیم ـــأ، الَوْســــمّي، الَجمــ ـــاع، ُنَفـ  الثانیــــةو  .ُلمـ
ــم، ــون والطعــ ـــمّ  حســــب داللــــة الرائحــــة واللــ ت وضـ

 .اُألقحــوان، الرَّیحــان، اَألْحــوى، الَحــْوذان :وحـدات
وضـــّمت  حســـب نوعیـــة ثمـــره مـــن الَحـــّب، الثالثــةو 

ــدات ـــَنم، : وحـــــ ـــعیر، الَیـــــ ــیفة، الشــــ رع، العصــــــ ـــزَّ ــــ ال
تســـطح محســـب نمـــّوه ال الرابعـــةو  .الَكتَّـــان، ُســـُبوب

ــــه األرض، ــــى وجـ ــدات علـ ـــــل، : وضـــــّمت وحـــ الَبْق
ـفَ  الُحْرُبــث،  ار،الُعْشـب، الحشـیش، األیاِصــر، الصُّ

ــالء  ـــــر،  –الُحلَّـــــب، الَخـــ ـــــْفراء، الَغمی ـــــى، الصَّ الَخل

ـــاد ّب ، حســـب فائدتـــه الممیـــزة الخامســـةو  .النََّفـــل، الزُّ
   .الَخْطِميّ  وضّمت وحدة

احتـوت هـذه . الشَّـَجر: الدائرة الداللیـة الثانیـة 
ـــدائرة  ـــكَّلت الـــ ـــــًا شـــ ــدات داللیــــــة متعلقــــــة ألفاظـ وحــــ

الشــتاء أصــله  بالشـجر، وهــو النبــات الـذي ال یبیــد
وتوّزعـت علـى . وال فرعه، والذي ینمـو علـى سـاق

حســب الداللــة  األولــى .خمــس مجموعــات فرعیــة
: وضــّمت وحــداتالعامــة للشــجر وأجزائــه ونمــوه، 

ــراوة،  ــا، الِهــــ ـــن، الَعصــــ ــب، الُعْســــــُلوج، الُغْصــ الظَّْنـــ
ــب، الَهِشــــیم ــــد، الَحَطــ ْن ــــة  الثانیــــةو  .الزَّ حســــب دالل

هـــذه المجموعــــة هیئـــة الشـــجر وحجمــــه وشـــكله، و 
ــت  : أربــــع مجموعــــات فرعیــــة صــــغرى علــــىتوزعــ
مــا تكــاثف مــن داّلــة علــى  ضــّمت وحــدات األولــى

علــى منابتــه وأمكنتــه، ت أغصــانه، و الشــجر والتفــ
ـَراء، الَغابـة، الَعـرین، الِعـْیص، الُغــّالن، : مثـل الضَّ

ــــة ــــةالَجنَّ ـــمت ، والثانی ـــى ضـ ــــة علـ  امــــ وحــــدات دال
الـذي یطـول ُیعَرف بشجر الِعضاه الخالص، وهو 

ــــل ـــوكه، مث ــتد شـ ــــُمر، : ویشــ الِعضــــاه، الَبانــــة، السَّ
ـــــاد ــ ـــج، الَقَت ــــ ـــح، الَعْوَس ــــ ــــاء، الطَّْل ـــ ــــــال، الطَّْرف ـ ، الضَّ

ـــمت والثالثــــة ـــى وحــــدات دالـــــة  ضــ ـــا ُیســـــمَّى علـ مــ
ــرس، وهــو مــا  دّق وصــغر مــن شــجر الِعــّض والشِّ

ضـّمت  والرابعـة السِّالم، الشُّْبُرم، :شوك، مثلذي 
ــدات  ـــاه اوحــ ـــر الخــــالص ُســــمَّیت ِعضـ ــــاس غیـ لقی

نظــرًا لوجــود بعــض الشــوك والحجــز فیــه، وهــو ال 
رس، وغالبــًا ُیعـد مـن العضـاه وال مــن الِعـض والشِّـ

مـا ینبــت علــى المرتفعـات، وُیســَتخدم فــي صــناعة 
ـــــكأدوات القتـــــال  ـــّي والسِّ ــــلالِقســ ــــراء، : هام، مثـ ـ السَّ

حسب داللـة الفائـدة العامـة،  والثالثة. النَّْبع، النَّشم
ــــ ــــنع السـ ــــلكصـ ــنع  :واك، مثـ اَألراك، الَعـــــَنم، وصــــ
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األَْثـــل، النَُّضــار، وصـــنع  :، مثــلاألدوات المنزلیــة
ــنع ســــقوف  :رحـــال، مثـــلالموائـــد والِّ  ــْیس، وصـ الَمـ

ـــادة لإلیقــــاد، مثــــل ــــازل ومـ ــث، الَغضــــا، : المن ْمــ الرِّ
ــور، مثـــل ـــاق، أو  :اَألْرز، ومـــادة لجبـــر الكسـ الطَُّب

ـــا محــــالً حســــب تمیزهــــا بالظــــل الكث  یــــف، واتخاذهـ
ــْرحة :لإلقامــة، مثــل حســب الرائحــة،  والرابعــة. السَّ

ــــل ُدوع، ال: مثــ ـــرُّ ـــ ــــــة، ال ـــــى، األُْتُرجَّ ـــّث، أو اَألْرطـ ـــ شَّ
ــــل ــار، الَغْلقــــة، : الطعــــم، مث ــــاب، الَقــ ــــَلع، الصَّ السَّ

ـــــیْ  ــــَور، الَوِضــ ــــلالَقْســـ ـــــون، مثـــ ـــــل،  :عة، أو اللــ بــ الرَّ
حسـب الثَّمـر، وهـي مجموعـة  ةوالخامس. الَعَلجان
 :مجموعـــات فرعیـــة صـــغرى علـــى ثـــالث توزَّعـــت
مـــا لـــه داللـــة علـــى النخیـــل وثمـــره  ضـــمَّتاألولـــى 

ــــه ومـــــا یتصـــــل بــــه، مثـــــل النَّخـــــل، التَّمـــــر، : وهیئت
ــوى،  ـــ ـــــّالء، النَّ ـــــَطب، السُّ ــیب، الشَّ الَخْصـــــبة، الَعســـ

احتــوت  والثانیــة. ْذع، الُعمــر، الَغــْرسالَعَجــم، الِجــ
ــــل ــــى الكــــرم، مث ــــه داللـــــة عل ـــا ل ــــى مـ ـــْرم، : عل الَكــ

ــب، ا ــودالِعَنـــ ـــ ــــواع و . لُعْنُق ـــــى أنـ ــوت عل ــــة احتـــ الثالثـ
ــــل ـــــار، مثــ ــــن الثمـ ــــاد، : مختلفــــــة مــ ــــدَّْوم، الِفْرصــ ــ ال

      .الُفْلُفل
احتـوت هـذه . الـَجـْنـَبــة: الدائرة الداللیة الثالثة 

ـــدائرة  ــــالـــ ــدات داللیــــــة متعلقــــــة  اً ألفاظــ ــــكَّلت وحــــ شــ
بنباتـــات تقـــع مـــا بـــین الشـــجر والبقـــل، وهـــي التـــي 

ـــجر الـــــذي یبقـــــى أصـــــ ــت الشــ ـــي فارقـــ ــــه فــ له وفرعـ
الشتاء، والبقل الذي ال یبقى أصله وال فرعه فیـه، 
وكان َجْنَبة بینهما، ورأینا أن ما ُیسمَّى بـاألغالث 
مـــن النبـــات، وهـــو مـــا لـــیس ببقـــل وال حمـــض وال 

ــت . ینتمـــي إلـــى الجنبــــة أیضـــاً ِعضـــاه،  ـــد توزعــ لق
 األولـى. هذه الدائرة على ثالث مجموعـات فرعیـة

الِغْیـــل،  :مثـــل المیـــاه، علـــى مجـــاري النُُّمـــوّ حســـب 

ــْرِدّي، ا ـــــ ــــــاء، الٌبـ ــ ــــــر، اَألَب ـــــراع، الُعْنقُــ ـــ ــب، الَی ـــــ لَقَصـ
الَحْنَظــل، : حســب الطَّْعــم، مثــل والثانیــة. صــادالحِ 

ـــَدج، أو الرائحــــة الطیبــــة،  ـــِرّي، الُخْطبــــان، الَحـ ـ الشَّ
ـــیح، ا وحـــدتي مثـــل لَعـــْرَفج، والرائحـــة الكریهـــة، الشِّ
نُّـــوم، الثََّغامـــة، التَّ : أو اللـــون، مثـــل الُكـــرَّاث، :مثـــل

ــب الفائــــدة الدوائیــــة، مثــــل والثالثــــة. النَِّصــــيّ   :حســ
  .الِخْروع

ـــي  ــــاظ التــ ـــــد هـــــذه االلفـ ـــوف عن ــم الوقــ ـــ ولقـــــد ت
ــدات  ــــكلت وحــــ ــــف عــــــن معناهــــــا اللیــــــةدشــ ، فُكشــ

اللغـــوي والـــداللي، وعـــن ســـیاقها، ومـــا تمّیـــزت بـــه 
العمــوم  مــن عالقــةو مــن مالمــح عامــة وخاصــة، 

داللیــًا، ومــا  ، ومــا كــان منهــا معــادالً والخصــوص
ومــا ســاد بــین  ،الزم بعضــها مــن مصــاحبة لغویــة

بعـــض هـــذه الوحـــدات مـــن عالقـــات كـــالترادف أو 
ــــل ــــول التقابـ ـــــى بعضـــــها مـــــن تحـ ـــرى عل ، ومـــــا جــ
   .داللي

المحــور الثــاني فقـــد وقــف عنــد جمالیـــات أمــا 
ـــات ـــ ـــي  النب ــــلیات فـــ ـــعراء المفضــ ــــد شـــ ـــــي اعتمــ التـ

الكشــف عنهــا علــى وســیلة التشــبیه أوًال، والكنایــة 
ــــاني ــویر البیــ ــــائل التصــــ ــــن وســ ـــًا مــ وخلــــــص . ثانیـــ

البحـث إلــى أن الشــعراء لـم یكــن هــدفهم األساســي 
التناول الموضوعي أو الجمالي لعـالم النبـات، إال 
ـــیاق الفخــــر،  ـــي سـ ــت فـ ــــة واحــــدة، وٕان أتــ فــــي حال
وٕانمـا كــان مصــدرًا حســیًا رفــد أســلوبهم التصــویري 
ــــك  بطوابــــع مختلفــــة بصــــریة وشــــمیة وســــمعیة، ذل

فــوا عنــد النبــات بوصــفه الطــرف األول أنهــم لــم یق
ـــاء  – ـــا جـــ ـــــویر، وٕانمـــ ــــــة التصـ ـــــي عملی ــــبه فـ المشــ

المشبه به، والـذي غالبـًا  –بوصفه الطرف الثاني 
ــن معــــان  ــوعیًا للتعبیــــر عــ مــــا كــــان معــــادًال موضــ
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ـــى  ـــفاء طـــــابع جمـــــالي علــ ــیلة إلضــ ـــددة، ووســـ متعــ
ــــــان  ــــــالم اإلنســ ــــى عــ ــــــة علــــ ـــــوعاتهم الموزعــ موضـــ

ولهــذا رأینــا . ره ثانیــاً والحیـوان أوًال، ثــم الجمــاد وغیـ

ــیرة،  أن صـــورة النبـــات الفنیـــة أتـــت جزئیـــة أو قصـ
ـــي  ــورة فـ حتــــى وٕان جــــاء الشــــاعر بــــأكثر مــــن صــ

        .  القطعة الشعریة الواحدة



م                                               ٢٠١٦العدد الخامس والثالثون          صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن

١٣٣٥ 

 

  هوامش البحث
                                                             

)١(
العرب، البن  لسان، و ١٩٥٦، للجوهري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي بالقاهرة، الصحاح: ینظر 

؛ )نبت(؛ ١٩٩١المحیط، للفیروزآبادي، دار إحیاء التراث العربي ببیروت،  القاموسمنظور، دار صادر ببیروت، و 
، البن فارس، تحقیق عبد مقاییس اللغةمعجم وجاء في  .١٠/١٨٢روت، ، البن سیدة، دار الكتب العلمیة بیالمخصص

أصل واحد یدل على نماء في مزروع، ثم  النون والباء والتاء): "نبت( ،١٩٨١السالم هارون، مكتبة الخانجي بمصر، 
، ونبتت لبني فالن نابتٌة إذا وُیقال إن في بني فالن َلنابتة ش .غرسُته: یستعار، یقال نَبت، وأنبتِت األرُض، وَنبَّتُّ الشجرَ  رٍّ

معجم أسماء : وفي ".وما أحسن ِنبتة هذا الشجر، وهو في َمْنِبت ِصدق، أي أصل كریم... من الولد  نشأ لهم نشٌء صغار
مجلة : المحیط في اللغة للصاحب بن عّباد، جمع وتوثیق جوان محمد المفتي، وعامر باهر الحیالي، في النباتات في كتاب

. الحشیش وما ینبت من األرض: النَّْبت: "٨٨، ١١٤ -٦٦، ص ١، ع ٧مج ) ٢٠٠٧(یة التربیة األساسیة، أبحاث كل
ُیذكر أننا سنعّرف المصادر تعریفًا ". وهي النبائت. ونبُت الحبَّ تنبیتاً ، أْنَبَت اهللا النباَت إنباتًا ونباتاً : والنبات فعله، ُیقال

بعد ذلك بذكر كلمة أو أكثر من تاریخ النشر إذا لم ُیذكر، وسنكتفي في اإلحاالت كامًال عند االقتباس األول، ولن ندون 
  .   ، مثل القاموس من القاموس المحیط، أو باختصار كلمة، مثل اللسان من لسان العربالعنوان

)٢(
العالمة الكبیر  ضمن موسوعة( والزراعة،  معجم النبات ؛) حمض وخلل( القاموسو  اللسانو والصحاح  مقاییس اللغة :ظرین 

  .١٧/٢٠٣، ١٦/٤٥٤، )٢٠١٢الشیخ محمد حسن آل یاسین، دار المؤرخ العربي ببیروت، 
)٣(

  .٢٩٤، ١٩٩٦عزة حسن، دار طالس بدمشق، . د قیقألبي هالل العسكري، تح ،التلخیص في معرفة أسماء األشیاء 
)٤(

السعودیة، والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مركز الدراسات  قیقألبي عبید القاسم بن سالم، تح المصّنف، الغریب 
ألبي منصور الثعالبي، دراسة وشرح وتحقیق عائشة  ،الكنایة والتعریض: وُینظر. ١١/١٧٠، والمخصص ١٨٧، ١٩٩٧

أحمض القوم إحماضًا إذا فاضوا فیما یؤنسهم من الحدیث : "فیه أیضاً ، و ٣٦، ١٩٩٥دار قباء، بالقاهرة، حسین فرید، 
 ".والفكاهة

 .١١/١٧١المخصص  )٥(

)٦(
  ).خلل(مادة  

)٧(
محمد فؤاد نعناع، في مجلة العقیق، ): ةعن األلمانی(توماس باور، ترجمة لــجي للنبات عند العرب القدماء، هالتصور المن 

 .١٢٩ – ١٢١ ،)١٩٩٩(، ٢٦ – ٢٥، ع ١٣السعودیة، مج 

)٨(
 .١٢٢المرجع السابق  

)٩(
في  وجاء .٩٠، ١٩٩٥، أنور أبو سویلم ومحمد الشوابكة، دار األبجدیة بـَعّمان قیق، تحألبي زید األنصاري ،الشجر والكأل 

 ."وقیل عامة یابسه ورطبه. الُعشب الرطب: "الكأل أنّ  ١٦/٤٥معجم النبات 

)١٠(
شتاینر ، دار فرانز )الثالث والنصف األول من الجزء الخامسالجزء (نشر المستعرب برنهارد لفین ما بقي من كتابه النبات  

وكان هذا المستعرب قد نشر قبل ذلك قطعة من الجزء الخامس من هذا الكتاب في أوبساال . ١٩٧٤ألمانیا، / بـفیسبادن
، ثم التقط محمد حمید اهللا ما ُنسب )ز –أ (، تمثل النصف الثاني منه، وهو جزء معجمي یشمل الحروف ١٩٥٣بالسوید 

، ونشره في المعهد العلمي الفرنسي )ي –ي من القاموس النباتي، الحروف س القسم الثان(إلى أبي حنیفة عند المتأخرین 
ملتقطات ما ُنسب عند (فنشر في بیت الحكمة في كراتشي بباكستان  ١٩٩٣، وعاد في عام ١٩٧٣لآلثار الشرقیة، القاهرة، 

وُیذكر أن هناك دراسة جادة ). نوريالمتأخرین إلى المجلد األول والثاني والرابع الضائعة من كتاب النبات ألبي حنیفة الدی
لنیل درجة الماجستیر، عالج فیها كتاب النبات  THOMAS BAUERباللغة األلمانیة تقدم بها المستعرب توماس باور  



ــات ـــلِـیَّ ــَبـــــاُت في الـُمـَفــضَّ ــــاتـــــ النَّ   مـحـمــد فــؤاد نـعــنــــــاع /د          ــھبـحـث في َدالالِتــــھ وَجـمـالِـــیَّ

١٣٣٦ 

 

                                                                                                                                                                                              

 DAS PFLANZENBUCH DES ABU HANIFA: ألبي حنیفة الدینوري من حیث المضمون والمنهج والمصادر
AD-DINAWARI, OTTO HARRASSOWITZ. WIESBADEN, 1988.                                     

                 
)١١(

  .١٠/٢١١المخصص  
)١٢(

  .٢١٢ – ١٠/٢١١المصدر السابق  

  .  ٢٦٣، ١٩٩٩بالقاهرة، مبادئ اللغة ، ألبي عبد اهللا محمد اإلسكافي، تحقیق عبد المجید دیاب، دار الفضیلة ) ١٣(
ت النبات دون النظر إلى هذا التصنیف الذي انتهى إلیه علماء اللغة، والقائم على أن جمیع هناك من الباحثین من قسَّم دالال ١٤

الكلمات العامة : ، وذلك بناء علىبینها َنجم وَشجر وَجْنبة، وٕانما وزع حدیثه على دوائر داللیة ست، دون تمییز: ما ینبت
أشكاله، والكلمات الدالة على ما نبت من الشجر والنبات الدالة على النبات والشجر، والكلمات الدالة على الشجر هیئته و 

على المثمر من النبات والشجر، و ن ورائحة من الشجر والنبات، و على ما كان له طعم ولو على الجبال ومجاري المیاه، 
، ٢٠٠٠، ن، دار غریب بالقاهرة، لكریم زكي حسام الدی)إجراءاته ومناهجه(التحلیل الداللي: ینظر .على البقل والعشبو 

٦١٨ .  
اللغة مّیزوا بین لعل مما یجدر ذكره قبل استعراض الكلمات الدالة على البقول وغیرها من نباتات هذه المجموعة أن علماء  ١٥

فأحرار البقل ما رقَّ ورُقه وَعُتق، وما ال یحتاج إلى طبخ، أما ذكور البقل فهو ما غلظ منه، وجفا . أحرار البقول وذكورها
حققه ونشره عبد اهللا یوسف الغنیم،  ألصمعي،ألبي سعید عبد الملك ا ،النباتكتاب : ینظر. طعمه مرارة وخشن، وكان في

یاسین  قیقفقه اللغة وأسرار العربیة، للثعالبي، تح؛ ٢٩٤ – ٢٩٣؛ التلخیص ١٤ – ١٣ ،١٩٧٢مطبعة المدني بالقاهرة، 
   .٢٩٩، ٢٨٥ ،٩٣ – ٩٢ /١٦ لنباتمعجم ا؛ ١١/١٦٩؛ المخصص ٤٤، ٢٠٠٠األیوبي، المكتبة العصریة، 

. ُیقال نجم النبات ینُجم إذا طلع، وكل ما طلع وظهر فقد نجم... طلع وظهر : نجم الشيء ینُجم نجوماً : "، وفیه)نجم(اللسان  ١٦
مقاییس اللغة والقاموس : وینظر". وقد ُخص بالنجم منه ما ال یقوم على ساق، كما خص القائم على الساق منه بالشجر

الدالة ) الـنََّجَمة(وبهذا المفهوم الفاصل بین النجم والشجر ُتستبعد وحدة . ١٠/١٨٧؛ المخصص ٢٦٣؛ مبادئ اللغة ) نجم(
التي خّصها بعض العلماء بشيء ینبت في أصول النخلة، أو هي ) الـنَّْجمة(على شجیرة من أشجار البادیة، وهي الـثَّیِّلة، أو 

أن النَّـْجمة ضرب من  یرىوهناك من . ١٧/٣١٦معجم النبات : ینظر. أول مراحل نشوئهاالنخلة التي تنبت من النَّواة في 
  ).   نجم(الصحاح واللسان والقاموس : ینظر. النَّْبت

بي، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون، دار  ،المفضلیات ١٧  .٨٨/٧، ١٩٧٦المعارف بمصر للمفضل الضَّ
 .یعض: یكدم. یخاطب النعمان مصغِّرًا إیاهوالشاعر . فضلیات تعتمد رقم المفضلیة ثم رقم البیتوُیذكر أن اإلحالة إلى الم

، عني بطبعه كارلوس یعقوب الیل، مطبعة ي، شرح أبي القاسم محمد األنباريالضبوجاء في دیوان المفضلیات للمفضل 
نه َكُخْصَیي الحمار إذا أي : إنما شّبهه ِبُخصیي حمار: "٦١٧، ١٩٢٠اآلباء الیسوعیین ببیروت،  إنك ُمَشنَّج الوجه ُمتغضِّ

  ". َكَدم هذه النجمة
 ". أول ما یبدو النبت فهو بارض، فإذا تحرك قلیًال فهو جمیم، فإذا عمَّ فهو َعمیم: " ٣٣١ ورد في فقه اللغة ١٨

 .٤٤/٣٠؛ ٤٣/٤: وینظر لفظ النبت. ٥٤/٢٩المفضلیات : الُمَرقِّش األكبر ١٩
: الحاذان. الُخصلة، وهي الشعر المجتمع، واللفیفة من الشعر: جمع مفرده : لالُخصَ . ٢١/٣٠المفضلیات : ديعْ لسَّ ل ابَّ خَ المُ  ٢٠

: فناعم نبته. لم تحمل فزاد ذلك في قوتها: عقمت. اللحمتان في ظاهر الفخذین، أراد أنها تسد ما بین حاذیها بذنبها لكثرته
 .أحسن العقم نبات ذنبها وغذاءه

  .١٦/٤٥٧ معجم النبات ؛٤٩١دیوان المفضلیات ؛)روض( اللسانالصحاح و  :ینظر ٢١



م                                               ٢٠١٦العدد الخامس والثالثون          صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن

١٣٣٧ 

 

                                                                                                                                                                                              
من . مألتها: أتأقتها. جمه تلعة، وهي مسائل الماء من الجبل إلى الوادي: التالع. ٣٩/٢١المفضلیات : ومرُ قْ ربیعة بن مَ  ٢٢

   .جمع سماء، وهي المطرة: أسمیة. أي ما كان من المطر بنوء األشراط، وهي كواكب: األشراط
اسم نبات بعینه، : والـَحِليّ . ١١/١٧٧؛ المخصص ٢٩٣؛ التلخیص ) لمع( اللسان؛ الصحاح و ١٢النبات لألصمعي : ینظر ٢٣

والنَِّصيُّ نبت معروف، یقال َنِصيٌّ ما دام رطبًا، . وقیل هو ما ابیضَّ من یبیس النَِّصيّ  وقیل هو كل نبت یشبه نبات الزرع،
؛ معجم ) حال ونصا( اللسان: انظر .َحِلیَّة، والجمع أْحِلَیة: الواحدة .ضخم ویبس فهو الـَحِلي ذافإذا ابیضَّ فهو الطَّریفة، فإ

  .٣٨٥ -  ١٧/٣٨٤النبات 

 .عیشه ینقص قلیًال قلیالً أي ، قطعةً  قطعةً  نفسه تذهب أي. بضم الالم وكسرها: لماع. ٨٤/٢المفضلیات : َمقَّاس العائذي ٢٤
   .٦٠٨دیوان المفضلیات : ینظر

  . ١٦/٤٧ معجم النبات؛ )نفأ( اللسان؛ ١٠/٢٠٨؛ المخصص ٢٠ النبات لألصمعي ٢٥

 .عاون: السحابة تمطر لیًال، آزر جمع ساریة، وهي: السواري. ٤٤/٣٠المفضلیات : ُفرعْ األسود بن یَ  ٢٦

اللذین یدالن م، ْسمة أو الَوسْ وال شك أن اللفظ بهذه الداللة ال عالقة له بلفظ الوَ ). وسم( مقاییس اللغة: ، وُینظر)وسم( اللسان ٢٧
معجم أسماء الشجر في كتاب المحیط في اللغة للصاحب بن عّباد، جمع وتوثیق  :ینظر. ُیختضب به ورقٌ  له شجر على

، ص  ٣، ع ١١مج ، )٢٠١١(مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة، : جوان محمد المفتي، وعامر باهر الحیالي، في
 ).سمو (؛ اللسان ١٨٥ ،١٨٨ -١٥٨

 بال ریح قبر أخیه بمطر دائماألرض التي حلَّ فیها یدعو اهللا تعالى أن یخص  الشاعرو  .٦٧/٢٥المفضلیات  :رةیْ وَ ُمَتمِّم بن نُ  ٢٨
  .ینتج عنه نبات وسمي لّین

 ولم یتم الذي غطى األرض وطال بعض الطول النبت الكثیر: "أن الجمیم  ١٧/٢٧١ معجم النباتجاء في و ). جمم(اللسان  ٢٩
ض فانتشر فصار كأنه ُجَمم الرجال، وكذلك إذا أدبر العشب، وأخذ في الهیج ثم ُمطر فعادت إلیه إذا نه بعد، وكذلك

الجمیم ما ارتفع : "٢٩١وفي التلخیص ". الُبْهمىومجتمع . ما تحّرك منها قلیًال بعد ُبُدوِّها: وَجمیم الُبهمى والنَِّصيّ . خضرته 
  ".   من الُبهمى

  .١٢٦/١٨المفضلیات  :بیؤَ أبو ذُ  ٣٠

 .أي أنه لكثرة ما أكل من الجمیم أصبح نشیطًا وصار كالسعالة ،٦/١٢المفضلیات  :ُشبَسَلمة بن الـُخرْ  ٣١

. وافیة النبات طویلته، ویقال لیبیس نبت الـُبهمى عمیم: ، وروضة معتمة، واعتمَّ النبت إذا طال والتفّ ُیقال َعمیم وُمْعَتمٌّ وَعَممٌ  ٣٢
 .١٧/٣٠٣ معجم النبات ؛)كهل( اللسان؛ ١٠/١٨٩المخصص ؛ ٢٩٢لخیص الت: ینظر

 .٦/٣المفضلیات  :ُشبَسَلمة بن الـُخرْ  ٣٣

 .وأصفر وأبیض لونه من أحمر: َزهوه. ِديالنَّ : دئِ الندى، والثَّ : ، بفتحتینَأدالثَّ . ٥٤/٤المفضلیات : األكبر الُمَرقِّش ٣٤
تضمین، وهي تشتمل على ألفاظ ضامنة، مثل حیوان طائر، وألفاظ متضمنة، ال بما ُیسمى ُتعرف عالقة العموم بالخصوص ٣٥

 .٣١ - ٣٠التحلیل الداللي : ینظر. مثل حمام وعصفور وغراب وصقر ودجاج
تقوم على تعدد دالالت اللفظ الواحد أو معانیه، وُیتَرك للسیاق تحدید كل معنى من هذه  المشترك اللفظي ظاهرة لغویة ٣٦

 .٢٣المرجع السابق : ینظر. للكلمة الواحدةالمعاني المتعددة 
معجم أسماء ؛ )قحا( اللسان؛ ١١/١٥٦؛ المخصص ٢٩٥؛ التلخیص ٢٠٣؛ النبات ألبي حنیفة ١٥النبات لألصمعي : ینظر ٣٧

النباتات الواردة في تاج العروس للزبیدي، جمع وتحقیق محمود مصطفى الدمیاطي، المؤسسة المصریة بالقاهرة، 
 .١٧/٤١٣ معجم النبات ؛)بلفظ التاج فیما یأتيصره سنخت(، ١٩٦٥،١٣



ــات ـــلِـیَّ ــَبـــــاُت في الـُمـَفــضَّ ــــاتـــــ النَّ   مـحـمــد فــؤاد نـعــنــــــاع /د          ــھبـحـث في َدالالِتــــھ وَجـمـالِـــیَّ

١٣٣٨ 

 

                                                                                                                                                                                              
. أدخلت فیه: دخان الشحم، وأسفَّته: ضربت فیه بإبرة ثم أَسفَّته نؤورًا، والنَّؤور: قیدته. ١٦/٦٨المفضلیات : الـَمرَّار بن منِقذ ٣٨

 .األشر بضمتین، جمع َأْشر، وهو مثل التحزیز یكون في أسنان الطفل قبل أن یأكل

وصف . رطْ جمع قَ : قطار. السحابة تأتي لیالً : الساریة. بعد: ِغبّ . كشفه: جاله. ٩٨/٨المفضلیات : ن أبي خازمِبْشر ب ٣٩
". فشّبه أسنانهن بنباته األبیض حوله... أي یفتحن أفواههنَّ عن ثغر كاألُقحوان . "لهاألقحوان بمطر أصابه فهو أرّف 

 .٦٦٢دیوان المفضلیات : ینظر
فقد  أرض لم تمطر بین أرضین ممطورتین،: الخطیطة. باألقحوان لبیاضه شبه الشیب. ٥٣/٢المفضلیات : راألكب الُمَرقِّش ٤٠

لم یجد شعرًا : لم یستكن. بیض القمل: الصؤاب. شبه بها رأسه ألنه ال شعر فیه كالخطیطة ال نبت فیها، إذا فقدت المطر
 .یأوي إلیه

. ١٦/١٨٠ ؛ معجم النبات)روح(اللسان والقاموس ؛ ١١/١٩٣المخصص ؛٢٧٥؛ مبادئ اللغة ٢٠١النبات ألبي حنیفة : ینظر ٤١
العصف ساق الزرع  :أن الفراء قال) والحب ذو العصف والریحان(تفسیر قوله تعالى في  ٦٦ -  ٦٥وقد ورد في التاج 

 .والریحان ورقه

: حلیة. ل، وهو الندىأصابها الط :طلت. أصابتها ریح: ریحت. أحیط: حجر. ١٤ – ٢٠/١٣المفضلیات : ْنَفرى األزديشَّ ال ٤٢
. توهج الریح وتفرقها: جرَ األَ . واد بتهامة، وبطن حلیة في حزن، أي أرض غلیظة، ونبت الحزن أطیب من غیره ریحاً 

  .١٢٠/٢٤؛ ٢٦/٧٤؛ ١٢٥/٧ :في سیاق تصویر الخمرةلفظ الوینظر . المجدب: تنِ سْ المُ 

الذي أخرج المرعى فجعله غثاء (أن الزجاج قال في تفسیر قوله تعالى  :)غثا(وفیه ) حوا( اللسان؛ و )الحوَّة( القاموس: ینظر ٤٣
أخرج المرعى أحوى أي : وقیل معناه. جعله غثاء جفَّفه حتى صیَّره هشیمًا جافًا كالُغثاء الذي تراه فوق السیل" :)أحوى

  ".أخضر فجعله غثاء بعد ذلك أي یابساً 

جمع ِمْذَنب، : المذانب .الذي یتناذره الناس لخوفه: ناذرالمت. البعیدالمكان : لعازبا. ٤٤/٢٩المفضلیات  :رفُ عْ األسود بن یَ  ٤٤
 .جمع رائد، وهو الذي یطلب المرعى: الرواد. المعجب: المؤنق. وهو المسیل الصغیر

 .١٦/٢٥٨؛ معجم النبات )حوذ(اللسان : ینظر ٤٥
نحن، وأبحناه  ا عنه وهابوه لم یقدروا علیه لمنعه أهله فرعیناهأحجم الرواد عنه كّفو . "٩٧/٢١المفضلیات : ِبْشر بن أبي خازم ٤٦

 . ٦٥٥دیوان المفضلیات : ینظر". نتین لكثرة الغیثنتین ثِ ینبت ثِ : تؤام... غیرنا ِلعّزنا وَمَنَعتنا 
 .١٧/٢٥ معجم النبات ؛"َبَذره: زرع الحبَّ َیْزَرُعه َزْرعًا وِزراعة": وفیه ؛)زرع( اللسان: ینظر ٤٧
رة البئر، وأقرنها أراد به قرنیها، استعمل الجمع للمثنى، وهما حائطان أو كْ بَ : القامة. ٦٨/٤المفضلیات  :مِّم بن ُنَویرةُمت ٤٨

 .سواق تكون في أصول النخل: بارالدِّ . رةكْ خشبتان تعلق علیهما البَ 
  .النهر الكبیر: الفلج. نواحیه: عروضه. ١٢٢/٥المفضلیات  :َبشامة بن الـَغدیر ٤٩
الَعْصف والَعْصفة والَعصیفة : ، وفیه)عصف( اللسان؛ ٢٥٩ – ٢٥٨؛ مبادئ اللغة )قنب(والصحاح   مقاییس اللغة ٥٠

 .طال عصفه، حان أن ُیـَجزّ : التـِّبن، و یقال أعصف الّزرع: والُعصافة، أي
  .يّ تفرقها وانفتاحها من الرِّ : هامدافع الماء إلى الریاض، وزوال عصیفت: ذانبالمَ . ١٢٠/١١المفضلیات : َعْلَقمة بن َعَبدة ٥١
 .١٦/٣١١ معجم النبات ؛٨٢التاج  ؛)شعر( اللسان ٥٢
 .بسْ وى المرضوخ والكُ والنَّ  تّ علف أهل األمصار، مثل القَ : الُعضُّ . موضع: السیلحین. ٨٢/٣المفضلیات  :ـّمامُمرَّة بن هَ  ٥٣

ومن معاني . ٨٥/٣، والمفضلیات)األیاصر(وحدة : وینظر ارتباط الخیل بالشعیر في .سالت: تحلبت. السرعة: النجاء
  .  ١٦/٤٥٨؛ معجم النبات )عضض(القاموس : ینظر.  الُعّض أنه الیابس من الحشیش، والشعیر والحنطة
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الهندباء، "وفیه أیضًا أنها  ؛١٦١التاج  ؛١١/١٥٤المخصص  ؛١٤النبات لألصمعي : وینظر. ١٧/٣٢٣ معجم النبات ٥٤

بقل طیب الریح، یقال إنه یقّوي القلب جدًا، وهو اسم : "والباَذروج ).ینم(اللسان والصحاح و  للغةمقاییس ا ؛"الواحدة بهاء
ْومر    ).. بذرج(، واللسان ١٦/١٤٩ینظر معجم النبات ". معرب، وعربّیه الـَحْوك والصَّ

  .ما غاب من األرض، أي اطمأن: الغیب. ٤٩/١٢المفضلیات : األكبر الُمَرقِّش ٥٥
 ؛  ١٧/٣٦١ معجم النبات؛ ) كتن( والمعجم الوسیط اللسانو  س اللغةمقایی: ینظر ٥٦
. یمزجها: یصفقها. الباطیة العظیمة أو الراووق: الناجود. تذهب وتجيء: ترقرق. ٤٤- ١٢٠/٤٣المفضلیات : دةبَ مة بن عَ قَ لْ عَ  ٥٧

اد أن یسقي القوم، لئال یخرج منه من الفدام، وهو الخرقة التي یشدها الخادم على فیه إذا أر : مفدوم. الخادم: ولید أعجم
الذي قد رثم : المرثوم. وهي الشقةسبائب الكتان، جمع سبیبة : سبا الكتان. مكان مرتفع: شرف. شيء فیصل إلى القداح

  .أنفه أي كسر
 .معظمه وجاّدته: منجر الطریق. ١٨/١٣المفضلیات : عبد اهللا بن َسَلمة ٥٨
 .١١٩/١٤المفضلیات : دةبَ مة بن عَ قَ لْ عَ  ٥٩
وجاء في المخصص . ٢٧٣؛ مبادئ اللغة )بقل( القاموسو  اللسانوالصحاح و  مقاییس اللغة: وینظر. ١٧/١٧٨ معجم النبات ٦٠

وتبّقل ... َرَعت البقل : وقد اْبَتقلت الماشیة وتََبقََّلت... طلع : وبقل النبت َیْبُقل بقوالً ... َأْبَقَلت األرض وَبَقَلت : "١٠/٢١٢
  "تبقَّلت ماشیتهم: قلواالقوم وابتقلوا وأب

   ".فمن ذلك الـَخّس والجرجیر والـُكّراث. وأهل الحضر یسّمون أشیاء تؤكل منه بقالً : "، وفیه٢٩٦التلخیص  ٦١
وأربط أحالمًا أي أثبت یرید أنهم ... دار الحفاظ التي یقیمون فیها صبرًا علیها ِلعزِّهم". ١٢١/٦المفضلیات : اشة بن َعمروُخرَ  ٦٢

صیغة الجمع : وتنظر. ٨٢٤دیوان المفضلیات : ینظر". إذا البقل أجهال أي حمل الناس على أن یجهلوا: وقوله .ال یجهلون
  . ٣٨/١٠) بقول(

معجم : ینظر. ترعى العشب: ذو عشب، وروض معشب، وٕابل عاشبة: ویقال روض عاشب. ٩٣ – ١٦/٩٢ معجم النبات ٦٣
تمییز بین العشب والبقل ،  ١٧١وفي الشجر والكأل . ١٠/١٩٦ص ؛ المخص) أمل( اللسانالصحاح و  ؛ ٨٣أسماء النباتات

  . فالعشب من الذكور ما عظم منه وغلظ، أما البقول فهو ما رق منه والن
 .٣٣/١٢المفضلیات: ُجـَبْیهاء األشجعي ٦٤
  .موضع: األمیل. ٧١/٤المفضلیات : ِبشر بن عمرو ٦٥
 ١٦/٤١٩في معجم النبات ؛ وجاء ١٠/٢٠٢، المخصص ٢٧٠للغة ؛ مبادئ ا)حش( اللسانوالصحاح و  مقاییس اللغة: ینظر ٦٦

الـَخلى خاصة، وهو أجود علف تصلح علیه الخیل، وهو من خیر مراعي ) الـَحليّ (إن الحشیش إذا أطلق عني به : قیل"
ل الحدیث فیقالوقد ُیف". النََّعم، إال أنه إذا حالت علیه السنة تغیَّر لونه واسود بعد صفرته، واجتوته النََّعم والخیل العشب : "صَّ

ما : الـِمخال:" ٢٧٠وفي مبادئ اللغة ). حشش( اللسان: ینظر". جنس للـَخلى والحشیش، فالـَخلى َرطبه، والحشیش یابسه
  ".ما یجعل فیه الیابس: یجعل فیه الرَّطب، والـِمَحشُّ 

جمع غاو، : غواتها. مة ملء الكف ونحوهجمع ضغث، وهو مثل الحز : واألضغاث. ١١٤/٨المفضلیات : عبد اهللا بن َعَنمة ٦٧
  .وهو الهزیل

 .١٦/٢٦٦ معجم النبات؛ ١٠/٢١٠المخصص ٦٨
 .٨٥/٣المفضلیات : مّقاس العائذي ٦٩
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نبت  :مىهْ والبُ . وفیه بضم الصاد، والصحاح وفیه بفتحها اللسانو  ،مقاییس اللغة :في) صفر(؛ ومادة ١٠/٢٠٣المخصص  ٧٠

فإذا  ما دام أخضر ویابسًا، ونباته ألطف من نبات الُبّر تجد فیه الغنم واإلبل وجدًا شدیداً من أحرار البقل، وهو خیرها رطبًا 
همى حبة دقیقة جدًا، وقد یطحنها الناس ویأكلونها في ُبْهماة، وللبُ واحد وجمع ویقال الواحدة مى هْ بُ وال. یبس هرَّ شوكه وامتنع

 )الحاشیة(الشجر والكأل، : ینظر. نبل، وهي ترتفع قدر الشبروللبهمى شوك مثل شوك الس. القحط، وطعمها طعم الشعیر
 معجم النبات؛  ؛٢٦؛ التاج )بهم(اللسان ؛ ١١/١٥٧؛ المخصص ١١٥التقفیة  ؛٤٦، ٤٤، ٤؛ النبات لألصمعي ١٨٦
٢٦٥ – ١٧/٢٦٤ .  

 . ١٢٤/٢٠المفضلیات : َعْوف بن َعِطّیة ٧١

معجم  ؛١١/١٥٦المخصص ؛)حریث( اللسانالصحاح و ؛ ٢٢٩ة التقفی؛ ١٤ –١٣النبات لألصمعي  ؛١٧٦ الشجر والكأل ٧٢
  . )منَ یـَ ال(وحدة و ، ٤٩/١٢المفضلیات: الشاهد في وینظر. ١٣٤، ١٦/٦٠ النبات

 معجم النباتو  ؛٤٣التاج  ؛)حلب( اللسان ، وفیه أنه من الحمض؛٢٧ألصمعي النبات ل: وُینظر. ١١/١٥٦المخصص  ٧٣
ل منها راء في خضرة تنبسط على األرض، یسیبهي بقلة جعدة غ: األصمعيقال ):  "حلب(وفي الصحاح . ٦٢ – ١٦/٦١

  ."اللبن إذا قطع منها شيء
د بن ِضرار ٧٤  .الظبي أتى علیه ستة أشهر أو نحوها: الجدایة. ١٧/٣٥المفضلیات : ُمَزرِّ
 – ١٧/٣٨٧ معجم النبات ؛)خال( اللسان ؛٢٧٠مبادئ اللغة  ؛٧٨ ؛ معجم أسماء النباتات١٠٣ التقفیة؛ ١٩٢ الغریب: ینظر ٧٥

  .جززت له الخلى: كثر خالها، ویقال َرَطْبت فرسي َرْطبًا وَخَلیته: أخلت األرض: یقال .٣٨٨
 . الالمغاورة، أي القت: الغوار.  ١٢٤/٢١المفضلیات : َعْوف بن َعِطّیة ٧٦

 ١٦/٣١٨ معجم النبات ؛٨٨التاج  ؛)صفر( اللسان ؛١٠/٢٠٨المخصص؛ ٨٢معجم أسماء النباتات  ؛١٧٨الشجر والكأل  ٧٧
– ٣١٩ .  

 .٤٤/٣٠المفضلیات : األسود بن َیْعُفر ٧٨
  .٢٠٤ -١٠/٢٠٣: ، وینظر١٠/١٨٥المخصص  ٧٩
 ؛)غمر( اللسان؛ ٨٥ ؛ معجم أسماء النباتات٤٠٩التقفیة ؛ ١٨٨ الغریب؛ ١٨٦الشجر والكأل : وینظر. ٢٧النبات لألصمعي  ٨٠

وهو رعي اإلبل بمشافرها، وذلك في أول نبات الكأل، وهو "لفظ الَّلس، اللفظ غالبًا ب یقترنو . ١٦/٣٤٠ معجم النبات ؛)غمر(
  .١٢/١٤المخصص  : ینظر". قصیر

ما ارتفع من : التلعة. أخذ الدابة الكأل بمقدم فمها: اللس. سّهل له وأمكنه: أطاع له. ١٥/٣٩المفضلیات  :الـُمَزّرد بن ِضرار ٨١
 .األرض

  ).نفل( اللسانالصحاح و : ینظر ٨٢
 ن النََّفل منأ ٨٨ معجم أسماء النباتاتوفي . ١٧/٢٥١ معجم النبات؛ ١٥٢التاج  ؛٢٩٤التلخیص  ؛١٤ات لألصمعيالنب ٨٣

ت، وٕاذا أرسلت ثمرة النفلة صلبة مطویة بعضها فوق بعض، إذا مدت امتد: "١١/١٥٥ِدقِّ الشجر، وفي المخصص 
  ".عادت، وفیها َحبّ 

 .٩٧/٢١المفضلیات  :قول بشر بن أبي خازم ذكرناالثانیة، حیث  المجموعة الفرعیة :انظر وحدة الحوذان في ٨٤
معجم  ؛٦٧التاج   ؛)زبد( اللسان؛ ١١/١٥٧، ١٠/٢٠٨المخصص ؛  ٨٠ معجم أسماء النباتات ؛١٩، ١٣النبات لألصمعي  ٨٥

  .١٦/٢٢٨ معجم النبات
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رعیة الرابعة، حیث أوردنا قول األسود بن في المجموعة الف) الصفراء(في المجموعة الفرعیة األولى، ووحدة ) ُنَفأ(ینظر وحدة  ٨٦

 .شاهدًا على ذلك  ٤٤/٣٠المفضلیات  :یعفر
 القاموسوجاء في . ١٧/٢٧٧معجم النبات ؛٥٣التاج  ؛)خطم( اللسان؛ ٧٨ معجم أسماء النباتات ؛١٤ يالنبات لألصمع ٨٧

اء واالرتعاش ونضج الجراحات، وتسكین الوجع، نبات ُمَحلِّل ُملّین، نافع لعسر البول والحصا والنَّسا، وقرحة األمع): "خطم(
زره بالماء أو سحیق أصله یجّمدانه، ولعابه بِ ش الـهواّم وحرق النار، وخلط ومع الـَخّل للبهق ووجع األسنان مضمضة وَنهْ 

 ". ینفع المرأة العقیم والمقعدالمسَتخرج بالماء الحار 
 .زبد تخلطه خضرة مما رعت: تلغیم. ماغسل به الرأس: الغسلة. ١٢٠/١٥المفضلیات : َعْلَقمة بن َعَبدة ٨٨
 .٢٦٣مبادئ اللغة  ٨٩
هذا كله، كما اعتزل الشجر، " ، حیث ذكر أیضًا أن النخل قد اعتزل١٦/٣١٦ معجم النبات: وینظر. ١٠/٢١٣المخصص  ٩٠

  ". فال یسمى شجرًا إال على التأویل، وورقه خوص في رطبه ویابسه
  .١٦/٣١٦ معجم النبات ٩١
 ".أصل الَعرفج إذا انسلخ من ورقه"أن الظنب  ُأضیف، حیث ١٦/٨٩ معجم النبات ؛)ظنب( اللسان: رینظ ٩٢
ینبسط على وجه األرض عند شواطئ األنهار یتثّنى  –خضر أوقیل  –وفیه أیضًا أنه نبات أبیض . ١٦/١٦٢ معجم النبات ٩٣

كل "أن  ١٠/٢١٤وورد في المخصص  .له خوصة أنه ُیشّبه بالعروق تنبت ٢٢وفي النبات لألصمعي  .ویمیل من النعمة
 ". نبت یخرج ملتویًا قبل أن یتلون بسواد أو زرق أو حمرة فهو عسلوج

  ).عسلج( اللسان ٩٤
ما رق من : الرق. الذي عجمته اإلبل مرة بعد أخرى، أي عّضته: المعجم.  ٩-٣٣/٨المفضلیات : ُجَبْیهاء األْشَجِعـيّ  ٩٥

  . األغصان والورق
  .١٠/٢١٥المخصص : ینظرو . الغصن القضیب الذي ال یتشعب، والفنن المتشعب وفیه أن). غصن( اللسان ٩٦
الذي یشیر إلى حمام ینتقل بین  ٦٨/٧رة یْ وَ م بن نُ مِّ تَ مُ : وینظر. تتناول: تنوش. ٧٦/١٠المفضلیات : الـُمثَقَّب الَعْبدي ٩٧

  .ًا خصائل عرف الفرس بهمشبه) غصن أباءة(حیث یشیر إلى  ٩/٢١، فیذّكره بأخیه، والغصون
  .السحائب: بنات مخر. ١٨/١٢المفضلیات : عبد اهللا بن َسَلمة ٩٨
یقولون هو في أرض ): "نجو( مقاییس اللغة؛ وجاء في ١٧/٤٠٧ معجم النبات؛ اللسانالصحاح و : في) عصا(ینظر مادة  ٩٩

، یقال للغصون النَّجا] ُیقطع[ُیستنجى : نجاةٍ    ".نجاة، وأْنِجني عصاً  الواحدة. من شجرها الِعِصيُّ
الذي سلب : الحریب. الحالة: اآللة. قشر العود، یرید أخذنا جمیع مالهم: اللحو. ٩٦/١٥المفضلیات : شر بن أبي خازمبِ  ١٠٠

  .ماله
   .هراَوى، بفتح الواو: وجمع الِهراوة). هرا، عتل( اللسانو  مقاییس اللغة: ینظر ١٠١
منسوب إلى فحل یقال : الصاعدي. الهراوة العصا. الفرس القصیر الشعر: ألجردا. ١٨/١٥المفضلیات : عبد اهللا بن َسَلمة ١٠٢

  .الملحوب، القلیل اللحم الضامر: اللحیب. الظهر: المتن. عظام الظهر: الفقار. له صاعد
انه، الفرس تمت أسن:القارح. ما بلغ التاسعة: البازل. غلیظة: ةهمفك. بیضاء: أدماء. ٧١/١٤المفضلیات : ِبشر بن عمرو ١٠٣

 .والشاعر یذكر عطاء ممدوح من اإلبل والخیل. الطویل: السرحب. وذلك في الخامسة من عمره
ند ١٠٤  مقاییس اللغةالصحاح و  ؛١٦/٢٢٩معجم النبات ؛ ١٧١معجم أسماء الشجر : ینظر. شجرة شاكة: وجاء أیضًا أن الزَّ

 ).زند( القاموس اللسانو 
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 .لم تخرج منه النار: كبا. تستخرج به النار: ورى بهی. ١٦/٤٨المفضلیات : ذقِ نْ ار بن مُ رّ المَ  ١٠٥
  . ١٦/٦٠ معجم النبات: وینظر). حطب( اللسان ١٠٦
. كثیر الحطب، النتشار الجدب وشدة الزمان: حطیب الجوف. ریح الشمال: شآمیة. . ٢٢/٣٤المفضلیات : َسالمة بن َجْنَدل ١٠٧

 )الُحّطاب(: ت في المفضلیاتمتعلقة بالحطب قد ورد اً ألفاظ وُیذكر أن. وهو یفخر باإلقامة في مثل هذا المنزل المجدوب
ما تم  ٦٤/٣ )َحطوبات(الحطب، واإلماء الالتي یجمعن  وهن ٤١/٣ )الحواطب(جمعون الحطب، ویوهم الذین  ٥/٥

  .احتطابه وجمعه
أم (ظیمة من یابس الشجر أنه یقال للشجرة الع) أمّ (وفي معجم مقایس اللغة . ١٧/٣٢٠ معجم النبات؛ )هشم( اللسان: ینظر ١٠٨

  . )الـهشیمة
  . موضع: تیمن. ٣٨/٣٥المفضلیات : ومرُ قْ ربیعة بن مَ  ١٠٩
  ).  ضرا( اللسانالصحاح و  :ینظر ١١٠
الحرب الشدیدة، وهو تمثیل بالناقة السیئة الخلق، أي عطفنا لهم : الضروس ههنا. ٩٦/١٠المفضلیات  :شر بن أبي خازمبِ  ١١١

  .الناظر: الرقیب. الكتیبة المقاتلة: الشهباء. الصحراء: المال. بمكروه وشر
  ).غیب( اللسان ١١٢
: وینظر. ، وفیه من یرى أن الغابة التي طالت وارتفعت أطرافها، دون أن یتم تخصیصها بالقصب١٢/٤٦المخصص  ١١٣

  .١٦/٩٧ معجم النبات ؛)غیب( الصحاحو  مقاییس اللغة ؛١٩٨التقفیة 
  .٩/١٤: وینظر اللفظ أیضاً . ٤٠/٩المفضلیات : ُسَوید بن أبي كاهل ١١٤
  .١٧/٣٥١معجم النبات  ١١٥
  .أوالدهافتطعمه  والشاعر یتخیل ضبعًا ترصده لیموت .الجذب، أي تجذب لحمه: النشط. ٩/٣٣المفضلیات : ُمَتّمم بن ُنَوْیرة ١١٦
  .١١٠ج التا ؛)عیص(  القاموسو  اللسانالصحاح و و  مقاییس اللغة ؛١٢/٤٤المخصص : وینظر .٤٤٢/ ١٦ معجم النبات ١١٧
 .أراد مدینة عدن، أدخل علیها حرف التعریف: العدن. االستعطاء: السؤال هنا. ٦٦/٦المفضلیات : ُأفنون ١١٨
  ؛ ١٧/٢٣٠ معجم النبات؛  ٨٥ معجم أسماء النباتات ؛)غلل( اللسانو والصحاح  مقاییس اللغة :نظری ١١٩
  .القاطع: العاضد. آخذه من شجره: جانیه. ثمر الطلح: الُعّلف. ١٥/٥المفضلیات : ُمَزّرد بن ِضرار ١٢٠
 .٣٣٧/ ١٧في الصحاح واللسان؛ معجم النبات ) جنن(تنظر مادة  ١٢١
: الجنة أیضاً  وینظر لفظ. یقنع ویرضى: یعیج. منعه وصرفه: عزف الیأس الفتى. ٣٤/٦المفضلیات : َشبیب بن الَبْرصاء ١٢٢

١٩/٥.  
؛ فقه ٣٠٣؛ التلخیص ١٧٧؛ معجم أسماء الشجر ١٨٧ بالغری؛ ٢٥، ٢٣؛ النبات لألصمعي ١٥٠الشجر والكأل : ینظر ١٢٣

، وفیه أیضًا  ٣٧٢-١٧/٣٧١ معجم النبات ؛١٠٤ ؛ التاج)عضه( اللسانالصحاح و  ؛١١/١٨١؛ المخصص ٤٤اللغة 
 ."هو كل شجرة جازت البقول: ذا شوك أو غیره، وقیلي شجر كان، أقیل هو ما عظم من الشجر :"

 .١٠٤/٥المفضلیات : معاویة بن مالك ١٢٤
 - ١٧/٣٣٢ معجم النباتو  ؛)بین( اللسان ؛)بون(الصحاح  ؛١٦٦ معجم أسماء الشجر ؛٣٦النبات لألصمعي : ینظر ١٢٥

٣٣٣. 
د بن ِضرار ١٢٦  .المتثني: المتغاید. ١٥/١٩المفضلیات : ُمَزرِّ



م                                               ٢٠١٦العدد الخامس والثالثون          صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن

١٣٤٣ 

 

                                                                                                                                                                                              
 القاموسو  ناللساالصحاح و و  مقاییس اللغة؛ ٨٩النبات ألبي حنیفة ؛ ٢٣النبات لألصمعي؛ ١٥١الشجر والكأل : ینظر ١٢٧

 .٣٠٩-١٦/٣٠٨ معجم النبات ؛٧٥التاج  ؛١١/١٨٤المخصص ؛ ١٧٢ معجم أسماء الشجر ؛)سمر(
 .في الخریف لدخ: مخرف .١٦/٦٧المفضلیات : المرار بن منقذ ١٢٨
 .ُعبرّي ال شوك فیه، وینبت في شواطئ األنهار وأماكن المیاه، وضال :عضاه، وُیسّمى النَّبق، وهو ضربانلامن  السِّدر ١٢٩

وهناك نوع من الشجر ُیسمى الضال یطلق على شجرة من الدِّّق تكون بأطراف الیمن، وترتفع . ١٥٦الشجر والكأل : ینظر
. قدر ذراع، وتنبت نبات السَّرو، ولها برمة صفراء ذكیة جدًا تأتیك ریحها من قبل أن تصل إلیها، وهي لیست بضال السِّدر

 .١٧/٢٢١ لنباتمعجم ا ؛٩٠التاج  ؛١١/١٩٤المخصص : ینظر
 اللسان ؛١٢/٤٦ ،١١/١٨٥المخصص ؛ ٣٠٣التلخیص؛ ١٤٩التقفیة  ؛٢٣صمعي لألالنبات  ؛١٥٦الشجر والكأل : ینظر ١٣٠

 .١٧/٢٢٢، ١٦/٣٠٥ معجم النبات ؛٩٠التاج  ؛)الضال( القاموس؛ )ضیل(
أي هن في . جمع نعامة: نعائم. اإلبل الغائرة العیون من جهد السفر: الخوص. ٥، ٥٦/٢المفضلیات : الُمَرقِّش األصَغر ١٣١

  .١٦/٦٧: وینظر .اررَّ ومّر بنا في وحدة السمر شاهد آخر للمَ . ضمرهن وجهدهن یحسبن نعاماً 
 .١٧/٨٣ معجم النبات؛ ٥٤التاج  ؛)طرف( اللسان ؛١١/١٨٩المخصص ؛ ٢٨النبات لألصمعي : ینظر ١٣٢
سمیت بها الرمال العظیمة ألنها ال تنبت : العواقر. رضأبعدت في األ: أصعدت. ٥/٥المفضلیات  :َسَلَمة بن الُخْرُشب ١٣٣

  .شیئاً 
المخصص  ؛٢٧٦التقفیة  ؛٨٧النبات ألبي حنیفة  ؛١٩٠ الغریب؛ ٢٥، ٢٣النبات لألصمعي ؛ ١٥٤الشجر والكأل : ینظر ١٣٤

 والطلح شجر" :، وفیه١٨٧ -١٦/١٨٦ معجم النبات؛ ٩٤التاج  ؛)طلح( اللسانالصحاح و  ؛١٢/٢٤٢، ١٨٤ - ١١/١٨٣
،  ١٥/٥المفضلیات : وینظر الشاهد في ".في قول، وهو شجر حسن اللون لخضرته رفیف، وله َنْور طیب الرائحة الموز

 .ووحدة الُغّالن
 ؛١٧٧ معجم أسماء الشجر ؛٢٤النبات لألصمعي  ؛١٥٦-١٥٥الشجر والكأل : وینظر .١٦٢ -١٦/١٦١ معجم النبات ١٣٥

  .١١٠- ١٠٩التاج  ؛)عسج( اللسان؛ ١١/١٨١المخصص 
 .١١/١٨٦المخصص  ١٣٦
 ).الغرقد( القاموس ؛١١/١٨١المخصص  ١٣٧
 .یعني كأن فرسه صقر یتحرز حمامه لفزعه یدخل بین شجر العوسج. ٦٢/٥المفضلیات : الحارث بن ِحلِّزة ١٣٨
 اللسان ؛١١/١٨١المخصص ؛ ٣٠٣ التلخیص ؛١٨٠ ؛ معجم أسماء الشجر٣٢٦التقفیة  ،٢٤النبات لألصمعي : ینظر ١٣٩

  . ١٦/٢٤٢ معجم النبات ؛١٢٢- ١٢١لتاج ا ؛)قتد(
 .١٥٥الشجر والكأل  ١٤٠
 .١٦/٢٤٢ معجم النبات ١٤١
   .٦٣الشجر والكأل  ١٤٢
 .١٦/٢٤٢ معجم النبات ؛١٢٢ -١٢١التاج  ١٤٣
 .الرافع رجله، وٕاذا أصاب المطر القتاد انتفخت قشوره: الشاصي. ٥٢/٧المفضلیات : الُمَرقِّش األكبر ١٤٤
 .شدید: مسمهر. ١٦/٤٥ضلیات المف: قذنْ ّرار بن مُ المَ  ١٤٥
  .٤٥٩ -٤٥٨، ١٦/٣٩٩ معجم النبات؛ ١٦٢الشجر والكأل : ینظر ١٤٦
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وفیه أن هذا النوع من الشجر یبدو مختلفًا عن نوع  ،١٧/٢٨٨ معجم النبات؛ )سلم(الصحاح ؛ مقاییس اللغة و ١٨٨الغریب  ١٤٧

َلم(یطلق علیه  آخر النبات : وینظر. اه ذي الشوك الطویل الحاد الدقیق، والذي یعد من شجر العض)َسَلمة(، وواحدته )السَّ
   .٧٥التاج  ؛١٢/٤٦المخصص ؛ ١٧٢ معجم أسماء الشجر ؛٢٣لألصمعي

 .بطون األودیة: األسرة. الغلیظ :الجأب. القرن: المدرى. ٩٧/٧المفضلیات  :شر بن أبي خازمبِ  ١٤٨
من " ، وفیه أنه١٧/٢٩١ معجم النبات ؛٨٠اج الت ؛)شبرم( اللسان ؛١٩النبات لألصمعي  ؛١٦٣الشجر والكأل : ینظر ١٤٩

على ساق كقعدة الصبي أو أعظم لها  محرقة تسمو حارة شجیرة"أنه : وزاد فیه ١٥١/ ١١والمخصص ؛"ضاهض أو العِ العِ 
  ". حب صالب كجماجم الـُحمَّر تأكله اإلبل والغنم یستشمون بها، لها طوال دقاق، وهي شدیدة الخضرة، والناس ورق

  .من قولهم سعطه الدواء، أدخله في أنفه: سعطوا. ٩١/٢ تالمفضلیا: محاربيعامر ال ١٥٠
 .١٦٢الشجر والكأل : ینظر ١٥١
 اللسان ؛)سرو(الصحاح  ؛١١/١٤٣المخصص ؛ ١٧١؛ معجم أسماء الشجر ٣٦النبات لألصمعي  ؛١٦٠الشجر والكأل  ١٥٢

  .١٦/٣٩،١٧/٣٩٥ معجم النبات ؛)سرا(
 .٣٥/٨المفضلیات : َعوف بن األْحوص ١٥٣
؛ ٣٤٠ -٣٣٩، ١٣٢ -١٣١النبات ألبي حنیفة ؛١٨٦ الغریب؛ ٣٦النبات لألصمعي ؛ ١٦٠- ١٥٩الشجر والكأل : ینظر ١٥٤

  . ١٧/٤٦ معجم النبات ؛١٤٢ - ١١/١٤١المخصص  ؛٢٨٠-٢٧٩فقه اللغة  ؛٥٣٦ التقفیة
: الُكْبر .ي أنه في موضع الرأس والعزأ: لي الهامة. من تقدم من القوم شرفاً : فالالسُّ . ١٦/٤٧المفضلیات  :المّرار بن منقذ ١٥٥

  .معظم األمر، وحركت الباء للوزن
  .الذي یبلغ الجوف: الجائف. القطاع: القصال. ٧٤/١٠المفضلیات : َثْعَلبة بن َعْمرو ١٥٦
 .القضیب: المطرق. المضطربالواسع الجلد : الغوج .الصدر: انبَ لَّ ال. ١٢٢/٦المفضلیات : َبشامة بن الَغدیر ١٥٧
 ؛١٨٣ ؛ معجم أسماء الشجر٢٢٧النبات ألبي حنیفة  ؛١٨٦ الغریب؛ ٣٦النبات لألصمعي ؛ ١٦٠الشجر والكأل : ینظر ١٥٨

ون( القاموسرد في و وقد . ٣١٧ - ١٧/٣١٦ معجم النبات ؛١٥١التاج  ؛)نشم( اللسان ؛١١/١٤١خصص مال ن):" الزُّ : الزَّ
 ".النََّشم

 . المصوتة: الهتوف .الطویلة، الواحد سلجم: السالجم .هةالمتشاب: القران. ٨٦/٦المفضلیات : شهاب بن راشد ١٥٩
 ؛)أرك( اللسان؛ ٣٠٤التلخیص ؛ ١٦٥؛ معجم أسماء الشجر٢٢٥النبات ألبي حنیفة  ؛١٩٠ الغریب؛ ٣٣النبات لألصمعي  ١٦٠

هذا  وربما ُسّمي األراك ُعّنابًا، واألكثر أنه: "١٨٦، وفیه ص ١١/١٨١والمخصص  ؛١٧/١٨١ معجم النبات ؛١٠التاج 
  ".الثمر المعروف

 . ٤٠/٣المفضلیات : ُسَوْید بن أبي كاهل ١٦١
؛ معجم أسماء ١٨٨ الغریب ؛٢٠ - ١٩النبات لألصمعي  ؛١٥٨ - ١٥٧الشجر والكأل : وینظر. ١٧/٣٠٣ معجم النبات ١٦٢

  .١٠٩التاج  ؛اللسانو الصحاح و  مقاییس اللغة :في) عنم(ومادة  ؛٣٠٤التلخیص  ؛ ٨٤ الشجر
 .الریح: النشر. ٥٤/٦المفضلیات : كبرالُمَرقِّش األ ١٦٣
 مقاییس اللغة؛ ١١/١٨٧المخصص  ؛٣٠٤التلخیص  ؛٣٤النبات لألصمعي : وینظر. ١٧٤ - ١٧/١٧٣ معجم النبات ١٦٤

  . "فالن ینحت أثلتنا، إذا قال في حسبه قبیحاً : ومنه قیل لألصل أْثَلة، یقال لك: "، وفي األخیر ورد)أثل( والصحاح اللسانو 
  .والشاعر یخاطب النعمان بن المنذر .القصد والتعمد: الحْرد. ٧٨/٤المفضلیات : الـَخذَّاق َیزید بن ١٦٥
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؛ )الَوْرس( القاموس ؛)غرب(اللسان ؛١١/١٨٧المخصص  ؛٣٤النبات لألصمعي : وینظر. ٣٦٢ -١٦/٣٦١ معجم النبات ١٦٦

  .١٥١التاج 
 .مرتفع: طامح. الممتلئ: المنیف .القدح العظیم: العس. ٣٣/١٠المفضلیات : ُجَبْیهاء األشَجِعيّ  ١٦٧
؛ معجم ٤٥٩التقفیة  ؛٢٢٨النبات ألبي حنیفة ؛ ١٨٧ الغریب؛ ٣٥النبات لألصمعي : وینظر. ١٦/٤١٠ معجم النبات ١٦٨

وُیذكر أن هناك ضربًا من الَكرم یسمى المیس،  .)میس( اللسان؛ ١٢/٧المخصص  ؛٣٠٤التلخیص  ؛١٨٣ أسماء الشجر
 ،)المیس(ى سمَّ یُ اإلجاصة الصغیرة، وٕالیه ینتسب زبیب  ض ثم یتفّرع، وله ثمرة في ِخْلقةینهض على الساق بعض النهو 

المخصص : ینظر. المیس ضربًا منه شجر تخرط منه الموائد، ولیس بشجر العنب إن المقصود بالَكْرم الذي یعد: وقیل
  .١٦/٤١٠ معجم النبات ؛١٤٨التاج  ؛١٢/٧

وینظر اللفظ في سیاق مماثل في المصدر . األوساط: األجواز. األوساط: األجواز. ٣٤/٢٢المفضلیات : َشبیب بن الـَبْرصاء ١٦٩
  .١٢٩/٦: نفسه

وورد في النبات  ؛١٦/١٣٥ معجم النبات ؛٦٤التاج  ؛القاموسو  اللسان :في) رمث(وینظر مادة . ١١/١٥٢المخصص  ١٧٠
ْمث إذا أبقل واخضّر، وصار َرْخصًا، وأ: "٢٦لألصمعي   ".ورس الرِّمث إذا یبس، وبدت في ثمرته خضرة وصفرةوأْمَصَع الرِّ

 .تالقى الجیشان: الحت نار الفریقین .٨١/٨المفضلیات : ديالممزق العب ١٧١
  .١١/٦٣المخصص  ١٧٢
وجاء  .١١٤التاج  ؛)غضا( القاموسو  اللسانو  مقاییس اللغة ؛١٠٠التقفیة ؛ ١٨٦ الغریب: وینظر .١٧/٤٠٩ معجم النبات ١٧٣

  ". وقد ضرب العرب المثل بجمر الغضا لذكائه": ١٦٠فة النبات ألبي حنیفي 
ومر بنا . أعنته بحطب: شیعته. منسوب إلى الخط، وهو موضع بالبحرین: خطي. ١١٣/١٠المفضلیات : ربیعة بن مقروم ١٧٤

 ).الرمث(السابقة  وحدةشاهد آخر في ال
شجر  األرز"ن أ ٣٠٤وفي التلخیص  ؛١١لتاج ا ؛)أرز(القاموس و اللسان ؛  ٤٤٤ التقفیة: وینظر. ١٦/٣٧١ معجم النبات ١٧٥

  ".اللوز الُمرّ 
َبذ الخفة.  ٣٤/١٢المفضلیات : شبیب بن البرصاء ١٧٦  . السرعة :النجاء. أراد بالربذات القوائم، وأصل الرَّ
 اللسانالصحاح و  ؛١٧٥ ؛ معجم أسماء الشجر٦٠٩التقفیة  ؛٣٦النبات لألصمعي : وینظر. ١٧/١٣٢ معجم النبات ١٧٧

   .٣٠٤التلخیص  ؛)طبق(
 ویعد. ولد الظبیة: الخشف .جمع أحص، وهو ما تناثر ریشه وتكسر، ویرید الظلیم: الحص. ١/٦المفضلیات : تأّبط َشّراً  ١٧٨

 .النعام والظباء مضرب المثل في سرعة العدو
. ١٨٢ -١٦/١٨١ معجم النبات ؛٧١التاج  ؛١٨٩-١١/١٨٨المخصص ؛ ١٩٢ الغریب؛ ٢٩-٢٨النبات لألصمعي  ١٧٩

: ١١/١٨١المخصص و  ،٤٤ فقه اللغةوجاء في . ٨الكنایة والتعریض : ینظر. إن العرب ُتَكنِّي عن المرأة بالسرحة: قیلو 
كل شجرة طویلة : "٣٠٣، وفي التلخیص"كل شجرة ال شوك فیها فهي َسرحة مأخوذة من االنسراح، أي االنجراد من الشوك"

شجر یقال لثمره اآلء، واحدته ذكوانة، وُیسّمى صغار السَّْرح : انالذَّكو : "١٧/٣٩٠وجاء في معجم النبات  ".َسْرحة
إال أن أغلب العلماء . لفظ یدل على شجر له ثمر تأكله النعام، الواحدة آَءة، وقیل هو الدِّفلى) اآلء(إن : وقد قیل". الذَّكاوین

الطعم دائم الخضرة طیب الریح یؤكل ما دام ، وهو شجر مر )األالء(إن اآلء ثمر السرح، وٕان المقصود بالدِّفلى لفظ : قالوا
؛ )أوأ، سرح( اللسانو  ؛٣٠٤التلخیص  ؛٥٣؛ التقفیة ١٠٦النبات ألبي حنیفة : ینظر. رطبًا، فإذا عسا امتنع وُدبغ به

 . ١٤التاج  ؛)سرح( القاموس
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  .ي المهجووالشاعر یفخر بشعره الهجائي وأثره ف .الخفیفة: العشاء. ٨٦/١٢المفضلیات : راشد بن شهاب ١٨٠
: ذكاء. المنضود: الرثید. المتاع وكل شيء مصون، وأراد بیضها: الثقل. ١٢ -٢٤/١١المفضلیات : َثْعَلبة بن ُصَعیر ١٨١

 .الغلیظ: جمع ریان، الحادر: الرواء. اللیل: الكافر. الشمس
 اییس اللغةمق ؛١٦٤-١١/١٦٣المخصص ؛ ١١٩التقفیة  ؛٢١النبات لألصمعي : وینظر؛ ١٦/٤٦٧ معجم النبات ١٨٢

  .أن الواحدة أرطاة، وبها ُسّمي الرجل وُكّني :األخیر وفي، )أرط( اللسانو  القاموسو 
. الداخلة في كنسها: الدموج. التي تجتزئ بالرطب عن الماء: الجوازئ من البقر. ٣٤/١٥المفضلیات : َشبیب بن الـَبرصاء ١٨٣

وكذلك في قول وحشي یلوذ به، ق الحدیث عن ثور د لفظ األرطى في سیاحیث ور  ١٢٦/٣٩أبو ذؤیب أیضًا : وینظر
 .وحشيصیادین باألرطى أثناء بحثهم عن بقر في سیاق تستر ال ١١٩/١٨علقمة 

  .)ترج( اللسان ،١١/١٩٦المخصص  ؛٢١٨ -٢١٧النبات ألبي حنیفة : وینظر. ١٦/١٥١ معجم النبات ١٨٤
تفعال من : التطیاب. ما كان رشاً : النضخ. تجمع الزعفران أخالط الطیب: العبیر. ١٢٠/٦المفضلیات : َعْلَقمة بن َعَبدة ١٨٥

  .الطیب
 .١٧/٢٢، ١٦/٣٠١ معجم النباتو  ؛٦٣التاج  ١٨٦
 ).ردع( اللسان ١٨٧
 .الورس: الُحص. ٦٨/١٦ المفضلیات: ُمتَـمِّم بن ُنَوْیرة ١٨٨
 مقاییس اللغة ؛٨١ اتمعجم أسماء النبات ؛٢١٩-٢١٨ألبي حنیفة  النبات؛ ١٨٦ الغریب ؛٣٦النبات لألصمعي : ینظر ١٨٩

ضرب من : " ٧وجاء في التقفیة  .١٦/١٣٧ معجم النبات ؛١١/١٤١المخصص  ؛)شثث( القاموسو  اللسانوالصحاح و 
كشجرة التفاح الصغار في القدر، ورقه كورق الِخالف،  :إن الشث شجرة كشجرة الرمان، وقیل :وقیل ".النبت رديء ال یسمن

ِسْنفة مدّورة صغیرة فیها ثالث حبات أو أربع سود مثل الشینیز ترعاه الحمام إذا انتثر و ة وال شوك له ، وله َبَرمة ُمَورَّد
الَبّر، وهذا على ما  زهو المسمى َجو : ، وقد ینبت في السهل أیضًا، وقیلاإلبل، وهو من نبات جبال السراة وُتخَصب علیه

 . ١٦/١٣٧ باتمعجم الن؛ ١١/١٤٣المخصص : ینظر. غیر الذي ذكرناه في المتنتقدم 
 .السابقة) الطباق(وقد مرَّ بنا الشاهد في الحدیث عن وحدة . ١/٦ ١٩٠
 ؛)سلع( القاموسو  اللسانو والصحاح  مقاییس اللغة ؛ ١٧٢ معجم أسماء الشجر ؛٥٤٢التقفیة  ؛١٦النبات لألصمعي : ینظر ١٩١

  .٧٤التاج  ؛١١/٢١٥المخصص  ؛٤٦النبات ألبي حنیفة : ینظر .تأكل السلعكر أن النعام ذویُ . ١٧/٢٧معجم النبات 
 .موضع: ذات كهف. مصدر صالح: الصِّالح. یعرضون: یسومون. ٩٨/٢٨المفضلیات : ِبشر بن أبي خازم ١٩٢
، ١١/١٤٤المخصص  ؛١٧٧التقفیة  ؛٩٧النبات ألبي حنیفة  ؛٣٧النبات لألصمعي : وینظر. ١٦/٨٦ معجم النبات ١٩٣

اب(كر أنه كثیرًا ما یرد لفظ وُیذ. ٨٧التاج ؛ )صوب( الصحاح واللسان؛ ٢١٤    ).السَّلع(مقترنًا بـ) الصَّ
وهو ) الشُّبُرم(، الذي مر بنا في وحدة ٩١/٢المفضلیات : وینظر قول عامر المحاربي .١٦/٤١المفضلیات : قذنْ ار بن مُ رّ المَ  ١٩٤

  .شجر له طعم مر أیضًا، وذلك في سیاق لومه قومًا تخاذلوا عن نصرته في قتاله
 .١٦/٣٥٠ معجم النبات ؛)قار( القاموس ؛)یرق( اللسان ١٩٥
  . ٣٩٧التقفیة  ١٩٦
  .١٤٤ -١٧/١٤٣ معجم النبات ؛١١٤التاج  ؛١١/١٦١المخصص  ؛١٠١النبات ألبي حنیفة : وینظر .)غلق( اللسان ١٩٧
د بن ِضرار ١٩٨  .الالتي كبرن ویئسن من الوالدة: القواعد. معطون: عطین. ١٥/٢٦المفضلیات : ُمَزرِّ
 ).ظنب( اللسان ١٩٩
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معجم وفي  .١٦/٣٤٤ معجم النبات ؛١٢٦التاج  ؛)بجج، جون، قسر( اللسان ؛٢٤النبات لألصمعي  ؛١٧٣الشجر والكأل  ٢٠٠

ضرب من "أنه  ٤٢٩وفي التقفیة ". وَقسور النبت كثر. إذا بلغ َمداه: نبت وعشب َقْسور: الَقسور: "٨٦ أسماء النباتات
 ".النبت، وهو السَّرو

عظمها : بّجها. ب إلى السواد من شدة الرياألخضر الشدید الخضرة یضر : الجون. ٣٣/٩المفضلیات : يّ ُجَبْیهاء األْشَجعِ  ٢٠١
 .المقابل بعضه بعضاً : المتناوح. ما له ثمر: الثامر. األغصان الناعمه: العسالیج. ونفخ خواصرها

َعة عوض من الواو، وأن الضعة  :)وضع( لسانوال في الصحاحجاء  ٢٠٢  .شجر من الحمضأن الهاء في الضَّ
، حیث ورد في األخیر )وضع( اللسانالصحاح و  ؛٣٢٨، ٥٠ -١٧/٤٩ معجم النبات ؛٩٠التاج  ؛١٨٧ الغریب: ینظر ٢٠٣

 ".علیها سمن فتؤكل ُیصبّ  مِحْنطة تَُدّق ث: الوضیعة:" أیضاً 
ثقیلة : راحج. بین الرجلین لسمنها البعیدة ما: البداء. الغلیظ من األرض: الَجْلس. ٣٣/١٢: المفضلیات: ُجَبْیهاءاألَشِجِعيّ  ٢٠٤

 .ممتلئة
 .١٠/٢٠٤المخصص  ؛)ربل( القاموسو  اللسانالصحاح و و  مقاییس اللغة ؛١٨٨ الغریب: ینظر ٢٠٥
  .١٧/٢٠٩ معجم النبات ٢٠٦
بول: ، وترّبل الشجرا اخضّرت بعد الیبسإذ: ترّبلت األرض: یقال. ٦٢التاج  ؛٢٩٨التلخیص  ٢٠٧  .أخرج الرُّ
  .٧٩/٤المفضلیات : اقَیزید بن الَخذَّ  ٢٠٨
 .١٠٥/٢٥المفضلیات : معاویة بن مالك ٢٠٩
 .١٩/٩المفضلیات  :عبد اهللا بن َسَلمة ٢١٠
المخصص ؛ ٣٠٤التلخیص  ؛١٧٨ ؛ معجم أسماء الشجر)علج( اللسانو  مقاییس اللغة ؛٢٤النبات لألصمعي : ینظر ٢١١

 .١٠٦التاج  ؛١١/١٦٤
أن المساویك تؤخذ أیضًا من عشب األشاء، وهو الذي ُیدعى :  ٢٣٠فة وجاء في النبات ألبي حنی. ١٦/١٦٣ معجم النبات ٢١٢

 .الَعَلج، وأن األشاء صغار النخل، وأنهم یسمونها العلجان أیضاً 
  .جمع شامة: الشام. ٩٧/٢٢المفضلیات : بشر بن أبي خازم ٢١٣
 معجم النبات ؛١٥٠ج التا ؛)نخل( اللسان ؛١١/١٠٢المخصص ؛ ٢٦٣مبادئ اللغة ؛ ١٨٣ معجم أسماء الشجر: ینظر ٢١٤

استقصیت : كلمة تدل على انتقاء الشيء واختیاره، وانتخلته: النون والخاء والالم): "نخل( مقاییس اللغةوجاء في ؛ ١٧/٢٤٩
  ".وعندنا أن النخل سّمي به ألنه أشرف كل شجر ذي ساق. حتى أخذت أفضله

 .رة النخلأرض بالیمامة كثی: ملهم .٥٤/٥المفضلیات : الُمَرقِّش األكبر ٢١٥
 .١٦/٢٧٤ معجم النبات ؛)تمر( اللسانو  مقاییس اللغة: ینظر ٢١٦
  .بمنزلة الغنیمة، فال نبالي ألقیناهم، أم لقینا تمرًا نأكلهأي أنهم  .٨٧/٣المفضلیات  :راشد بن شهاب ٢١٧
 .١٦/٦٥ معجم النباتو  ؛)خصب(  القاموسو  اللسانالصحاح و : ینظر ٢١٨
البقایا تبقى : الشمالیل. جمع قنو، وهو عذق النخلة: القنوان. الناقة الصلبة: العنس. ٢٦/١٠ المفضلیات: َعْبَدة بن الطَّبیب ٢١٩

  . في العذق
 ).عسب( اللسان ٢٢٠
 .١٦/٩٢ معجم النبات ؛٢٦٣مبادئ اللغة  ؛)عسب( الصحاح و مقاییس اللغة: ینظر ٢٢١
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علیه الجالل، بضم الجیم وفتحها، : مجلل .أي غدونا للصید بفرس صافي اللون. ٥٥/١٢المفضلیات : الُمَرقِّش األصغر ٢٢٢

  . الشدید الضمور: الملوح. الضامر: الشزب. ضمرناه: طویناه. وهو ما تلبسه الدابة لتصان به
 ."السََّعف األخضر، الرطب من جرید النخل، واحدته َشْطبة: بالشَّط): "شطب(اللسان ورد في  ٢٢٣
: مرمول. أعالهموضع بالیمن، وهو : السرو. الطریق المنقاد: الشرك. اشتد: تجاهد. ٢٦/١٣المفضلیات : َعْبدة بن الطَّبیب ٢٢٤

 .منسوج
 .١٦/٤٠ معجم النبات؛ )سأل( اللسان: ینظر ٢٢٥
  .١٧/٤٢٤ معجم النبات؛ )نوى( اللسان: ینظر ٢٢٦
. لقة الشوكةاللفظ إلرهاف صدرها وتمام عجزها، وكذلك خ واستعیرشوكة النخل، : ءةالَّ سُ . ١٢٠/٥٤المفضلیات : مةقَ لْ عَ  ٢٢٧

  .معضوض: معجوم .قریة كثیرة النخل نوى تمرها صلب: قران. ذو رجوع: ذو فیئة. أدخل: غل
: والـَعَجَمة. جاء في المعاجم أن الَعَجم نوى التمر والعنب والنَّبق، وكل ما في جوف مأكول كالزبیب وغیره، الواحدة َعَجمة ٢٢٨

 .١٧/٢٩٨ معجم النبات؛ )عجم( اللسانالصحاح و : ینظر. النخلة تنبت من النواة
ما تطایر : فراشها .التي تسبح في سیرها للسرعة: السبوح. أي المكان المخوف: به. ٦/٤ المفضلیات: َسَلمة بن الـُخْرُشب ٢٢٩

والشاعر یشبه ما . المجروم، أي المقطوع الذي بقي في نخله حتى أتمر، فهو أصلب لنواه: الجریم. النوى: العجم. منها
  .سورها أي اللحم الصلب في بطن حوافرها بالنوى المقطع لصالبتهتطایر من ن

 .١٧/١٥ معجم النبات؛ ) جذع( اللسانوالصحاح و  مقاییس اللغة: ینظر ٢٣٠
 .فرس طویل: شیظم. ما ُیصاد: القنیص. ١٩/٥المفضلیات : مةلَ عبد اهللا بن سَ  ٢٣١
وعراجین النخل جیدة :  "٢٣٠ات ألبي حنیفة وجاء في النب. ١٦/٣٣٤ معجم النبات؛ )عمر( اللسان؛ ٣٠٩التلخیص  ٢٣٢

  ".للسواك لینة، وبخاصة عراجین الُعْمر، وهو نخل الّسكر
 .١٦/٨٤المفضلیات : الـَمّرار بن ُمنقذ ٢٣٣
أول ما یقلع من صغار النخل الِغْرس، فهو الفسیل : "النخل أن األصمعي قال في صغار) فسل(وورد فیه ). غرس(اللسان ٢٣٤

، والجم   ".وقد یقال للواحدة فسیلة ع فسائل،والَوِديُّ
  .الخیل: الدهم. ٢٥/١١المفضلیات  :الحارث بن ِحلَِّزة ٢٣٥
 اللسانوجاء في . ١٧/٣١٣ معجم النبات؛ ١٣٤ -١٣٣التاج  ؛) كرم( القاموسو  اللسانو الصحاح  ؛٣١١التلخیص : ینظر ٢٣٦

وتأمر بمكارم األخالق، فاشتقوا له اسمًا من  اء والكرمُیسّمى الَكْرم كرمًا ألن الخمر المتخذة منه تحثُّ على السخ: "أیضاً 
الَكَرم للكرم الذي یتولد منه، فكره النبي صلى اهللا علیه وسلم أن یسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من الَكَرم، وجعل المؤمن 

 ".أولى بهذا االسم الحسن
  .الشعر الكثیر: األغم. ٢١/٢٠المفضلیات : الُمَخبَّـل السَّْعدي ٢٣٧
 .اشتدت حمرته: قنأت .الدم الیابس: الَجسد، بفتح السین وكسرها. ٧٢/٥المفضلیات  :د المسیح بن َعَسلةعب ٢٣٨
ومما یتصل بثمر العنب ورد لفظ الدوالي،  .١٦/٩٥ معجم النباتو  ؛١٠٨التاج  ؛)عنب(اللسان ؛١١/٧١المخصص : ینظر ٢٣٩

ّراع(الواحدة دالیة، وذلك في قول المسیب بن علس  ، وهو لفظ یدل على ضرب من العنب بالطائف ١١/٢١) دوالي الزُّ
أسود یضرب إلى الحمرة، وعناقیده أعظم العناقید كلها تراها كأنها تیوس معّلقة، وعنبه جاف ُیَتَكسَّر في الفم، وهو مدحّرج 

زیر لیسجل اللفظ تحوًال وُیَزبَّب، إال أن اللفظ هنا یرد في سیاق آخر، وهو الحدیث عن امتالء آلة سقي المزارعین بالماء الغ
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یعني ذلك الشيء الذي ُیتخذ من خوص وخشب ) الدالیة(داللیًا من عالم النبات إلى عالم األدوات الجامدة، ذلك أن لفظ 
 ).  دول، دال(اللسان : ینظر. ُیسَتقى به بحبال ُتَشّد في رأس جذع طویل، وهو ما یطلق علیه الدلو والـَمنجنون

: الحوم. قوم خمارون نسبوا إلى الحانة، الواحد الحاني: حانیة. الملك: العزیز. ١٢٠/٤٠المفضلیات  :َعْلَقمة بن َعَبدة ٢٤٠
 .الكثیر

  .٢٦٥مبادئ اللغة  ٢٤١
  ".العنقود: الِقْطف"أن  :)قطف( مقاییس اللغةوجاء في . ١٦/٢٣٨ معجم النبات: وینظر .)عنقد( اللسان ٢٤٢
  .یرید الشعر المسترسل: لالمنسد .٤٣/٣المفضلیات : ربیعة بن َمْقروم ٢٤٣
  .١٧/٢٨١ معجم النبات ٢٤٤
المخصص  ؛١٧٠ معجم أسماء الشجر ؛٦٣٥التقفیة ؛ ٢٥٠النبات ألبي حنیفة : في وینظر الدوم. ٣٠٥التلخیص  ٢٤٥

ي فجاء العظام من السِّدر، و : ّمي الـنَّْبق َدومًا، وأن الدوم، وفیه أن من العرب من ُیس)دوم( اللسان ؛٥٩التاج  ؛١١/١٣٦
 ".الدوم ال یكثر إال في الحجاز"أن ) ١٢المقدمة (النبات لألصمعي 

 .جمع سفینة: سفین. وهي السفینة العظیمة جمع خلیة،: الخالیا. عالیات: طافیات. ٤٨/١المفضلیات : الُمَرقِّش األكبر ٢٤٦
 .٥٠/١٠: وینظر الدوم أیضًا فیه

 ؛١٨٠ معجم أسماء الشجر ؛١٨٣النبات ألبي حنیفة : رینظ. وقیل إن الِفرصاد هو التوت. ١٦/٢٤١ معجم النبات ٢٤٧
   .)توت( القاموس ؛)فرصد( اللسان ؛٢٦٦مبادئ اللغة  ؛٣١٥التلخیص 

  .اشتدت حمرتها: قنأت. اللؤلؤتان: التومتان. ٤٤/٢٤المفضلیات : األسود بن َیْعُفر ٢٤٨
حّب هندي، : الفْلُفل كُهْدُهد): "فلَّه( لقاموساوجاء في . ١١٩التاج  ؛)فلل( اللسان: ، وینظر٢٣٦ -١٧/٢٣٥ معجم النبات ٢٤٩

ت تسخینًا ال یوازیه غیره، واألبیض أصلح، وكالهما نافع لَقْلع البلغم اللَّزج مضغًا بالزِّفت، ولتسخین العصب والعضال
فَّف وُیِدّر، ویبدد المنّي بعد ، واستعماله في اللَّعوق للسعال، وأوجاع الصدر، وقلیله یعقل، وكثیره ُیطِلق وُیـجَ خْغص، والنَّفوللـمَ 

  ". الجماع، ویفسد الزرع بقوة
  . ٥١/٢المفضلیات  ٢٥٠
اللغة  مبادئ؛  ٧٨ ؛ معجم أسماء النباتات٢٠٢التقفیة  ؛١٧النبات لألصمعي، : وینظر. ٥٨ – ١٦/٥٧ معجم النبات ٢٥١

 ).جنب( القاموسو اللسان و  الصحاح ؛١٠/٢١٢المخصص  ؛٢٦٣
  ).جنب( اللسان ٢٥٢
أصل صحیح واحد یدل على الخلط  والمخالطة، من ذلك َغَلْثت "الغین والالم والثاء ): "غلث( مقاییس اللغة جاء في ٢٥٣

خیارًا :  یكون الشيءوالَغْلث والَعلث سواء، وهو الخلط، وأال: "١٢٧ وفي النبات ألبي حنیفة". خلطت حنطة وشعیراً : الطعام
  ".  سمي الرجل ُعالثةاألقط یخلط به السمن، وبه : یث، والغالثة، ویقال للحنطة إذا خلطت بالشعیر غلوال خالصاً 

  .١٦/١٤٠ معجم النبات ٢٥٤
 .١٦/١٤٠ معجم النبات ؛)غلث( اللسان ٢٥٥
یاض إذا تزّینت ِبَنورها وأزاهیرها من بین أصفر لر یقال ل): "هول( اللسانفي و .  ٧٣/١المفضلیات : عبد المسیح بن َعَسَلة ٢٥٦

 .لكثرة نداه ال تنفع البسها: ال تنفع النعل. نداه: رقراقه ".الها تهویلهاقد ع: وأحمر وأبیض وأخضر
  ). غیل( اللسان ؛٤٦ -١٢/٤٥المخصص : ینظر ٢٥٧
  .١٧/٢٣٢ معجم النبات ٢٥٨
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  ).غیل( اللسان ٢٥٩
  .جمع جزع، وهو الجانب: أجزاع. ٧٥/١٤المفضلیات : أبو قیس بن األْسلت ٢٦٠
  .٩التاج  ؛٣٨التقفیة  ؛٣٠النبات لألصمعي  ٢٦١
 .١٦/٣٣ معجم النبات ٢٦٢
  .یكف: یقدع. السابغ الطویل: الضافي. ٩/٢١المفضلیات : ُمَتمِّم بن ُنَوْیرة ٢٦٣
  .١٦/٢١٨ معجم النبات: وینظر. ١١/١٦٧المخصص  ٢٦٤
ة في تصویر ساقي امرأ ١٧/١١المفضلیات  :وینظر أیضًا متمم بن نویرة. ارتفع: غال. ٢١/١١المفضلیات: الُمَخبَّـل السَّْعدي ٢٦٥

 اللسانفي و . حیث یصور حّدة فرسه وسرعته بالسیل یغمر البردي ٧٣/٥ة في بیاضهما ؛ وكذلك عبد المسیح بن َعَسَلة امرأ
 ".ضرب من تمر الحجاز معروف... الُبْردي بالضم من جید التمر: " أیضاً ) برد(

 .١٦/٩٩ معجم النبات؛ ١٢٦التاج  ؛٤٤فقه اللغة  ؛٣٠النبات لألصمعي : وینظر). قصب( اللسان ٢٦٦
  .الواسع الجوف: المجوف. ١١٢/٤المفضلیات  :یمطِ ُسَبیع بن الخَ  ٢٦٧
 ).یرع( اللسانالصحاح و  :ینظر ٢٦٨
خمرة نسبت إلى بلدة : عانیة .یتألأل: یرف. البللور، شبه ثغرها به لصفائه: المها. ١١/٤المفضلیات : الُمَسیَّب بن َعَلس ٢٦٩

 .عانة
 .١٦/٣٣٥ معجم النبات ؛٢٦٨مبادئ اللغة : وینظر). عنقر( اللسان ٢٧٠
  . ٩٤/١المفضلیات : َعْوف بن َعطّیة ٢٧١
؛ معجم أسماء الشجر ٧٧معجم أسماء النباتات : ینظر .أنه نبات رأىوهناك من علماء اللغة من . ١٦/٢٢٣ معجم النبات ٢٧٢

  ).حصد( اللسان؛ ١٦٨
 .الدرع من الزرد: البدن. ١١٩/٣٣المفضلیات : َبَدةمة بن عَ ْلقَ عَ  ٢٧٣
شجر : الَحْنَتم"أن  ١٦٨ الشجر وفي معجم أسماء). حنظل( اللسان؛ ٤-١٢/٣المخصص : ؛ وینظر١٧/١٩٨ النبات معجم ٢٧٤

 ".الحنظل
وجاء .  ١٧/٣٩٨ معجم النبات؛ )حتت، حنظل، شري( اللسان ؛١٧٣ معجم أسماء الشجر ؛)شري( مقاییس اللغة: ینظر ٢٧٥

ه الَحَدج صغارًا، فإذا اصفّر، وفیه ُخْضرة فهو الُخطبان، فإذا تمت والشَّري شجر الحنظل، وثمر : " ٣٣في النبات لألصمعي 
  ".صفرته، فالواحدة من ثمره َصرایة

أدرك أن : له أجنى. ریشات في مقدم الجناح: القوادم. الظلیم: الخاضب .١٩-١٢٠/١٨المفضلیات : َعْلَقمة بن َعَبدة ٢٧٦
  .مقطوع: مخذوم. ارتفع: ستطفا. الحنظل: الخطبان. ما انعطف من الرمل: اللوى. یجتنى

وُیذكر أنه ورد أن  .٤٠التاج ؛ ١٢/٤المخصص  ؛)حدج( اللسانو  مقاییس اللغة ؛٣٣٢فقه اللغة : وینظر .١٩٥ الغریب ٢٧٧
حسك القطب ما دام رطبًا، واحدته َحَدجة، وأنه الباذنجان : ، وأن الحدج)، الحدجالقاموس(حمل البطیخ ما دام رطبًا : الحدج

الصحاح واللسان والقاموس : ینظر. والُخطبان أیضًا نبت كالـِهْلیون والَخِضر من ورق السَُّمر ).١٦/١٥٢ اتمعجم النب(
  .)خطب(

 . وقد مر بنا الشاهد لثعلبة بن ُصعیر في الحدیث عن وحدة السرحة الداللیة .٢٤/١٢ ٢٧٨

  .٥٤/٣٠المفضلیات : الُمَرقِّش األكبر ٢٧٩
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 اللسانو  الصحاح ؛٢٩٦التلخیص ؛ ٨١ معجم أسماء النباتات ؛٢٠٦نبات ألبي حنیفة ال ؛٢٠-١٩النبات لألصمعي : ینظر ٢٨٠

 .١٦/١٨٤ معجم النبات؛ ٨٥التاج ؛ ١١/١٥٦المخصص  ؛)شیح( القاموسو 
. مسایل أودیته: وتالعه. موضع بنجران: المطالي .البادیة: أراد بأرض الشیح. ٣٤/٨المفضلیات : َشبیب بن الَبرصاء ٢٨١

 .عان بناحیة المطاليموض: سخبر ووشیج
- ١١/١٥١المخصص ؛  ٨٣ معجم أسماء النباتات ؛٢٥٦التقفیة ؛ ٢٢٩ ؛النبات ألبي حنیفة ؛٣١، ١٩النبات لألصمعي  ٢٨٢

- ١٦/١٦٠ معجم النبات؛ ١٠٠التاج  ؛ضبط اللفظ بكسر العین األخیر وفي ،)عرفج( اللسانو  القاموسالصحاح و  ؛١٥٢
١٦١. 

 .مقاربة الخطومشي مسرع مع : الرتك. جمع لقحة، وهي الناقة ذات اللبن: اللقاح. ٦٢/٩المفضلیات: الحارث بن ِحّلزة ٢٨٣
؛ ١٦٣، ١١/١٤١؛ المخصص ١٨١؛ معجم أسماء الشجر ٨٧؛ معجم أسماء النباتات ٢٤٨النبات ألبي حنیفة : ینظر ٢٨٤

  . شجرة وبقلة: ، وقیل في تعریفه١٦/١٤٢ معجم النبات ؛)كرث، كثأ، كشأ، ضغث( اللسان
قطع من : الصریم. حولها ثغرته وما: بلدة النحر. صفحة العنق :اللیت، بكسر الالم. ٢/٤المفضلیات : لـَكلَحبة الُعَرنيا ٢٨٥

  .المنزوع: المنزع. الرمل
التاج  ؛)تنم( اللسانو  الصحاح؛  ١٦٨ - ١١/١٦٧؛ المخصص ١٦٦معجم أسماء الشجر : وینظر. ١٧/٢٦٦ معجم النبات ٢٨٦

٢٩.  
١٢٠/٨ ٢٨٧. 
 معجم النباتو  ؛٣١التاج  ؛١٧٩ -١١/١٧٨المخصص ؛ ٣٠٣ التلخیص ؛١٩٢ الغریب ؛٢٤لنبات لألصمعي ا: ینظر ٢٨٨

شر في سیاق حدیث بِ وینظر الثغام ". إذا ابیض كله: ورأس ثاغم... أثغماء اسم للجمع ): "ثغم( اللسانزید في و . ١٧/٢٦٧
 .عن خیله التي كانوا یجزون لها الثغام علفاً  ٩٧/٢٦ بن أبي خازم 

د بن ِضرار ٢٨٩ فشوه في : وخط الشیب. مفعول للفعل یزایل الذي ورد في البیت السابق: فؤادي. ٣ -١٧/٢المفضلیات : ُمَزرِّ
 .خرج من خضابه: ناصل. أول ما ینبت من الشعر: الشكیر. الحناء: الیرناء. یجعله أحمر قانئاً : یقنئه. الرأس

  ).نصا( اللسان ٢٩٠
  .١٧/٨٤ معجم النبات: ینظر ٢٩١
  .١٧/٤٢٣ معجم النبات ؛)طرف، نصا( اللسان ؛١١/١٧٨المخصص : ینظر ٢٩٢
. اإلبل التي أتى علیها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها: الشول. ٩١/١٤المفضلیات  :عامر المحاربي ٢٩٣

 .جمع كودن، وهو البرذون یكون مع الراعي یحمل علیه متاعه وآنیته: الكوادن

. النبات الَقِصف الریان اللین من العشب والشجر، الذي الن ورقه وتخّرعت عیدانه: عوَ رْ الخِ "ه ، وفی١٧/١٧ معجم النبات ٢٩٤
معجم أسماء  ؛٣٥لألصمعي النبات : وینظر". وكل شجر ناعم ِخروع، وكذلك كل نبت ضعیف یتثنى، أي نبت كان

  .٥١التاج  ؛)خرع( اللسان ؛٣٠٤التلخیص  ؛١٦٩الشجر
 .٩/٣٥ت المفضلیا :متمم بن نویرة ٢٩٥
الوسمي في وورد اللفظ للداللة على اللین من النبات . الماء یجري في أصول الشجر: الَغَلل. ٨/٨المفضلیات : الحاِدرة ٢٩٦

  . ، ووحدة الوسمي، حیث أوردنا الشاهد الشعري٦٧/٢٥المفضلیات : ینظر. مرحلته األولى من النمو
  .٧٤، ١٩٨١بالقاهرة،  لیوسف خلیف، مكتبة غریب ،دراسات في الشعر الجاهلي ٢٩٧
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ألبي هالل العسكري، تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة  ،كتاب الصناعتین ٢٩٨

  .٣٦٨، ١٩٥٢بالقاهرة، 
  .٢٠٨، ١٩٧٤الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي، لجابر أحمد عصفور، دار الثقافة  بالقاهرة،  ٢٩٩
شرح وتعلیق وتنقیح محمد عبد المنعم خفاجي، الشركة العالمیة : للخطیب القزویني ،یضاح في علوم البالغةاإل: ینظر ٣٠٠

  .٤٤٧، ٤١٤، ٤٠٧، للكتاب ببیروت
 .٤٦٨، ٤٥٦اإلیضاح في علوم البالغة  ٣٠١
  .٢٩٧، ١٩٨٩لــمي خلیف، مكتبة غریب بالقاهرة،  ،القصیدة الجاهلیة في المفضلیات ٣٠٢
حسنة : ناعمات .جمع حظیرة، وهي ما أحاط بالشيء من قصب وخشب، وأراد بها النخل: حظائر. ١٢-١٤/٤المفضلیات  ٣٠٣

موضع : ُأشي. جمع َجّمة، وهو ما اجتمع من الماء: الِجمام. أراد الجذور: األذناب. أراد الماء الكثیر: البحر. الغذاء
. یبقین على الدهر: بنات الدهر. ضخام: بوائك. لجبلجمع مخرم، وهو منقطع أنف ا: المخارم. جانباه: ُصُدداه. بالیمامة
  .ما عطشنا: ما صدین. الطوال: الصوادي. ما هزلن: ما عجفن. مجدبات: مجلحات. اإلبل الراعیة والغنم: السائمة

 .٨٤، ٧٥، ٤٨،٦٨- ١٦/٤٨المفضلیات  ٣٠٤
ن محمد الجهني، منشورات الجامعة أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفنیة، لزید ب –الصورة في المفضلیات  ٣٠٥

  .٢٤٢هـ،  ١٤٢٥، ١، ط)٧٥الرقم (اإلسالمیة بالمدینة المنورة، 
  .٢٨٧ُینظر شرح مفردات البیت في الهامش رقم . ١١، ٣ -١٧/٢المفضلیات : رارد بن ضِ رِّ زَ مُ  ٣٠٦
  . یرالكث: األغم. المشط: المري .ارتفع: غال .٢٠، ٢١/١١المفضلیات: الُمَخبَّل السَّْعدي ٣٠٧
  .یرید الشعر المسترسل: المنسدل .٤٣/٣المفضلیات : ربیعة بن َمْقروم ٣٠٨
 .٣٩ُینظر شرح مفردات البیت في الهامش رقم . ٩٨/٨المفضلیات : ِبْشر بن أبي خازم ٣٠٩

  .الریح: النشر. ٥٤/٦المفضلیات : الُمَرقِّش األكبر ٣١٠
  .ئبالسحا: بنات مخر. ١٨/١٢المفضلیات : عبد اهللا بن َسَلمة ٣١١
  .١٢٠وینظر شرح مفردات البیت في الهامش . ٣٤/٦المفضلیات : َشبیب بن الَبْرصاء ٣١٢
  . ٩٤/١المفضلیات : َعْوف بن َعطّیة ٣١٣
 :وینظر لفظ الریحان. ٤٢ُینظر شرح مفردات البیت في الهامش رقم . ١٤ – ٢٠/١٣المفضلیات : ْنَفرى األزديشَّ ال ٣١٤

  .٢٦/٧٤؛ ١٢٥/٧

  .١٨٣شرح مفردات البیت في الهامش  ُینظر. ١٢٠/٦المفضلیات : َعْلَقمة بن َعَبدة ٣١٥
 . ٩/٣٥المفضلیات : رةیْ وَ م بن نُ مِّ تَ مُ  ٣١٦
  . موضع: تیمن. ٣٨/٣٥المفضلیات : رومقْ ربیعة بن مَ  ٣١٧
 .الذي یلتهم كل ما مر به لكثرته وعزته: اللهم. مكان بنجد: الشریف. ٥٤/٢٢المفضلیات : األكبر الُمَرقِّش ٣١٨

  .١٠٠شرح مفردات البیت في الهامش  ُینظر. ٩٦/١٥المفضلیات : أبي خازم شر بنبِ  ٣١٩
 .٤٠وُینظر شرح مفردات البیت في الهامش رقم . شبه الشیب باألقحوان. ٥٣/٢المفضلیات : األكبر الُمَرقِّش ٣٢٠
  .١٤٢شرح مفردات البیت في الهامش  ُینظر. ٥٢/٧ت المفضلیا: األكبر الُمَرقِّش ٣٢١
 .المتثني: المتغاید. ١٥/١٩المفضلیات : ِضرارد بن رِّ زَ مُ  ٣٢٢
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وتنظر الصورة التشبیهیة نفسها عند  .٢٤٤شرح مفردات البیت في الهامش  ُینظر. ٤٨/١المفضلیات : األكبر الُمَرقِّش ٣٢٣

 .٥٠/١٠المفضلیات : الشاعر
  .٢١٧شرح مفردات البیت في الهامش رقم  ُینظر. ٢٦/١٠المفضلیات : ة بن الطبیبدَ بْ عَ  ٣٢٤
َبذ الخفة.  ٣٤/١٢المفضلیات : صاءرْ یب بن البَ بِ شَ  ٣٢٥  . النجاء السرعة. أراد بالربذات القوائم، وأصل الرَّ
 .١٥٥شرح مفردات البیت في الهامش  ُینظر. الصدر: اللبن. ١٢٢/٦المفضلیات : یردِ شامة بن الغَ بَ  ٣٢٦
  .الواسع الجوف: المجوف. ١١٢/٤المفضلیات : یمطِ ُسَبیع بن الخَ  ٣٢٧
  .  ٨٢/٧ .٨٢/٧المفضلیات : ُمـرَّة بن هـّمام؛ ٥٥/١٢المفضلیات : األصغر لُمَرقِّشا ٣٢٨
  .١٠٢ُینظر شرح مفردات البیت في الهامش . ١٨/١٥المفضلیات : عبد اهللا بن َسَلمة ٣٢٩
 ٧١/١٤المفضلیات : ِبشر بن عمرو ٣٣٠
  .یكف: یقدع. السابغ الطویل: الضافي. ٩/٢١المفضلیات : رةیْ وَ م بن نُ مِّ تَ مُ  ٣٣١
 ..٢٢٩ُینظر شرح مفردات البیت في الهامش . ١٩/٥المفضلیات : مةلَ عبد اهللا بن سَ  ٣٣٢
  .٢٢٥ُینظر شرح مفردات البیت في الهامش رقم . ١٢٠/٥٤المفضلیات : بن َعَبدةمة قَ لْ عَ  ٣٣٣
  .٢٢٧شرح مفردات البیت في الهامش ُینظر. ٦/٤ ٣٣٤
  .٢١٥-٢١٣الصورة في المفضلیات  ٣٣٥
 .الدرع من الزرد: البدن. ١١٩/٣٣المفضلیات : دةبَ مة بن عَ قَ لْ عَ  ٣٣٦
  ..٢٨٣ُینظر شرح مفردات البیت في الهامش . ٢/٤المفضلیات : الَكْلَحبة الُعرني ٣٣٧
 .٢٢٢ُینظر شرح مفردات البیت في الهامش رقم . ٢٦/١٣المفضلیات : بیبة بن الطّ دَ بْ عَ  ٣٣٨
 . معظمه وجادته :منجر الطریق. ة السریعةالناق: الناجیة. ١٨/١٣المفضلیات : عبد اهللا بن َسَلمة ٣٣٩
 . ١١٩/١٤المفضلیات : دةبَ مة بن عَ قَ لْ عَ  ٣٤٠
 .  ٣٥/٨المفضلیات : وصوف بن األحْ عَ  ٣٤١
  .١٠٧شرح مفردات البیت في الهامش رقم  ُینظر. . ٢٢/٣٤المفضلیات : َسالمة بن َجْنَدل ٣٤٢
  .والشاعر یخاطب النعمان بن المنذر. مدالقصد والتع: الحْرد. ٧٨/٤المفضلیات : یزید بن الـَخذَّاق ٣٤٣
 .١٠٤/٥المفضلیات : معاویة بن مالك ٣٤٤
  .٥٤/٣٠المفضلیات : األكبر الُمَرقِّش ٣٤٥
  . الخفیفة: العشاء. ٨٦/١٢المفضلیات : راشد بن شهاب ٣٤٦
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  ملخص البحث باإلنكلیزیة

The plants in Al Mufaddaliyat 

Research summary: 

This research aims to clarify the image of plants in terms of its significance and beauty, and 
there had to be an entrance that spots the light on the plan concept and it’s classification on 
the ancient Arab heritage, and then divides it into two main chapters.  

The First chapter discusses the significance of the plants; it was divided into three main 
significant groups, depending on the life time of the plants. The First group was named (An 
Nagm). It includes the plant names that indicate the (AlBuqul /Legumes) and other plants 
that die in the winter season. The second group name is (AsSagar /The trees). It includes the 
plants that stand on its leg and doesn’t die in the winter season. Trees keep it’s (root / 
Arumah) in winter, while legumes doesn’t. The third group name is (Al Ganbah). It includes 
the plants that are inbetween the An  Nagm and the Trees. They are inbetween the An 
Nagm and the Trees in the matter of dying in the winter. Moreover, there is a plant group 
called (Al Aglat) that doesn’t belong to legumes or AlHamd or Al idah, but we thought that 
they belong to Al Ganbah. 

The plants names were divided onto significant units considering language and indication 
points of view, and I referred to the context of their different arrival, and what general and 
specific character distinguished it. And what characterized it from general and specific 
relations, or similarity, or correspondence, and what has a significant equivalent, and what 
has a language accompaniment. 

The second chapter reveals the beauty sides that are related to the plants, and stand by the 
poetic themes that mentioned it. Please keep in mind that those poets mentioned the 
beauty sides of the human being, animals, materials and moral issues. This revealed a 
comprehensive aesthetic vision. The poems weren’t mentioning the plants specifically, but 
rather they were included in the context. 

The research adopted the poems of (Al Mufaddaliyat ) because of its high profile among the 
other poetic book in the Arabic heritage, and it’s wealthy linguistics. The research also 
relayed on language books, meanings books, dictionaries and some criticism books. 
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  راجعالمهرس المصادر و ف

شرح وتعلیق وتنقیح محمد عبد المنعم خفاجي، الشركة : للخطیب القزویني ،اإلیضاح في علوم البالغة - ١
  . العالمیة للكتاب ببیروت

   .٢٠٠٠، لكریم زكي حسام الدین، دار غریب بالقاهرة، )إجراءاته ومناهجه(لدالليالتحلیل ا - ٢
محمد فؤاد نعناع، ): ةعن األلمانی(توماس باور، ترجمة لــالتصور المنجي للنبات عند العرب القدماء،  -  ٣

   .١٢٩ -١٢١ص  ،٢٦ – ٢٥، ع ١٣،  مج )١٩٩٩(في مجلة العقیق، السعودیة، 

عزة حسن، دار طالس بدمشق، . ألبي هالل العسكري، تح د ،فة أسماء األشیاءالتلخیص في معر  - ٤
١٩٩٦.  

  .١٩٨١لیوسف خلیف، مكتبة غریب بالقاهرة،  ،دراسات في الشعر الجاهلي - ٥

الضبي، شرح أبي القاسم محمد األنباري، عني بطبعه كارلوس یعقوب دیوان المفضلیات للمفضل  -  ٦
  .١٩٢٠ن ببیروت، الیل، مطبعة اآلباء الیسوعیی

ألبي زید األنصاري، تح أنور أبو سویلم ومحمد الشوابكة، دار األبجدیة بـَعّمان،  ،الشجر والكأل - ٧
١٩٩٥.  
  .١٩٥٦للجوهري، تح أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي بالقاهرة،  ،الصحاح – ٨
  .١٩٧٤بالقاهرة،  ر، دار الثقافة، لجابر أحمد عصفو الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي - ٩

أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفنیة، لزید بن محمد الجهني،  –الصورة في المفضلیات  -١٠
  .هـ ١٤٢٥، ١، ط)٧٥الرقم (منشورات الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، 

والبحوث بمكتبة نزار مصطفى  ألبي عبید القاسم بن سالم، تح مركز الدراسات ،الـُمَصّنف الغریب -١١
  .١٩٩٧الباز، السعودیة، 

  .٢٠٠٠فقه اللغة وأسرار العربیة، للثعالبي، تح یاسین األیوبي، المكتبة العصریة،  -  ١٢
  .١٩٩١للفیروزآبادي، دار إحیاء التراث العربي ببیروت،  ،المحیط القاموس – ١٣
، لمحمد حمید اهللا، )ت ألبي حنیفة الدینوريمن كتاب النبا(القسم الثاني من القاموس النباتي  – ١٤

  .١٩٧٣، المعهد العلمي الفرنسي لآلثار بالقاهرة، )ي –الحروف س (
  .١٩٨٩لــمي خلیف، مكتبة غریب بالقاهرة،  ،القصیدة الجاهلیة في المفضلیات -  ١٥

إبراهیم، دار ألبي هالل العسكري، تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  ،كتاب الصناعتین - ١٦
  .١٩٥٢إحیاء الكتب العربیة بالقاهرة، 
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وقدم  حققه وشرحه ، ألبي حنیفة الّدینوري،)الخامس الثالث والنصف األول من الجزء(كتاب النبات  -  ١٧
   .١٩٧٤ألمانیا، / فرانز شتاینر بـفیسبادن النشر دار ،برنهارد لفین له

  ):باأللمانیة: : (، لتوماس باور)المنهج، المصادر المضمون،(كتاب النبات ألبي حنیفة الدینوري  – ١٨
THOMAS BAUER: DAS PFLANZENBUCH DES ABU HANIFA AD-DINAWARI, OTTO 

HARRASSOWITZ. WIESBADEN, 1988.                                                     
  .١٩٧٢لمدني بالقاهرة، لألصمعي، حققه ونشره عبد اهللا الغنیم، مطبعة ا ،كتاب النبات -  ١٩
ألبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، دراسة وشرح وتحقیق عائشة حسین  ،الكنایة والتعریض -  ٢٠

  .١٩٩٥فرید، دار قباء، بالقاهرة، 

  .، البن منظور، دار صادر ببیروتالعرب لسان – ٢١
ة وتحقیق عبد المجید دیاب، دار مبادئ اللغة مع شرح أبیاته، ألبي عبد اهللا محمد اإلسكافي، دراس - ٢٢

  .١٩٩٩الفضیلة بالقاهرة، 

  .، البن سیدة، دار الكتب العلمیة بیروتالمخصص – ٢٣
معجم أسماء الشجر في كتاب المحیط في اللغة للصاحب بن عّباد، جمع وتوثیق جوان محمد  -  ٢٤      

  .١٨٨ – ١٥٨، ٣، ع ١١مج ) ٢٠١١(ة، مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسی: المفتي، وعامر باهر الحیالي، في

المحیط في اللغة للصاحب بن عّباد، جمع وتوثیق جوان محمد  معجم أسماء النباتات في كتاب - ٢٥
  .١١٤ – ٦٦، ص ١، ع ٧مج ) ٢٠٠٧(مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة، : المفتي، وعامر باهر الحیالي، في

العروس للزبیدي، جمع وتحقیق محمود مصطفى الدمیاطي، معجم أسماء النباتات الواردة في تاج  -  ٢٦
  .١٩٦٥المؤسسة المصریة بالقاهرة، 

  .١٩٨١، البن فارس، تح عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي بمصر، مقاییس اللغةمعجم  – ٢٧

ضمن موسوعة العالمة الكبیر الشیخ محمد حسن آل یاسین، دار المؤرخ العربي ( معجم النبات - ٢٨
  ).١٧ ،١٦ وهو في جزأین، وفي المجلدین ،٢٠١٢، ببیروت

صنعة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، قام بإخراجه إبراهیم مصطفى وزمالؤه،  دار :  المعجم الوسیط -  ٢٩
  .١٩٨٩الدعوة بإستنبول، 

بي، ل ،المفضلیات – ٣٠ أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون، دار المعارف بمصر  تحلمفضل الضَّ
١٩٧٦.  

ملتقطات ما ُنسب عند المتأخرین من المجلد األول والثاني والرابع الضائعة من كتاب النبات ألبي جنیفة  – ٣١
  . ١٩٩٣باكستان،  –حمید اهللا، بیت الحكمة بكراتشي  الدینوري، لمحمد

  
  
  
  
  



م                                               ٢٠١٦العدد الخامس والثالثون          صورة  مجلة كلیة اللغة العربیة بالمن

١٣٥٧ 

 

                                                                                                                                                                                              

  
  

  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع
  ١٢٩٣  ملخص البحث

  ١٢٩٤  تصنیفهمدخل إلى مفهوم النبات و 
  ١٢٩٥  دالالت  النبات

ـــــم: المجموعة الداللیة األولى ــــْجــ   ١٢٩٥  النَّ
  ١٣٠٢  الـشََّجر: المجموعة الداللیة الثانیة
ـــة: المجموعة الداللیة الثالثة   ١٣١٩  الـَجـْنَب

  ١٣٢٥  جمالیات  النبات
  ١٣٣٢  البحث خاتمة

  ١٣٣٥  هوامش البحث
  ١٣٥٤  ملخص البحث باإلنكلیزیة

  ١٣٥٥  فهرس المصادر والمراجع

  ١٣٥٧  الموضوعات فهرس
  

 
  

  
 



  منسق المفضلیات في النبات  :الملف اسم
  C:\Users\hju\Documents  :الدلیل
:القالب

  
C:\Users\hju\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\NORMAL.dotm  

ــَبـــــاتُ   :العنوان ـــلِـیَّــات في النَّ   الـُمـَفــضَّ
    :الموضوع

  Dell  :الكاتب
    :األساسیة الكلمات
    :تعلیقات

  ص ٠٩:٤٣:٠٠  ٢٠١٧/ ١١/ ١٦   :اإلنشاء تاریخ
  ١٥  :التغییر رقم

  م ٠١:٢٩:٠٠  ٢٠١٧/ ١١/ ١٨   :بتاریخ األخیر الحفظ
  hju  :بقلم األخیر الحفظ
  دقائق ٢٢٨  :اإلجمالي التحریر زمن

  م ٠١:٣١:٠٠  ٢٠١٧/ ١١/ ١٨   :األخیرة الطباعة
  كاملة طباعة آخر منذ

  ٦٥  :الصفحات عدد  
    )تقریباً (  ٢٢,١٤٨   :الكلمات عدد  
    )تقریباً (  ١٢٦,٢٤٧   :األحرف عدد  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at 
http://www.win2pdf.com 

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only. 

This page will not be added after purchasing Win2PDF. 

http://www.win2pdf.com/purchase/ 

 

 


