
  

  
  
  
  

  الرحيل وراء الكلمات
  

  )∗(مازن املبارك. د
  

بني خصائص اللغة وخصائص األمة  هابِشحتدثت يف حماضرة سابقة عن املَ
ا، وهو موضوع طويل سينشر قريب ١(إن شاء اهللا االناطقة(.  
امث رأيت مما يتصل بذلك املوضوع جانب ض له، وهو موضوع  اقريبمنه مل أتعر

أو السياحة والتنقّلِ بني البالد املختلفة، سواًء أكان السائح  اهلجرة أو الرحلة
أم كلمة اشخص.  

من الناس من يهاجر من وطنه الذي ولد فيه، ويتركه لسبب من األسباب 
ومنهم من تطول هجرته حىت . الداعية إىل اهلجرة، ويستقر يف البلد الذي هاجر إليه

أوالده مث أحفاده فال يبقى عليهم أثر من مث يأيت ... تغلب عليه مظاهر البلد اجلديد
هجرم حمتفظني  لْطُومن املهاجرين رجال يظلّون مهما ت!!.. مظاهر البلد القدمي
  .مبظاهر الوطن األول

                                                           
 .ربية بدمشقعضو جممع اللغة الع )∗(
الصادر » وهذا لسان عريب مبني«وعنوانه ) هذه سبيلي(نشر يف اجلزء الثالث من سلسلة   )١(

  .م٢٠١١عن دار البشائر بدمشق يف مطلع شهر آذار من سنة 
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ومن الطريف املضحك أن بعض الناس إذا سافر لسنة أو أشهر إىل بلد ما مث 
ا حدثك تظاهر أن هلجة تكلّف أن تظهر على لسانه آثار رحلته، فإذ ،عاد إىل وطنه

من لندن  افتظهر يف نطق بعض الكلمات، فلو كان عائد ،البلد الذي كان فيه تغلبه
تعمد أن تغلبه اإلنكليزية اليت أصبحت عنده عادة  ،وكان حيدثك بالعربية الًمث

إياك أن ذلك حقيقة غالبة  اإليك، مومهً اآسف، معتذرsorry ليسرع بالقول 
إنه يريد أن خيربك ! من آثار رحلته احيكي لك من خالله أثر اصطنعم الًوليست متثي

  ...!أنه كان يعيش هناك

وكلّنا يعرف من أخبار املهاجرين والراحلني والسائحني ما أعرف؛ عن ثبات 
ورصانة تصرفام، وسلوك ألسنتهم، وعن اهتزاز الشخصية، وخفّة شخصيام 

  .التصرف، ورطانة اللسان

أحب أن أعيش مع اللغة أكثر مما أعيش بني الناس، وأهوى أن ولّما كنت 
أعاشر املفردات أكثر مما أهوى أن أعاشر األفراد، فقد رحت أرحل وراء بعض 

ف منها قصصها ومسريةَالكلمات الراحلة أو املهاجرة، أتعر ا رحلتها وآثارهجر .
ا من موطنها، وتنقّلها بني أستمع إىل قصة كلمة تقص علي فيها رحلته توطاملا بِ
... ، فأصغي وأحترك وأرحل وأسجل ما أمسعه وما أشاهده وما أحس به..البلدان

صدقوين أن الكلمة عندي كاإلنسان؛ إا ذات جسد، ذات جسم، ذات أعضاء، 
إا ذات روح، ذات معنى، ذات حياة، ذات حركة، بل ذات حركات تنتقل 

اخالهلا زمان ى من معاين قولنا إن الكلمة . لةودال اومكانوذلك كلّه عندي معن
كائن حي، أصلها جذرها، وتناسلها االشتقاق منها، وجسدها بنيتها وصيغتها، 

ر داللتها وتغيمعناها بني بلد وأعضاؤها حروفها، وروحها معناها، وحركتها تطو ر
  .وبلد، أو بني عصر وعصر
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تقلّ روعة عن سرية بعض كبار  إن لبعض الكلمات عندي سرية ذاتية ال
األدباء، مبا مر يف حياا من أحداث، ومبا مرت به من مغامرات، ومبا تركته يف 

  .سامعيها أو قارئيها من آثار وانطباعات
بايا لغيت، وكل سبحان من غرس يف كل نفسٍ هواها، وجعل هواي يف ص

ضت عرأدبٍ اكلمات لغيت صبايا، وكم من كلمة مر أو بيت شعرٍ  يف نص
  :وقفتين، لفتتين، شدتين، أسرتين، سحرتين
 !نظرت وخلت أين أسلماعرض  هلوى النفوس سريرة ال تعلم

أنا الواله الذي عشق الكلمات، أنقّل فؤادي من هوى واحدة إىل هوى 
أخرى، وأنقل أذين وعيين من نص إىل نص، ومن بيت إىل بيت، ومن آية إىل آية، 

أذين والتذّت نفسي بكلمة متنيت أن يكون لكل عضوٍ من أعضائي  وكلما طربت
للذّات، ليشعر كل  ا، وأن تكون نفسي مسرحن، وأن يكون جسمي كلّه أذاناذُأُ

ما يفَّ مبا شعرت به أذين، ومبا لذّت به نفسي، أي ليشعر كلّي مبا شعر به بعضي، 
» إن من البيان لسحرا«ىن فأكون كمن متنى ذلك ممن عشق اللغة وذاقها، وفهم مع

   ]٤ -٣:الرمحن[ علَّمه الْبيانَ نسانَإلِِخلَق اوأدرك نعمة اهللا تعاىل الذي 

  :الرحلة األوىل
  املوصلة أو )البوصلة: (مع كلمة

، وهي األداة اليت يستخدمها الناس »البوصلة«سألين أخ كرمي عن كلمة 
 ها أصلٌلَبلة خاصة؛ يريد أن يعرف أَقلالستدالل على اجلهات عامة وعلى جهة ال

  عريب أم أا دخيلة؟
انتقلت إلينا من اللغة اإليطالية عن طريق الترك، وهي يف  »بوصلة« إن كلمة

، وتعين األداة اليت يستعملها الناس لتعيني اجلهات، وقد Boussolaاإليطالية 
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قبال الكعبة يف أخذها األتراك ليستدلوا ا على جهة مكة املكرمة من أجل است
، وانتشر استعماهلا كما شاع امسها »البوصلة«الصالة، وأبقوها على لفظها فقالوا 

ولعل هذه الكلمة من أوائل الكلمات . الذي نقلوه حبروفه ولفظوه حبروف عربية
م ١٩١٩اليت عربتها أو صححتها جلنة التعريب اليت شكلتها احلكومة العربية سنة 

ألا توصل املستهدي إىل اجتاه  »املوصلة«فقالت إا  وأعادا إىل أصل عريب
القبلة، وإا تغيرت بعض حروفها يف طريق هجرا من العرب إىل الغربيني عن 

ألن العرب كانوا يسموا  ،بلمن قَ اوإِن كنت مل أجد للموصلة ذكر. طريق الترك
ية وردت يف كتاب إلّا يف حاش اوما رأيت للموصلة ذكر. أي الصندوق) احلُقّة(

ترمجه رشيد بقدونس، ونظر  ،تعليم املشاة، وهو الكتاب الذي عربته جلنة التعريب
فيه وهذّبه عبد القادر املبارك ونظري زيتون، وطبع يف دمشق مبطبعة احلكومة العربية 

  .م١٩١٩سنة 
من تارخيها لنعرف  اوأن نتتبع شيئً »البوصلة«وجيدر بنا أن نقف عند كلمة 

وصانعها ودخوهلا يف الرحالت البحرية وأثرها يف تقدم علم البحار، مث نراها  نشأا
  .مهاجرة بني األقوام وبني اللغات

بحر وتاريخ االكتشافات اجلغرافية الإن الكتب اليت تناولت تاريخ السفر يف 
وإن . وأخبار الرحالة كثرية، وهي موزعة ما بني قدمية وحديثة، وعربية وأجنبية

ارةم اكثرينها كان حني يتعرض ألوليات الرحالت وأوائل أدوات البح، شيد ي
الفينيقيون ( فلقد كان العرب ،بفضل العرب وينوه بإسهامام يف تقدم علوم البحار

وتنظيم وحتديد  ،أول أمة حبرية يف التاريخ، وكانوا من أمهر اخلرباء يف بناء السفن
وكذلك اشتهرت . )٢()شرق والغربالطرق البحرية والرحالت التجارية بني ال

                                                           

  ١٤ص  أمحد بن ماجد، العرب و املسلمون و البحر: زهري الكتيب   )٢(
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دولة معين العربية مث دولة سبأ العربية، مث دولة حر العربية حبياة حبرية وصنع مي
رفت يف واستمر االهتمام بالبحر بعد اإلسالم، وع. أساطيل، وبنشاط جتاري حبري

أيام اخللفاء محالت حبرية، وذهبت سفن معاوية إىل جزيرة قربص غري مرة، وجاء 
اليت تدل بامسها على كثرة السفن اليت  »ذات الصواري« يف تارخينا اسم معركة

إن الدولة « :شاركت فيها، حىت قال اخلضري يف كتابه عن الدولة األموية
اإلسالمية يف عهد عثمان أصبحت دولة حبرية مبا صار إليها من مراكب الروم ومبا 

  .)٣(»من مراكب بن سعد بن أيب السرحااستحدثه معاوية وعبد اهللا 
ولندع حديث التاريخ وما يرويه لنا عن نشاط األساطيل اإلسالمية وإعدادها 

 حسني مؤنس يف كتابه.ومدى ما سيطرت عليه من حبار وحميطات حيدثنا عنها د
كتيب عن النشاط البحري الكما حيدثنا زهري  »تاريخ املسلمني يف البحر املتوسط«

ار أمحد بن ح، لنقف عند الب)٤(ألول من كتابهعند العرب واملسلمني يف الباب ا
  .م وعن اختراعه ملا يسمى اليوم بالبوصلة١٥٠٠/ ه٩٠٦ماجد املتوىف بعيد سنة 

رف ابن ماجد بلقبع »ان الربالعرب وبر العجم»نيرب رف )٥( ، بركما ع ،
باملعلّم اأيض .تخركان من  بأبيه الذي ،يف معرفة البحر ومراكبه ،ماجد ج ابن

املعلمني الكبار يف معرفة البحار وأحواهلا واملراكب وأوضاعها وما يتطلبه السفر يف 
 اوكان ابنه كثري. البحر، وترك يف ذلك أرجوزة مشهورة نظمها ومجع فيها خربته

  .»الفوائد يف أصول علم البحر والقواعد« ما يفيد منها كما ذكر يف كتابه
اجيز ويضمنها خربته وإرشاداته وتوجيهاته وكذلك كان ابن ماجد ينظم األر

                                                           

  .٣١أمحد بن ماجد، العرب و املسلمون و البحر ص  )٣(

  .٧٦ص - ٥املصدر السابق من ص  )٤(

  .ألنور عبد العليم »ابن ماجد املالّح«انظر حياة ابن ماجد مفصلة يف كتاب  )٥(
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  .ونصائحه ملن يأيت بعده وميتهن مهنته من راكيب البحار وفرسان احمليطات
درجة األستاذية يف عصره أو رياسة الربابنة الذين اشتهر بينهم ابن ماجد بلغ 

مة بالتدين واخللق وإتقان علوم املالحة البحرية واملالحة الفلكية، وهي علوم متالز
تنفع األوىل دون الثانية؛ ألا تعتمد عليها يف معرفة األنواء  عند أهل البحر ال

على طرق  أدلَّةًنصب ى اليت تووكأا الص ،ومعرفة مواقع النجوم لالهتداء ا
  بحرِوهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْ املسافرين

عد إىل أراجيز ابن ماجد جيد فيها أحاديثه املفصلة عن الرحالت ومن ي ]٩٧: األنعام[
ومواعيدها املناسبة، والرياح وأحواهلا وأوقات هبوا وخطرها، وعن كل ما حيتاج 

  .إليه الربان من علم البحار والكواكب واألفالك واألنواء واآلالت
ن يكتب بال تثبت يقرن امسه جعلت موأصبحت البن ماجد شهرة عاملية 

٦(أنه كان املرشد الذي استعان به فاسكودي غاما اباكتشاف طريق اهلند، زاعم( 
 )٧(»ابن ماجد أسد البحر ربان فاسكودي غاما الذي طاف حول األرض« بل كان

البحار وقهرها،  أنه خرب »املالح العريب أمحد بن ماجد« وكذلك جاء يف كتاب
 البحر الربتغايل فاسكودي غاما يف رحلته إىل بالد الشرق فكان له خريورافق أمري 

أمحد بن « وقد شك يف هذه الرواية األستاذ إبراهيم خوري يف كتابه. )٨(»دليل
       »أسطورة« كما ناقشها ونفاها األستاذ زهري الكتيب وعدها ،ونفاها »ماجد

                                                           

  .٢٨٢و  ٢٨٠ص ١انظر ما كتبه بولس اخلوري يف جملة امع العلمي العريب بدمشق م  )٦(

  .املصدر السابق  )٧(

عن جملة امع  ، احلموي نقاللألستاذ ياسني »املالّح العريب أمحد بن ماجد« من كتاب  )٨(

  ١٣٢ص  ٢٣العلمي العريب بدمشق م
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  .)٩(ال تستحق التعليق عليها
يال فران تفوق املالحة الربتغالية يف القرنني اخلامس عشر وعزا املستشرق غابر

بفضل ابن  اوالسادس عشر إىل املعلومات اليت أخذها الربتغال من العرب منوه
١٠(ماجد(.  

أحد اختراعات ابن ماجد كما ذكر هو نفسه ذلك يف  »البوصلة«وكانت 
اعنا يف علم البحر ومن اختر« :فقال »الفوائد يف أصول علم البحر والقواعد« كتابه

بنفسه، ولنا فيه حكمة كبرية مل تودع يف ) قّةاحلُ(تركيب املغناطيس على 
  :قال ابن ماجد يف إحدى أراجيزه. )١١(»كتاب

وجدقّة أو كقياس أو  قبـل السـفراآللةَدحجر كح 

  :عنها ف املسلمني باجتاه القبلة يف مكة فقد قال ابن ماجدعرة تقّوملا كانت احلُ

كشفتبلةشكوك املسلمني بق   ١٢(ومغارب يف مشرقٍايصلّى( 
صنع ة يف العربية هي الصندوق الصغري، ويف املعجم أا وعاء ذو غطاء يقَّواحلُ

وقد ذكر األستاذ زهري الكتيب بعد حديث . )١٣(من عاج أو زجاج أو خشب
ها األخري شكلبل عن شهادات العلماء من عرب ومستشرقني أن البوصلة مطو

                                                           

  ١٩٨ - ١٨١لألستاذ زهري الكتيب ص »أمحد بن ماجد«  )٩(

  ٢٨٢ص  ١جملة امع العلمي العريب بدمشق م  )١٠(

  ١٧٧أمحد بن ماجد للكتيب ص  )١١(

  ٢٤٦املصدر السابق   )١٢(

  وعاء من خشب: يف القاموس احمليط  )١٣(
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  .)١٤(املعروف ووضع املغناطيس فيها هي من اختراع ابن ماجد
، )١٥(كما ذكر تطورها ومراحل صنعها على يد خمترعيها وفق الترتيب الزمين

احلروب الصليبية،  لوانتهى إىل أن احلقة انتقلت إىل أوربا عن طريق العرب خال
السادس عشر امليالدي وأن حقة ابن ماجد وصلت إىل اإليطاليني يف أوائل القرن 

  .)١٦( ة العربيةقَّوهي الترمجة احلرفية لكلمة احلُ) البوصلة (ومسوها 
ب على رأس ركَّيقول األستاذ الكتيب بعد شرحه عمل اإلبرة املغناطيسية اليت ت

إن هذا األمر مل يتحقق إال «: أو يف بيت اإلبرة »حقة« حمور مثبت يف صندوق
أما األوربيون فقد «: ويتابع )١٧(»م١٤٥٠/ه٨٥٤ على يد أمحد بن ماجد حنو عام

انتقلت إليهم فكرة اإلبرة املغناطيسية واستعماهلا عن طريق العرب خالل احلروب 
وقد تعددت تسميات األوربيني للحقة، . كما انتقلت لإليطاليني بعد ذلك ،الصليبية

  .)١٨(»Boussolaوهي يف اإليطالية 
ماجد على كل من ركب البحر؛ فقد وقد بقي البحارة يذكرون فضل ابن 
م كانوا قبل السفر يتلون الفاحتة ١٨٥٤ذكر برثن اإلنكليزي أن حبارة عدن يف سنة 

ريب أن املقصود  ، وال)البوصلة(للشيخ ابن ماجد خمترع اإلبرة املغناطيسية  اإكرام

                                                           

  ١٧٧د صأمحد بن ماج  )١٤(

  ١٧٩أمحد بن ماجد ص   )١٥(

  .١٨٠الكتيب ص   )١٦(

  .١٧٧ املصدر السابق ص  )١٧(

حيث  ١٨٠ -  ١٧٨، وانظر كتاب األستاذ الكتيب من ص ١٧٨ املصدر السابق ص  )١٨(

  .جتد حديثه عن أسبقية العرب عامة وابن ماجد خاصة يف اختراع احلقة واستعماهلا
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  .)١٩(»سواه بالشيخ ماجد هو ابن ماجد ال
ابن ماجد وحقّته؛ هل كان البحارة  ولست أدري بعد هذه اجلولة الطويلة مع

يستعملون كلمة احلقّة، وكان الناس يقولون عنها املوصلة أو البوصلة كما ينقلها 
احلجاج األتراك، وأن جلنة التعريب اليت عملت يف كتاب تعليم املشاة الذي أشرت 

  !إليه يف أول املقال هي اليت عربت البوصلة باملوصلة
فضل علي؛ إذ ألزمتين قراءة كتب عشت  »لبوصلةا«وبعد، فقد كان لكلمة 

 والبحارة ورحالم وأدوام، وعرفت حياة قاهر البحر ،فيها مع البحر ومراكبه
ر جهود العلماء الذين ألّفوا وترمجوا ح العريب أمحد بن ماجد، وجعلتين أقداملالّ
إبراهيم : ثالمما يتصل بالنشاط العريب واإلسالمي يف عامل البحار من أم اكثري

خوري ويعقوب بكر وحممد ياسني احلموي وحسن صاحل شهاب وأنور عبد 
أمحد بن ماجد، العرب واملسلمون «وكان آخر ما قرأته وأفدت منه كتاب . العليم
لألستاذ زهري الكتيب، وهو كتاب جامع ألخبار النشاط العريب اإلسالمي  »والبحر

، مما ينتهي ...ديث عن اختراعاته ومؤلفاتهيف عامل البحار، ويف حياة ابن ماجد واحل
بالقارئ إىل إدراك فضل العرب واملسلمني على احلضارة اإلنسانية وريادم ـ 
وهم الذين خرجوا من الصحراء ـ يف ركوب البحر وأسبقيتهم يف علوم البحار 

وتبقى آثارهم يف هذه العلوم من خرائط وآالت وأدوات . وقواعدها ووضع أصوهلا
  .على ما قدموه للحضارة اإلنسانية شاهدة

  :الرحلة الثانية

  

                                                           

  .٢٨٥ص  ١جملة جممع دمشق، جملد   )١٩(
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وتريد أن ازارين منذ أشهر صديق يل، وقال إن زوجته وضعت مولود ،
فاستمهلها حىت يسأل .. باسم صديقة مصرية عزيزة عليها ا، تيمن»ڤترم«تسميها 

قفه، بسؤال الصديق وشكرته وأثنيت على مو حترِفَ. عن عروبة هذا االسم ومعناه
: قلت له! ألن كثريين من الناس يستحسنون األمساء بألفاظها دون اهتمام مبعناها

املصرية، وأعرف نسبها وأصلها ومعىن ڤت امسع يا صاحيب، فأنا أعرف السيدة مر
فعجب هلذه املصادفة اليت توهم معها أنين أعرف صديقة زوجته، وراح . امسها

سيدة عربية ) ڤتمري(إنّ : ، فقلتڤت»رم«يستعجلين بلهفة ليعرف ما يريد عن 
من مكّة، ومن أسرة ذات شأن، حيترمها لنسبها العرب واملسلمون، وينادوا 

، وقد ذكرمها اهللا »صفا«على العرب واملسلمني امسه  ا، وهلا أخ عزيز أيض»مروة«
ائرِ اللَّه فَمن حج إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شع: تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز وقال

رمتأَوِ اع تيا الْببِهِم فطَّوأَنْ ي هلَيع احنفَال ج ]١٥٨: البقرة[.  
وقد خرجت السيدة مروة ذات مرة أو ذات سنة مع وفود احلجاج من 
األتراك، وهم معروفون بتدينهم وحببهم للتربك بكل أثر مقدس، فأحبوا مروة 

 ا؛ فكسروا امليم ونطقوا وأعجبواا تركيا، واصطحبوها للعيش بينهم، وألبسوها زِي
ولو نزعت عنها ثوا التركي ڤت» مر«بالتركية، فأصبحت ) ڤ(الواو العربية 

  .لعادت مروة العربية املكية القرآنية
ولكثرة اختالط األتراك باملصريينن منذ أيام حممد علي باشا، وشدة امتزاجهم 

من العادات يف املأكل  اعيشهم بينهم وتزاوجهم فيما بينهم، أخذوا عنهم كثريم و
أعجبوا ا وأحبوها  وامللبس والسلوك، وكان من مجلة ما أخذوه كلمات وأمساٌء

وأطلقوها على كثري من أمساء أبنائهم وبنام وشوارعهم دون أن يرتعوا عنها األثر 
» صفوت«الذي جعله األتراك » الصفا«ا التركي، بل لقد أخذوا مع مروة أخاه
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وكتبوه حني كانت لغتهم التركية عثمانيةً تكتب حبروف عربية، فرمسوه بالتاء 
املفتوحة، وأخذوا معه، وبتلك الصورة من الرسم أمساًء أخرى كثرية مشاة له 

شوكت وجت وحشمت وفكرت وعزت وجودت وعصمت : مثل
ية قرآنية، تكتب يف العربية بتاء مربوطة، وقد ، ومعظم هذه األمساء عرب...وحكمت

بالرسم العثماين، وإن كان يف العربية  اأخذناها عنهم ثانية فأبقاها الكثريون خطً
ما : هلجة قدمية ال يقاس عليها، تقف على اهلاء وقوفها على التاء، ومن تلك اللهجة

ه الوقف بالوصل يف من أن من العرب من شب» اخلصائص«نقله ابن جين يف كتابه 
يعين أم محلوا الرمحة اليت يوقف عليها باهلاء » عليه السالم والرمحت«: حنو قوهلم

  :، وعليه قول أيب النجماعلى الوصل ودرج الكالم، فقالوها بالتاء وقفً
لْصمتالقوم عند الغ نفوس صارت  دعى أمتة أن تــر٢٠(وكادت الـح( 

ةوالغلصمة هي رأس البلعوميعين الغلصمة واَألم ،.  
عربية مكية األصل واملنشأ، نقلها األتراك إىل بالدهم ڤت هذا فمر ىوعل

وألبسوها زيهم، وأخذها عنهم املصريون الذين أحبوها واستخفّوا لفظها، فعاشت 
عربيا كمصر  اواألوىل أن تعود إىل زيها العريب حني تدخل بلد. بينهم بزيها التركي

واملروة لغةً هي احلجارة الرقيقة البيضاء اليت تلمع كالربق إذا أصابتها . لشاموا
وكذلك ينبغي أن تعود أمساء صفوة وجودة . )٢١(الشمس، ومنها حجارة يقتدح ا

 : وشوكة وجة وأمثاهلا إىل صورا العربية وأصوهلا القرآنية كما يف قوله تعاىل
ذَا قائدح ا بِهنتبفَأَنةجهب ت ]وقوله. ]٦٠: النمل : كَةوالش ذَات رونَ أَنَّ غَيدوتو

. ]٢: النور[ ِوال تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه :وقوله. ]٧: األنفال[ لَكُم تكُونُ
                                                           

  .١/٣٠٤خلصائص ا  )٢٠(

  .١٢٨االشتقاق البن دريد   )٢١(
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  .]٢٦٩: البقرة[ اكَثري اأُوتي خيريؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد  :وقوله
إن هذه األمساء، مؤنثةً ومذكَّرة، ينبغي أن تعود بعد طول اغتراب، إىل حضن 

  .وخطا االعروبة، وإىل نسبها العريب، نطقً
  :الرحلة الثالثة

  )الكحول(مع كلمة 
من  يف العربية للداللة على الصداع والسكر، وهي) الغول(استعملت كلمة 

غاله أي أهلكه كاغتاله، والغول يغتال العقل، كما أن اخلمرة تخمر العقل وتستره 
  :أي ختالطه، جاء يف الشعر هألا ختامر

 تغتالنـاومازالت اخلمـرة
  

ــاألول األولِ  ــذهب ب  وت
  

 يطَاف علَيهِم بِكَأْسٍ من معنيٍ: قال تعاىل. وأما شراب اجلنة فال غَول فيه
ارِبِنيلشل اَء لَذَّةضيب َفُونزنا يهنع مال هلٌ وا غَويهال ف ]٤٧ -  ٤٥: الصافات[.  

، ألن الغربيني الًأص) الغول(مأخوذة من كلمة ) الكحول(وكان الرأي أن كلمة 
  .الكحول: مث أخذ العرب آلكول فقالوا) Alcohol(أخذوا الغول فقالوا ألكول 

وتتبع تارخيها وتنقّلها وتطور داللتها عند ) الكحول(حلة وراء ولكن الر
العربية، وأم ) الكحل(من كلمة ) الكحول(الغربيني يدلّ على أم أخذوا كلمة 

نقلوا معناها يف القرن السادس عشر للداللة على املادة الناجتة من تقطري اخلمر، وأا 
  .اتدلّ على اخلمرة حصر) حولالك(منذ القرن التاسع عشر أصبحت كلمة 

ويؤكد معجم أوكسفورد أن كلمة الكحول مأخوذة من الكلمة العربية 
، كما يؤكد ذلك أستاذنا الدكتور عبد الكرمي اليايف، ويدعو إىل العودة )الكحل(

ومشتقّاا للداللة على الكحول وما ) الغول(يف العربية إىل استعمال كلمة 
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  .)٢٢(يستخرج ويصنع منها

  :الرحلة الرابعة
  )أطلس(مع كلمة 

يف املرحلة الثانوية من  ابدأت منذ كنت طالب) أطلس(الرحلة مع كلمة 
وما أكثر الرحالة ! يف متاهات من الوهم والضالل الًدراسيت، وكادت تكون رحي

  .الذين ضلّوا الطريق وعانوا من مشكالت الضياع
اجلغرافية أنقل منها صور  لقد كنت أهوى رسم اخلرائط، وأتتبع األطالس

) أطلس(مبعىن كلمة  اوما فكّرت يوم... الدول واجلبال والسهول واألار وألوا
وحني بلغت املرحلة الثانوية يف الدراسة . على كتاب اخلرائط االيت توضع عنوان

  :ألقى علينا أستاذ األدب نصا للفرزدق يصف فيه الذئب ويقول

ـ    اصـاحبوأطلس عسالٍ وما كان هنوبنـاري م فأتـاين ادعوت 

وعلمت عندئذ أن األطلس هو الذئب، مساه الشاعر بلونه؛ ألن الطُّلسة هي 
  .لون السواد إىل الكُدرة أو لون الغربة إىل السواد

يف قصيدة الفرزدق ما كنت أهواه من األطلس ) أطلس(أنعشت كلمة 
أطلس : معرفة العالقة بني األطلسنياجلغرايف، وحركت يفّ الفضول اللغوي إىل 

، وأنا يف السنة األوىل يف اجلامعة، ااحليوان وأطلس اخلرائط، وحاولت أن أكتب حبثً
 فاألصل فيه ما عن األطلس يف ضوء ما كنت أظنه من أن كل ما توافق بني لغتني

  .حاولت الربط بني األطلسني اوعبثً عندنا حنن العرب
مسح كل ما فيها، ولو : تعين حماه، وطلس الصحيفةطلس الشيَء : ففي العربية
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  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

كان احملو لكلمة فيها أو سطرٍ لقلنا طمس بامليم؛ ألن الطلس أعم وأمشل من الطمس، 
ويطلقون على ما ميسح به اللَّوح اسم الطَّلَّاسة، والطُّلسة كما رأينا لون بني الكدرة 

  .معها األطلس اجلغرايفّوليس لشيء من ذلك عالقة باخلرائط اليت جي. والسواد
انتقلت إلينا، واستقرت بيننا، ومل نفكّر بترمجة أو تعريب ) أطلس(إن كلمة 

، بل استقبلناها كما يستقبل العرب الغرباَء األا وافقت شبيهتها عندنا بنيةً ولفظً
  !ويكرموم وال يسألون عن أنسام

احد من اجلبابرة، مترد إن كلمة أطلس، يف إحدى األساطري اليونانية، اسم لو
، فعوقب بأن حول إىل كتلة صخرية كبرية هي عليهعلى رب األرباب، وقاد ثورة 

  .اليوم جبال األطلس
ويف رواية أخرى لتلك األسطورة أن أطلس عوقب بأن حيمل السماء على 
كتفيه فحملها، وظهرت صورته وقد طأطأ رأسه ومحل الكرة السماوية على كتفيه، 

فيه جمموعة من اخلرائط،  اهذه الصورة العالَم البلجيكي الذي وضع كتابوأعجبت 
على كل كتاب  افوضعها على غالف كتابه، وانتشرت يف العامل حىت أصبحت علَم

  .يضم جمموعة من اخلرائط اجلغرافية
وهناك نوع آخر من الرحلة، تنتقل الكلمات فيه من لغة إىل أخرى مع بقاء 

، ولكنها تصاب بشيء اعيش الكلمة مستعملة يف اللغتني معاألصل يف موطنه، وت
لعادات األقوام والشعوب يف نطق  اة، تبعالتحريف يف النطق باللغة املستعري من

، ولكن هذا النوع ايف العربية والتركية معڤت احلروف، مما يذكرنا حبياة مروة ومر
 الًمما يبقى دلي ،ته وصوتهمن االنتقال حيافظ فيه اللفظ املنتقل على شيء من صور

على غربته يف إحدى اللغتني، وهو ما يعرف بالتداخل اللغوي، ويف كتب التراث 
اللغوي أعداد كثرية من األلفاظ اليت دخلت العربية واستعملها العرب قبل اإلسالم 
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كما أن العربية أمدت .. مزيد من البيان ملن أراد املزيد) الدخيل(وبعده، ويف كتب 
من اللغات بكثري من ألفاظها؛ عرفت ذلك اللغة الفارسية واإلسبانية واملالطية  اكثري

... حىت كان لتلك اللغات معاجم أو دراسات تبين ما دخلها من مفردات عربية
بل إن اللغة املالطية يكاد العريب يفهم احلديث ا لكثرة ما فيها من لغته، فالورد 

، ...واحلليب هليب، واالسم اسم، واملرأة مارا ورد، والوردة وردا، والطفل تفل،
ولكلٍ من اللغات اإلسبانية والربتغالية واملالطية معجم يبين عروبة العريب من 

وليست ظاهرة التداخل أو االقتراضِ اللغوي ظاهرةً حديثة، وال هي  ،كلماا
  .مقتصرة على لغة دون لغة

  تنقلَّت بني اللغات، وآثرتولست أكتم أنين مل أرحل وراء تلك الكلمات اليت
أن تكون رحليت داخلية، ال تنتقل الكلمة فيها من مكان إىل مكان، وال من لغة إىل 
لغة، ولكنها تنتقل من معنى كانت تدلّ عليه إىل معىن آخر أصبحت تدلّ عليه، إنه 
ى نوع من تطور الداللة، أو هو رحلة معنوية ال تشمل بنية الكلمة وإمنا تقتصر عل

ولست أريد احلديث عن تطور الداللة وأسبابه . انتقال املعىن وتغيره بني عصر وعصر
فذلك أمر تكفّلت به كتب فقه اللغة وعلم الداللة، ولكين أقف عند بعض الرحالت 

نسى أصوهلااملعنوية لكلمات نسيت أو كادت ت.  
تعيش من ذلك كلمات عاشت ألفاظُها وهجرت معانيها األوىل، وما زالت 

حاملة معانيها الثانية، فمن من العرب اليوم يستعمل كلمة اد المتالء بطن البعري 
د يدلّ على امتالء صاحبه بصفات النبل والشرف أبعن  ابالعلف، بعد أن أصبح ا

جد؟ ومن يستعمل كلمة احلقد الحتباس املطر يف السماء بعد أن أصبح احلقد يدلّ 
  الصدر؟ على احتباس العداوة يف

على أن هناك كلمات انتقلت لتدلّ على معان جديدة، ولكنها مل تتخلّ عن 
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إىل املعىن املراد امعانيها القدمية، وبقي السياق اليت تأيت الكلمة فيه مرشد.  
يف اللغة قَلَبه، ومنه جاءت  ا، فأفَك الشيَء أَفْكًالًمث) اإلفك(وذلك ككلمة 

 والْمؤتفكَات بِالْخاطئَة وجاء التعبري القرآينتسمية قوم لوط بأصحاب املؤتفكة، 

ألن قراهم ائتفكَت م، أي قُلبت فجعل عاليها سافلَها، وانتقل معىن  ]٩: احلاقة[
على  اإىل معىن آخر هو قلب احلقيقة رأس ،الكلمة من هذا القلب املادي لألرض
الكذب الذي ال يشوبه شيء  الكذب، بل هوعقب، فأصبح اإلفك يعين أشد أنواع 

وأصبح املعروف  ]١١: النور[ فْك عصبةٌ منكُمنَّ الَّذين جاُءوا بِاِألإِمن الصدق، 
  .]٧: اجلاثية[ ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍذا النوع من الكذب هو األفَّاك 

يدري أي  وقد تتشعب املذاهب وختتلف الطرق مبن يرحل وراء الكلمات حىت ال
كلمات املالئكة،  الًطريق يسلك؟ من هذه الكلمات اليت تتعب الرحلة وراءها مث

  ...واإلقليد، واملدينة
ولن . أما املالئكة واملالئك فجمع ملَك، واملَلَك تستعمل للواحد وللجمع

ويف » ملَك«أرحل وراءها؛ فإن االختالف يف أصلها جعلهم يتحدثون عنها يف 
ومع ذلك فجذورها كلّها عربية، والقول فيها أسهل من .. »كأل«ويف » ألك«

اليت ذهب بعضهم إىل أا من قَلَد اليت يقال فيها قلد املاَء يف » اإلقليد«القول يف 
.. احلوض أي مجعه، وقلد الشيَء على الشيء لواه عليه، واإلقليد واملقْلَد هو املفتاح

مينية، ورأى غريهم أا رومية  وهي لغة) كليد(وذهب آخرون إىل أن أصلها 
األصل، واجلمع أقاليد، وقيل إا مبعىن العنق، وهو من القالدة، وهي ما أحاط 

لَه : وقالوا يف قوله تعاىل... بالعنق، وتقلّد السيف محله، ومن ااز قلّده الوزارة
املفاتيح أو اخلزائن، وهي إن املقاليد تعين . ]٦٣: الزمر[ مقَاليد السماوات واَألرضِ

ومنهم من . مجع مقْالد أو مقليد أو مقلَد، فهو سبحانه خالق كل شيء وفاتح بابه
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  .زعم أن مقاليد مجع ال واحد له من لفظه
فنقف عندها ألا أسهل مما سبق يف رحلة املالئكة ) املدينة(وأما كلمة 

ىن أقام، وفعل مدن فعلٌ ممات، مبع) مدن(من ) املدينة(إن : قال بعضهم. واإلقليد
وقال . على وزن فَعيلة ومجعها مدائن، وهي تعين مكان اإلقامة) املدينة(ومنه 
، )مداين(مبعىن ملك، وإن وزا مفعلة ومجعها ) دين(إن املدينة من : آخرون

د اسم واملدينة معناها اململوكة، وقد أطلق العرب على اَألمة اسم املدينة، وعلى العب
معناه  ]٥٣: الصافات[ أَإِنا لَمدينونَ: املَدين، ألما مملوكان، وقالوا إن قوله تعاىل

أي اجلزاء، وهي يف القرآن ) الدين(إا من : وقال بعضهم. إنا عبيد لرب العاملني
  .مبعىن إنا ملَجزيون

و يف اللغة من الدين، وه» املدينة«ويضاف إىل هذا رأي آخر، وهو أن 
ولقد . أقرضته، فأنا دائن، وهو مدين: القرض إىل أجل، ودنت الرجلَ وأدنته

تقتضي أن حيرث ويزرع وحيصد أهل القرية، وينتجون ما يبيعونه  اكانت احلياة قدمي
لسكّان املدينة الذين يستدينون احلبوب والثمار واخلَضراوات وكل ما تنتجه القرية 

ة، فهم أي أهل املدينة مدينون ألهل القرية، فاملدينة مدينة أي لالستهالك وللتجار
أي أطعم ) قَرى(ولعلّ ما يقوي هذا املعىن أن القرية نفسها من . مقترضة مستدينة

أَضافه، والقرى ما يقدم للضيف، ومقدمه هو : وأضاف، فقرى الضيف يقْريه قرى
  .ن القرية، وأما النسبة إليها فقَروييف اللغة هو ساك) القاري(القاري، كما أن 

أفال جيوز أن نقول إن األصل أن القرية تزرع وحتصد مث تقري املدينة 
نيإىل أجل، واملدينة تستدين فهي مدينة أي مقترضة من القرية اوتطعمها د!  

  إن كل ذلك ميكن أن يكون، واهللا أعلم أي ذلك كان؟
ات، رحيل يتهدى املرء فيه إىل حقيقة وآخر خطوات هذا الرحيل وراء الكلم
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مبا توحي به جذورها أي أصوهلا اللغوية امعانيها مستعين.  
روها، ألنه كثريما يساعد  اوهو رحيل أنصح أن يقوم به دارسو النصوص ومفس

وجينبه ما يشتبه عليه من . على الوضوح، ويخرج املفسر من متاهات الزيغ واالحنراف
فلقد قرأت لبعض الذين أقحموا أنفسهم يف . ذه من اللَّبس والضاللاملعاين، وينق

  .تفسري القرآن الكرمي عجائب أكتفي هنا بذكر واحدة منها تتصل مبا حنن بصدده
إن كلميت القرآن والكتاب ال يصح يف العربية أن تكونا مبعىن : قال كاتب

لْك آيات الْكتابِ ت: واحد؛ ألما عطفت إحدامها على األخرى يف قوله تعاىل
والعطف يف العربية يقع بني املتغايرات، يعين أنه ال جيوز  ]١: احلجر[ وقُرآن مبِنيٍ

  .يعين أنه غريه) الكتاب(على ) القرآن(أن نعطف الشيء على نفسه، فعطف 
فلنرحل وراء أصول الكلمات لنهتدي إىل احلق الذي دي إليه اللغة، إذا كنا 

  .ا، وإذا كنا نعرف أساليب العرب يف لغتها ثانيالًق أونريد احل
 ا، مثل شكر شكراقرأ قراءةً وقرآن: مصدر لقرأ، نقول) قرآن(إن كلمة 

اوشكرانا، وكفر كفر اوكفرانفالقرآن مصدر كالشكران ا، وغفر مغفرة وغفران ،
يف قوله تعاىل اوالغفران، وقد وردت يف كتاب اهللا مصدر :َفَإِذ بِعفَات اهأْنا قَر

هآنقُر]١٨: القيامة[ لَمعلى كالم الوحي اإلهلي  اأي قراءته، مث أطلقت الكلمة ع
على ) قُربان(فهي مصدر للفعل مث أُطلقت ) القُربان(ومثلها يف العربية . املقروء

  .الذبيحة اليت يتقرب ا إىل اهللا
كَتب : يقول -ما يف تاج العروس ك -وأما الكتاب فمن الكَتب أي اجلَمع 

ربة يكتبه كَتبقاَء واملزادة والقين،  االسريلد[أي خرزه بسيعين شريطني من اجل [
مسعت : وقال. وهو أن يسد فمه حىت ال يقطر منه شيء، كاكتتبه إذا شده بالوكاء

قاء فلم يستكتب: يقول اأعرابيك أي اخر... كتبت فم السربتزها، واكتب ق
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  .واكتبها شد رأسها
والشك أن هذه املعاين كانت عند األعراب قبل أن تكون يف حيام كتابة 

ومن معىن اجلمع سموا الكتيبة يف اجليش ألا . وصحف وتسجيل أو تدوين
وعلى هذا . جمموعة من اجلنود، كما أن الكتاب جمموع كلمات وسطور وصحف

إذا قرأناه، ) قرآن(قلب الرسول األمني بأنه  نصف الوحي اإلهلي الذي أُنزل على
إذا كتبناه وسجلناه، فهو قرآن وكتاب، ومها صفتان لشيٍء ) كتاب(ونصفه بأنه 

واحد هو كالم اهللا تعاىل، وانظروا إىل دقّة كالم من يعرف العربية ويفرق بني 
حكم ومل يقولوا باب ) باب حكم ما كُتب فيه القرآن(املعاين، ففي كتب الفقه 
جيب أن يكون ممسك مكتوب القرآن على : (وفيه! الكتاب وال حكم القرآن

وإن عطف الصفات يف العربية أكثر من أن !! ومل يقولوا باب ممسك القرآن) وضوء
هذه الكتب لشوقي الشاعر والكاتب واملؤرخ، : يستشهد له، أفال جيوز أن نقول

فسه، أليس يف كالم اهللا تعاىل والشاعر هو الكاتب، وهو املؤرخ، وهو هو شوقي ن
ولكن املعاين هي ! أنه هو األول واآلخر والظاهر والباطن؟ فهل أحدها غري اآلخر؟

اليت تستدعي أن نذكر الشيء ببعض صفاته يف موضع، وببعضها اآلخر يف موضع 
آخر، كما تستدعي أن جنمع بني صفات الشيء الواحد ولو كثرت يف بعض 

حني يوصف بالقراءة فهو مقروء وقرآن، وحني يوصف  إن الكالم. املواضع
بالكتابة فهو مكتوب وكتاب، وقد جاء القرآن والكتاب صفتني للوحي اإلهلي، 

ال يحلّ ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر «: -وهو اإلمام جماهد  -ورحم اهللا من قال 
  .)٢٣(»بلغات العرب اأن يتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عارفً

تم بطرفة يعلّمنا فيها فىت عريب حكمة خالصتها أن يضع املرء نفسه يف وأخ

                                                           
  .١/٢٩٢الربهان للزركشي   )٢٣(
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  .حدود قدرته، وأن يضع املتكلِّم كل كلمة يف موضعها من خطابه

دخل على احلَجاج، وكان معهم غالم، فأراد احلجاج أن خيترب  اإن وفد: قالوا

ه من الضياع وهل خفت علي: يا غالم هل حفظت القرآن؟ فقال: فصاحته، فقال له

هل استظهرت : وهل هو مفرق فأمجعه؟ قال: هل مجعت القرآن؟ فقال: فأحفظَه؟ قال

قل هل : وحيك ماذا أقول؟ قال: قال. لست ممن يتخذ القرآن ظهريا: القرآن؟ فقال

  )٢٤(وعيت القرآن، هل استوعبت القرآن؟

ة معناها، ولكل معىن ذلك مثَلٌ من أبناء أمة تعرف لغتها، وتعرف لكل كلم
وليثق القراء أن الرحيل وراء الكلمات حلو وممتع ومفيد، وأم واجدون . موضعه

يف السرية التارخيية للكلمة ما ال جيدون من اللذَّة يف قراءة مسرية كثري من أصحاب 
ولقد جتمع عندي من الكلمات املهاجرة، ما عاد منها وما مل يعد، عدد . السري

قدمت أمثلة منها وتركت .. رويت أخبار رحلتها ملا وسعها كتابكبري، ولو 
فلقد رأيتين يف هذه األيام اليت أسرع فيها حنو النهاية أالحق الكلمات، . الكثري

وأتودد إليها، ويالحق غريي دنياه، ويتودد إىل مناصبها، لقد رأيتين وكأنين أُحبر 
  :ر، فقلت مع القائلوحدي يف عمر مل يعد يتسع ملثل هذا اإلحبا

 كأنين صارم يف كف منهزِم  تقلَّدتين الليايل وهي مدبرةٌ

  :وحسيب أن أقول للشباب، ولكل من يستطيع البحث واإلحبار يف العلم

وإن استغنيتم عنه  اطلبوا العلم، فإنكم إن احتجتم إليه كان لكم ماال،«
   .»كان لكم كماال

                                                           
 .تلقّاه واستوفاه: واستوعب احلديثَ. حفظه وفهمه: وعى احلديثَ  )٢٤(
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