




واكتهاهلا ونموها العربية اللغة نشوء

تأليف
الكرميل أنستاسماري



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

الكرميل ماري أنستاس

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1LD وندسور، سرتيت، هاي ٣
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

بيدس. العظيم عبد الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢٠٣١ ٤ الدويل: الرتقيم

١٩٣٨ عام الكتاب هذا صدر
٢٠٢٠ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وصورة الكتاب هذا بتصميم الخاصة الحقوق جميع
الحقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار االشتقاق، تجاري-منع امُلصنَّف-غري نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة العمل بهذا الصلة ذات األخرى

Copyright © 2020 Hindawi Foundation.
All rights related to design and cover artwork of this work are
licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 International License. All other rights related to
this work are in the public domain.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


املحتويات

7 منها بدَّ ال كلمة
11 تصدير
13 قحطان لغة نشوء يف خاطفة عامة نظرة
15 منها بُدَّ ال لغوية مصطلحات
21 الغْرب أبناءِ وضع مع العَرب، أبناءِ وضع اتفاق
23 َوْضعها أول يف املفردات نُُشوءِ ترتيُب
25 السلف كالم من تقدم ما إثبات
29 أوزانِه أوائل أو املزيد الفعل صيغ أوائل
31 األسماء عىل األحرف زيادة
33 العرب لغة عات ُمَوسِّ
35 اْلَقْلب
37 اإلِبدال
39 فيها إبدالني أو فيها قلبني اجتماع أو الواحدة، الكلمة يف واإلبدال القلب اجتماع
41 التصحيف
43 االحتباءُ أو التَّْصحيف يف االْحِتبَاء
47 الحروف رسم تشابه من الناشئ التصحيف
51 التحريف
53 مًعا والتحريف التصحيف اجتماع
55 الواحدة الكلمة يف مًعا واإلبدال والقلب والتحريف التصحيف اجتماع
59 العربية يف الدخيل أو املعرَّب



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

65 املعربات وتشويهات وتحريفات تصحيفات
73 واليونانية العربية تناظر
79 والعربية (الرومية) الالتينية تناظر
85 للعربيَّة القديمة املندثرة واللغات الفارسيَّة تناظر
89 رة واملتأخِّ األوىل العربية بخصوص اعرتاض عىل جواب
93 والعربية السامية اللغات تناظر
97 والعربية السكسونية اللغات تناظر
101 اللغات من بغريها العربية معارضة منافع
107 لغة من األخذ رشوط
113 والغريبَة العربيَّة الكلم بني اْلَحْرُب
123 يُْستَْحيَا؟ وأيُُّه يُقتَل الحديث الدخيل أي
127 واندراُسُه وزوالُه عربيٍّ َكِلٍم موت
131 البائدة أو املماتة األلفاظ من أمثلة
135 اللغة هذه يف يموت وال ر يَُعمَّ ما
137 حروفها وتراكيب الكلم أصول
143 وصيغها العربية أوزان
151 اليافثية اللغات مع العربية أصول اتفاق
159 اكتهالها أو املختلفة بوجوهها العربية تَكاُمُل
173 اْلَحَواِريِّ أصل يف تذييل
183 الكتاب هذا موجز
193 خاتمة
195 الكتاب هذا يف الواردة الحيوانات بعض أسماء
205 اْلُمْلِقمَة الطيور يف فائدة

6



منها بدَّ ال كلمة

وقد له، خالصٍة بمنزلة هو بموجٍز وختمتُُه فصًال، وثالثني تسعٍة عىل الكتاب هذا عقدُت
ما بأن القارئ ليشعر اْلِقَرص، يف وال الطول، يف متناسقة الفصول هذه تكون أَالَّ يُْت توخَّ
عىل األقدمني واللغويني النحاة تصانيف يف ُكثَاًرا شيئًا موضوعه مثل يجد قصريًا منها كان

وطبقاتهم. عصورهم اختالف
أسفار يف يضارعها ما القارئ يصيب فال وضعي، من فهي الطوال، الفصول وأما
ما ألن أقوله؛ أن أود كنت ما كل أُقْل لم وإن قوًال، البحث فأشبعُت الرياع؛ عىل القابضني

عيلَّ. ينكره أو املطالع يستغربه ربما أو غريي، يذكره لم له تعرضت
القائل كان فإن عليه، َمَردُت حتى وأقبحه النقد أقذع بل النقد، سماع تعودُت وقد
فهو بَُه، ِليَُؤدِّ الدهر له تارًكا النواة، نبذ نبذتُه وإال أجبتُه، قولِه بعض يف أو قولِه يف مصيبًا
وكفى. يَُه، تسمِّ أن تريد ما أو الضغينة أو الحقد أو الحسد قلبُه يأكل ِلَمْن مؤدِّب أحسن

الكرميل ماري أنستاس األب
امللكي العربية اللغة مجمع أعضاء من





… أقول وأنواره آالئه عىل تعاىل هللا حمد بعد العظيم باسمه





تصدير

اللغة عن ودفاًعا للحقيقة، تمحيًصا الحديث، األُْسلُوب عىل فيه َجَريُْت لَُغوي، بحث هذا
الحروف وغوامض األرسار، وخفايا األوضاع، دقائق من فيها ملا وإيضاًحا يَّة، اْلُمَرضِ
البلوغ متوقًعا القبائل، لَُغى مختلفات من فيها وما وأوزانها، الصيغ وبدائع وخصائصها،
عىل أبنائها وَحْمل العربية، خدمة أُْمِنيَّتي كل إنما ُشكوًرا؛ وال أجًرا مبتٍغ غري ، الحقِّ إىل به
لسان تُدانيها وال لسان، كل فوق العرب لسان أن غريهم ليعلم النهج، هذا مثل يف السري

… وال … وال … وال أصوًال، وال تركيبًا، وال جماًال، العالم ألسنة من أخرى





قحطان لغة نشوء يف خاطفة عامة نظرة

يف ُوِضعت الكلم أن إىل يذهب فريق موضونة؛ ر ُرسُ عىل متعادلني فريَقنْي عىل اللغويون
ِزيد (أي ُفئَِّمْت ثم الطبيعة، ألصوات محاكاًة فساكن؛ متحرك واحد: هجاءٍ عىل أمرها أول
يختلف ًفا ترصُّ بها املتكلمون ف فترصَّ الطرف)، أو القلب أو الصدر يف أكثر أو حرف فيها
أو إبدال أو قلب أو حذف أو زيادٍة لكلِّ فكان واألهويْه، والبيئات والقبائل البالد باختالف
ما عىل الزمن، مع فأقرَّها االستعمال جاء ثم أختها، دون فكرة، أو غايٌة أو َمْعنَاٌة ِصيغة
األرسار، من ذلك كل ويف الدقيق، والتتبع االستقراءُ إليه ساقهم أو الطبيعة، إليهم أوحته
وأصوٍل ُسنَن عىل استقرَّت بديًعا تجلِّيًا ذلك بعد لها تجلَّت ما باأللباب، اآلخذة والغوامض

تتزعزع. لن ثابتة وأحكام
أو واحد بهجاءٍ أحرف ثالثة عىل نشوئها أول يف ُوضعت الكلم إن يقول: وفريق
فاتسعت هذا، ُقبيل إليه اإلشارة تقدمت ما حد عىل بها، املتكلمون عليها جرى ثم بهجاءَين،
كان ما آخر إىل اللثغات، واختلفت اللغات، وكثرت الفروق، وظهرت املتنوعة، اآلفاق لهم

آنًفا. لك اتضح الذي السبيل عىل القبيل، هذا من
بنرشه فأخذنا الرائعة، املبينة اللغة بهذه أولعنا أن منذ األول الرأي اتَّبعنا أننا عىل
التي واملجالت الصحف يف مناحيِه من كثريًا وأوضحنا ،١٨٨١ سنة منذ دقائقه وتفصيل
ملل ما دون هذا، يومنا إىل به نرصح ننفك وال اللسان، العربيِة الديار يف يومئٍذ تُنرش كانت
أو املجامع، يف عنُه ندافع أو املجالس، يف به نجهر أو املأل، رءوس عىل به نبوح وجل، وال
بني لنا والناس الجميع، لدى بِه ُعِرْفنا بل أحد، عىل يْخَف لم إنه حتى األندية، يف ندعمُه
عىل نلوي ال وجهنا يف مضيٍّا وازددنا مدًحا، زدناهم قدًحا زادونا كلما وهم وقادٍح، مادٍح

وأطايبُه. محاسنُه لنا وظهرت صحتُه لنا تجلَّت أن بَْعد املذكور الرأي غري





منها ُبدَّ ال مصطلحاتلغوية

عنه يَِحْد ولم به قال ْن وِممَّ إليه، ومالوا الرأي هذا األقدمني يعرب أبناء ُحذَّاق بعض عرف
اعتبار عىل الجليل معجمه بنى فإنه القرآن؛ غريب كتاب صاحب األصبهاني شعرة قيد
من ال الخيَال، وضع من عندُه فهو األخري، حرفِه تكرار يُبَاِل ولم واحًدا، هجاءً املضاعف
كأنها ذكرها ِسفرِه، يف مثًال ا» َمدٍّ يَُمدُّ «َمدَّ ذكر أراد إذا إنه أي التحقيق؛ وال العلم وضع
أي أحرف ثالثة من أنها إىل أبًدا يلتفت وال ساكنة، ودال ميم أي «َمْد» مادة من مركبة
وال مثًال، «مدح» قبل «مدَّ» يذكر عينِِه السبب ولهذا اللغويني، سائر يفعل كما د»، د «م
العرب ولسان كالقاموس اللغة؛ معاجم معظم يف نشاهده ما عىل تلك، عىل هذه يقدم

وغريها. العروس وتاج البالغة وأساس
من الطريقة يبتكروا ولم األصبهاني، أثر مقتفني معاجمهم وضعوا واملسترشقون

اللغة. عىل املتطفلني جمهور يظنه ما بخالف عندهم،
الواحد الهجاء ى َويَُسمَّ — فُقْل شئت إن أو معنًى، منهما ينشأ اللذان الحرفان ى ويَُسمَّ

«ترجمًة». أو «أصًال»، أو «تركيبًا»، أو «مادًة»، — معنًى أفاد إذا
أو اثنني فكان الهجاء د تعدَّ وإن االصطالح، هذا األربعة األسماء هذه من كالٍّ ويالزم

أكثر. أو ثالثة
أحرف من بمخارجها أحرف تقاربت وإذا به، فاشتُهرت بمعنًى مادة كل استقلت وقد
وظهرت وتضامت وتالزمت بعض من بعضها معانيها أيًضا تدانت أخرى، كلم مخارج

ذلك: مثال الظهور؛ كل بينهما القربى
وقعُه. يُْسمع ثقيل بيشءٍ رضبه أي َلَدَمُه:

كفِه. بباطن أو مفتوحة، بالكفِّ جسدِه صفحة أو ُه خدَّ رضب أي وَلَطَمُه:
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النحر. يف الطعن اللتم: يكون ما وأكثر رضبه، وَلتََمُه:
َلَكَمُه. أنفُه: وَلثََم

بمكروٍه. وناله به أرضَّ وَلَحَمُه:
لطمه. وَلَخَمُه:
َلَطَمه. ولَدَمُه:

وكل األمثال، تلك آخر إىل دفعه، أو لكزُه، أو األصابع، مجموعة باليد رضبه وَلَكَمه:
ب». ْ «الرضَّ هو الذي املعنى ومتقاربة املخرج متقاربة حروفها

«تصديًرا أولِه: عىل زاد ما ي ُسمِّ أربعة أو ثالثة أو هجاءَين فصار حرًفا الهجاءُ زاد وإذا
زاد وما ،«SUFFIXE «كاسًعا آخره يف زاد وما ،«INFIXE «حشًوا قلبِه يف زاد وما ،«PRÉFIXE
PARTICULE «ُمَفئًِّما َي ُسمِّ كان موضع أي يف زاد وما ،«AFFIXE «ُمَطرًِّفا آخرِه أو أولِه يف

و«التوسيع». «الضم» أيًضا: له ويقال التفئيم، واملصدر «AUGMENTATIVE
منها. اشتهر ما فذكرنا نفسها، األوضاع لهذه األسماء هذه غري وهناك

واْلَكْسع. والحشو التصدير عىل أمثلة هنا نورد ونحن

التصدير أمثلة (1)

خاص أو والرَّبَاِعيَات، الثنايا، من سن أو أصلها من السن انكسار محركًة، الثََّرم ثََرَم:
القطع. معنى الثرم ويف (ق) ثرماء وهي أثرم فهو كفرح ثَِرم بالثَِّنيَِّة.

(ق). قطعه َجْرًما: يَْجِرُمه َجَرَمُه القطع. اْلَجْرُم: َجَرَم:
وَحِرمًة وَحِرًما وِحْرمة وِحْرًما وحرمانًا حريًما يَْحَرُمه وَحِرَمه يَْحِرُمه اليشء َحَرَمه َحَرَم:
واالسم املؤمنني، رشكة من قطعه فالنًا: النصارى أُسقف حرم ومنه إياه، منعه وحريمة:

(محمح). القطع معنى وفيه بالكرس، الِحْرم
ما وهي أنفه، َوتََرة شقَّ وفالنًا. َفَصَحها، فتخرَّمت: وخرَّمها يخِرمها الخرزة خرم خرم:
من الَخْرم موضع محرَّكًة، والَخَرَمة، وترته، تخرمت أي كفِرح هو فخِرم َمنِْخَريه بني

املادة. يف ظاهر والقطع (ق) املنخرمة األذن والخرماء: األنف،
محركًة؛ م َ الرشَّ بنيِّ أرشم ورجل األرنبة، بني ما وقطع كرضب والفعل، الشق، م: ْ الرشَّ رشم:

(ق). ُم» «األَْرشَ ألبرهة: قيل ومنه األنف، مرشوم أي
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جزَّه والشجر: والنخل كالمه، قطع وفالنًا: بائنًا، قطعه ويَُضمُّ: ًما َرصْ يِرصمه َم: َرصَ
(ق). كاصطرمه

(ق). كتعرَّمُه لحم من عليه ما نزع العظم: َعَرَم عرم:
يخفى ال القطع ومعنى (ق)، ضدٌّ واملديون، الدائن والغريم: والعذاب، الهالك الغرام: غرم:

أحد. عىل
وبكرس حبل من قطعة بالضم: ة والرُّمَّ أكله، اليشء رمَّ يقال: الرَّمُّ، تقدم: ما كل يف واألصل

(ق).

الحشو أمثلة (2)

املطولة. املعاجم أصحاب اللغوين جمهور من
األنف. بكرس خاص أو دقه، أو كرسه اليشء. فالن رتم َرتََم:

منه. الدم تقطََّر حتى كرسه فاه: أو أنفه مثلثة) (بثاء رثم رثم:
وباقي معناه، يف األصل هو األخري وهذا بالحجارة، ورماه قتله فالنًا: فالن رجم َرَجَم:

منه. متفرع املعاني
ثلثه. أو كله سدَّه الباب: ردم َرَدَم:

وخط. كتب أيًضا: ورسم األرض، يف أثَّرت الناقة: رسمِت َرَسَم:
وخط. كتب رشم: َرَشَم:

ونحوِه. لزرع أثارها األرَض: رضم َرَضَم:
به. رمى بَسْلِحِه: رطَم َرَطَم:

رْغِمِه. عىل شيئًا وفعل وقرسُه كرهُه فالنًا: فالن رغَم َرَغَم:
للورق. القلم رضب من يخلو ال والرسم حروفه، رسم الكتاب: َرَقَم َرَقَم:

بعٍض. فوق بعضُه وألقى جمعُه اليشء: ركم َرَكَم:
كما الرمُّ فيه واألصل الرضب، أو الدق أو الكرس هو جامٌع معنًى األلفاظ هذه كل ويف
ما غري محوَّالتِه يف فأحدث القلب، حرف أو الوسط حرف هنا اْلُمفئِّم لكن رشحه، تقدَّم

أُخر. بأحرٍف َر ُصدِّ فيما أحدث
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التذييل أو الكسع أمثلة (3)

صاَت ونبأ: خرج، أرض: إىل أرض ومن عليهم، طلع القوم: وعىل ارتفع، اليشءُ: نبأ نَبَأ:
النبح. مثل الكالب صوت هو أو خفيٍّا

شبابُه. نما واإلنسان األرض، من خرج الزرع: نبت نَبََت:
عنُه. بحث والرس: األمر وعن ترابها، أخرج البرئ: نبََث:

مكمنها. من خرجت القبجة: نبجت نَبََج:
صوتًا. أخرج والحية: والتيس والظبي الكلب نبح نَبََح:

وفسد حمض العجني ونبخ العمل، عن اليد من نفط وما وغريِه الغنم جدري النَّبُْخ: نَبََخ:
كالنفاطات. أو كالرغوة يشء عليه فخرج

عام. هو أو وراءه، أو أمامه يدِه، من طرحُه اليشء: نبذ نَبَذَ:
همزُه. والحرف خفٍض، بعد صوتُه رفع واملغنِّي رفعُه، اليشءَ: نرب نََربَ:
ودفعُه. ورضبُه ونحوها بعينِه إليِه وأشار عابُه بمعنى ملزُه أي نبزُه نَبََز:

كالًما. أخرج أي تكلم؛ باملجلس: نبس نَبََس:
وأخرجُه. عنها كشفُه األرض عن والكنز أبرزُه، املستوي: اليشء نَبَش نَبَش:

نبيًصا: والعصفور ونبصالطائر يتكلم، ما أي يَنِْبُص ما يقال: نبس، بمعنى نبَص نَبََص:
بأنثاُه. طائر تزويج أراد إذا بشفتيِه صوَّت نبيًصا: الغالم ونبص ضعيًفا، صوَّت
تحرَّك. الِعْرُق: ونبض ، لرتنَّ وترها حرََّك أو أصاتها قوسِه: يف فالن نبض نَبََض:

ماءَها. استخرج البرئ: فالن ونبط نبع، املاء: نَبََط:
العني. من خرج املاء: نبع نَبََع:

إرث يف يكن ولم وأجادُه الشعر قال وفالن: نبع، واملاء: وظهر، خرج اليشء: نبغ نَبََغ:
من يتساقط كالنخالة يشء وهي اْلِهْربِية وهي النُّباَغة منه ثار رأسُه: ونبغ الشعر،

الرأس.
خرج. واليشء: كتََب، الرجل: نبَق نَبََق:

بمصلحتها. قام إذا وكذلك شديًدا، سوًقا ساقها اإلبل: نبَل نَبََل:
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منها بُدَّ ال لغوية مصطلحات

أن غري اْلَفْلكة، مثل شميل: ابن قال ما عىل والنَّبْك األرض، من ارتفع ما بالفتح: النَّبْك نَبْك:
ُمْصِعَدتان، وهما ُرْمح، سنان كأنُه محدَّد رأسها والنَّبْكة: مجتمع، مدوَّر أعالها اْلَفْلَكة

مرتفع. نابك: ومكان
ونبيٌه ناِبٌه فهو واشتهر ُرشف نباهًة: الرَّجل ونَبَه واستيقظ، منه قام نومِه: من نَِبَه نَِبَه:

ونَِبٌه.
عنها وارتدَّ َكلَّ نَبًْوا: الرضيبة عن والسيف مكانُه، يستِقْم ولم وتأخر بُعَد اليشءُ: نبا نَبَا:

األرض. من ارتفع ما والنَّباَوة: يمض، ولم
عند صاح َونَِبيبًا: َونَبابًا نَبٍّا يَنِبُّ خاصًة التيس نبَّ يقال: ، نَبَّ من ذلك كل يف واألصل

الهياج.
عن تخرج ال كلها الثالثية الكلم فإن وإال واحدٍة، ٍة بمادَّ زيادة كل من اكتفينا وقد
املعاني فجاءت إليها، الحروف بضم الفروع تفرعت ثم واحٍد، هجاء عىل بُنَِي أصلها أن
وما حرف، كل قوة بموجب زهيد غري أم زهيًدا االختالف هذا يكون وقد مختلفة، متعددة

املعنى. من به اختص
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العَرب، أبناءِ وضع اتفاق
الغْرب أبناءِ وضع مع

قد األحايني، أغلب يف الواحد الهجاء وعىل الطبيعة، محاكاة عىل مبنيٍّا الكلم وضع كان وملا
الطبيعة، صوت توهم يف الخاطران اتفق إذا الغرب أبناء ومصطلح العرب مصطلح يتفق

أكثر. ال اثنان هجاءَان أو واحد هجاء ثَمَّ كان إذا إال األمر هذا يكون وال
وهو فسكون بفتح «َرْد» أصله أن جرم وال «ردَّ» العرب قول الواحد الهجاء فمثال
قد كما أفعالهم، من كثري بها تكسع كاسعة ERE أن املعلوم ومن ،REDDERE الالتينية يف
REDDERE إذن .AMARE يف كما ARE أو FINIRE يف كما IRE األخريني: بهاتني تكسع

غري. ال العربية «َرْد» إال ليست
الناحية، أي REGIONIS اإلضافة حالة ويف REGIO األسماء من وعندنا عندهم ما ومثال

«َرجاء». أو «رجا» لفظتنا إىل ينظر REGIO فقولهم:
وإن REو DO من عندهم مشتق REDDERE إن يقولون: اللغة تلك فقهاء أن عىل

ترى. كما نوافقهم ال ونحن REGO من REGIO
«َحَجا» العربية فهي «ساَق» عندهم ومعناها ϋγω (ago) اليونان: لغة أفعال ومن
التنظري باب من هو هذا وقولهم ساقتها، السفينة: الريُح حجِت قولهم: ومنه ساق، بمعنى

والتخصيص. التقييد باب من ال والتمثيل
فقالوا: لغتهم إىل الرومان نقلها وقد ،vâvos (NANOS) الهلَِّنيني قول األسماء ومن
ومن الكلمة، هذه تأصيل يف علماؤهم حار وقد الضعيف، والرجل القزم بمعنى vâvos
ألسنة من لسان يف أو الفصحى الهندية يف يونانية لفظة لكل مجاِنًسا يجدون أنهم عادتهم
تلك لَُغى من لغة أي يف مقابًال لها يجدوا لم بأنهم اللغويون فقهاؤهم أقرَّ وقد الغرب، أهل



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

أصولها؛ من بأنها تنادي فإنها يَّة امُلَرضِ أما الوجه، هذا يف السعي من بذلوا ما مع الديار
(وضبطها النُّعُّ العرب: لسان يف قال فتشديد، بضم أو فتشديد بفتح « «النُّعِّ من إنها أي
ويكون بالفتح، قلم ضبط (وضبطها والنَّع القاموس: ويف الضعيف، بالضم): قلم ضبط
الفتح أن عندنا والذي ا.ه. الضعيف. الرجل آخر) بكالم أو بوزن يرصح ال مرة كل كذلك
والالتينية، اليونانية أي املؤتمتني اللغتني يف بالفتح نفسها الكلمة هذه لوجود األفصح هو
العباب نص هو كما عف» «الضَّ النع: األعرابي ابن عن نقلوا أْخذَه أخذ ومن الصاغاني لكن
الضعيُف، هو النع أن عىل متفقتان مكرم وابن املجد رواية لكن الضعيف، ال والتكملة
الديوان هذا ضبط ولعل العرب، لسان دون القاموس مع فالصواب الضبط اختالف وأما
والنأْناءُ النأْنأَة النَّع: ومثل جائزان، بَْطنْي الضَّ لعل أو نفسه، املؤلف من ال اخ النُّسَّ من ناشئ

الجبان. العاجز تعني وكلها واملنأْنأُ، والنْؤنُؤ
باملئات تعدُّ فاأللفاظ وإال غري، ال اإلشارة باب من شاهدين لغٍة كل من ذكرنا وقد

العربي. والالتيني العربي اليوناني معجَميْنا: يف ُمَهيَّأة وهي
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َوْضعها أول املفرداتيف ُنُشوءِ ترتيُب

واحٍد، هجاءٍ عىل موضوًعا كان منها نشأ ما أول املفردات أن يديك بني بسطناه مما يؤخذ
فيكون ورباعي، ثالثي من املضاعف جاء ثم متحرك، وثانيه متحرك أوله للطبيعة، محاكاة
يف الساكن ُحرِّك وإنما فيه، تخيلتها إذا ورباعيٍّا اليشء، يف الحركة تتخيل لم إذا ثالثيٍّا
يختلط لئال بها ينطق التي الكلمة من األخري الحرف إسماع إىل الناطق لحاجة الهجاء آخر
الحرف عىل بالشد إال ذلك يكون وال صوتًا، ويدانيه يقاربه آخر حرف بمخرج حرٍف مخرج

لبس. أدنى يقع ال لكي متحرًكا وإبرازه األخري
يجري وكلٌّ آخره، يف يطيلونها وآخرون الهجاء، أول حركة يطيل بعضهم كان وملا
من األخري الحرف يشدد َمْن خالف عىل لفظه، إىل السامع فكر توجيه من له يبدو ما عىل
ار َرصَّ صوت حكاية يحاكي أن أراد فالذي والناقص، األجوف واحد وقٍت يف نشأ لفظته،
قال: راء هو األخري الحرف أن لسامعِه يثبت أن حاول وملا « «َرصْ قال: بأن حاكاه الليل
يكرِّر كان ار َّ الرصَّ أن السامع يفهم أن أراد وملا الراء، وهو األخري الحرف عىل وشد « «َرصَّ
وحرك الحرشة، صوت لحكاية األول الوضع عىل األوىل الراء فأسكن « َرصَ «َرصْ قال: صوته
َرص» «َرصْ قال: قطعه، بل مواصلته يرد لم لو أنه أما للكالم، مواصلته إىل لإلشارة الثانية

الراءين. وإسكان الصادين بتحريك أي غري؛ ال
يف «َصاْر» يقولوا: أن اضُطرُّوا الهجاء أول عىل صوتهم يمدوا أن فريق حاول وملا
«صار معنى وغدا صوٍت، ذي كل عىل أطلقوه بل الليل، ار برصَّ يخصوُه ولم ،« «َرصْ مكان
ى «َرصَ قالوا: آخرُه وَمدُّوا الهجاء أول يمدُّوا لم والذين عام، بمعنى يصوِّت َصوَّت يصور»:

ى». «َرصَ يحكي املقطوع كأن بالقطع، معناُه وخصوا ي» يَْرصِ



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

أثقل وهو املهموز نشأ واحٍد وقٍت يف والناقص واألجوف املضاعف ُعِرف أن وبعد
الثاني ومهموز الفاء)، مهموز (أو األول مهموز فكان الصيغ، سائر من اللسان عىل وطأًة

الالم). مهموز (أو الثالث ومهموز العني) مهموز (أو
واليائي. الواوي املثال ظهر اآلخر ويف

عىل مرَّ أن بعد حدثت إنها نقول: أن نريد ال الرتتيب بهذا األفعال ذكرنا يف ونحن
التحوالت تلك أن إىل نشري أن نريد بل قصار، ُمَدٌد أو طوال عصور منها الواحدة الطائفة
غري من بعدها ما إىل فدفعتهم الناطقني ساقت منها األوىل والطائفة يشء، بعد شيئًا نشأت
يعرب، بلغة واملتكلمني والبيئات الغرائز إىل موكول كله فهذا وقتًا، نَُحدِّد وال زمنًا، نَُعنيِّ أن

وإسماعيل. وقحطان،
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السلف كالم من تقدم إثباتما

وأورد للكلب، زجر َهَجا: وَهَجا َهٍج، وَهٍج َهْج، وَهْج ج»: ج «ه ترجمة يف منظور ابن قال
وقد ِسيَدْه: ابن قال التسكني، يف وغريهما والذئب لألسد يقال قال: الكلمات، هذه األزهريُّ

ِهْميَاُن: قال لإلبل، َهَجا َهَجا يقال:

َه��َج��ا أَيَ��ا َه��َج��ا، أَيَ��ا ِق��ي��ِل��ِه��ْم: م��ن نَ��اِف��َج��ا َزْج��ًرا ِل��ألَْع��بُ��ِد نَ��ْس��َم��ُع

الشاعر: وقال واحدة، مرة قلتهما شئَت وإن : األزهريُّ قال

َض��بَّ��ارا تَ��بَ��ْرَق��ع��ْت ِح��ي��ن ف��ذك��رُت ف��ت��ب��رَق��َع��ْت َه��ٍج، ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت َس��َف��َرْت

َجْه َهْج: َهْج معنى يف ويقال األزهري: ِهِجي. اللِحياني: ورواُه كلب، اسم وَضبَّار:
مكرَّم. ابن كالم ا.ه. القلب. عىل َجْه

اْلُجنُْدُب وَرصَّ صاَح، إذا يَِرصُّ العصفور َرصَّ «يقال: «رصر»: تركيب يف املذكور وقال
كان فإذا ، امتدَّ إذا رصير: فهو ذلك شبُه صوٍت وكلُّ ، يَِرصُّ الباب َوَرصَّ يًرا، َرصِ يَِرصُّ
َقدَّروا كأنهم ًة، َرصَ َرصْ األخطُب َرصَ َرصْ كقولك: ضوعف، إعادٍة يف وترجيع تخفيف فيِه
الصقر وكذلك ذلك، عىل فحكوه الرتجيَع، األْخَطِب صوت ويف املدَّ، اْلُجنُْدب صوت يف

عادتِه. مألوف عىل قائلِه إىل يعُزُه ولم النص هذا الشارح نقل وقد والبازي.»
ِمئْ.» ِمئْ فقالت: صوتها واصلت والظبية: الشاة «مأمأت القاموس: ويف

فأبدلوا َصْهَصيُْت، قالوا: وقد زجرهم، بهم: وَصْهَصَه القوَم، «َصهَّ األزهري: وقال
ال َصْه قال: للسكوت، زجر كلمة وَصْه: دهدهت. يف دهديت قالوا: كما الهاء، من الياء

والَقَصِب. األجذاع من عنٌي عليك بداهية، اٍد ِلَحمَّ تََكلَّْم



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

تقول اسُكْت. ومعناه: الفعل، به َي ُسمِّ اسم وهو السكون، عىل بُنيْت كلمة وَصْه،
فإن َمْه، وكذلك: َصْه، َصٍه فُقْلَت: نَوَّنَْت وصْلَت فإن َصْه، وأسَكتَُّه: َسكَّنْتَُه إذا للرجل
بالكرس. َصٍه ويقال: بَْخ، وبٍخ بَخَّ رضيتَُه: إذا لليشء تقول وكذلك َمْه، َمٍه ُقْلَت: وصلَت
قلَت: فكأنك ْن، تُنَوِّ لم وإذا سكوتًا، قلَت: فكأنك نوَّنَْت إذا َصٍه، قولهم: أما جنِّي: ابن قال

الليث: وأنشد التعريف، علَم وترُكُه التنكري، علَم التنويُن فصار السكوَت،

اْل��َم��َس��اِم��ِع َدِويُّ إالَّ يَ��ُك��ْن ل��م َص��ٍه نَ��بْ��أٍَة ِل��تَ��ش��ِب��ي��ِه ح��اِدي��ن��ا ق��ال إذا

غري كان وما مخفوًضا؛ تنونه قد العرب فإن الزَّْجر موقوف من يشء وكل قال:
بالقوم.» َصْهَصْهُت فيقال: صه، وتَُضاَعف كلها، الوجوه يف رصفه حركة فعىل موقوف
التعريف بني اْلَفْرَق تريد فإنما بالتنوين، َرُجُل! يا َصٍه فقلَت: وصلَت إن املربِّد: وقال ا.ه.
تكون وهي الحديث، يف َصْه ذكر تكرر وقد األثري: ابن وقال تنكريٌ، التنوين ألن والتنكري؛
األفعال، أسماء من وهي قال: اْسُكْت، بمعنى واملؤنث واملذكر والجمع واالثنني للواحد
أي فللتعريف؛ تُنون، لم وإذا سكوتًا، اسكت قلت: كأنك للتنكري فهي ن، تنوَّ وال ن، وتنوَّ

ا.ه. أعلم. تعاىل وهللا منك، املعروف السكوت اسكت
الفائدة، تكون وكذلك واحدة النتيجة لكن االستشهاد، يف النََّفَس نُِطيُل أن ويمكننا
يبَق لم حتى أخرى، حالة إىل حالة من انتقالها وُصَور الكلمة أول نشوء لنا ظهر فلقد
الثالثي املضاعف إىل للصوت املحاكية الكلمة انتقال أي العجيب؛ ل التحوُّ هذا يف شكٌّ لنا
اليازجي، إبراهيم الشيخ املتأخرين: اللغويني إمام قول األقدمني كالم يؤيد ومما والرباعي،
األصل يف موضوع الثنائي «إن ص١٩٤): يف ١٨٨٤ السنة (يف الطبيب مجلة يف جاء فقد
األفعال هذه ْدَت تفقَّ إذا فإنك … الصناعة ِقبل من طارئٌ الثاني يف والتشديد حرفني، عىل
األصلية؛ الحكاية عىل جريًا األواخر، ساكنة مخففة فيهما وجدتها والرسيانية العربانية يف
بصورته فحكاه باإلسكان، «َدْق» يحاكي شيئًا سمع مثًال بآخر جسٍم قرع سمع الذي ألن
بني يوالوا أن كرهوا الترصيفية، الصور بعض يف الثاني تحريك إىل احتاجوا ملا ثم مخفًفا،
فقالوا: املتحرك، ذلك جنس من إما ساكنًا، بينهما طوا فوسَّ بينهما، فاصل ال متحركني
جنس من مدٍّ حرف أو العرب، جرت وعليه العربانيني، اختيار وهو بالتشديد، مثًال ْو» «َدقُّ

ا.ه. الرسيان.» اختبار وهو أيًضا، وا» «َدقُّ أي ون» «َداقُّ فقالوا: األول حركة
جمال الفضل أبو قال ف، املضعَّ من واملهموز األجوف تولُّد عىل شاهًدا اآلن وإليك
أذيمه، وِذْمته عابه، وذاًما: ذيًما يذيمه ذامه وقد … العيب والذَّام «الذَّيُْم «ذيم»: يف الدين
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السلف كالم من تقدم ما إثبات

التمام، عىل ومذيوم النقص، عىل مذيم فهو األخفش، عن بمعنًى، كله وذممته، وذأمته،
من املقصود ا.ه. الذمُّ.» والذام: الذيم وقيل: املضاعف، من ومذموم همزت، إذا ومذءوم

إيراِده.
: َمرٍّ يف فيقول ياءً، اْلُمْدغمني الحرفني أحد يقلب َمْن العرب «من األعرابي: ابن وقال

زور). يف العرب لسان (راجع ريز» : ِرزٍّ ويف َجة، الدُّ وهو ِزير، : ِزرٍّ ويف َمرْي،
وقال «. يََكعُّ َكعَّ يف لغة يََخاُف، كخاف يََكاُع، اليشءِ عن «َكاَع مرتىض: السيد وقال

تُحىص. أن من أكثر والشواهد ، زلَّ مثل عمرُه زال اللغويون:
ولكن كثرية أيًضا فاألمثلة األول، املهموز فأما العني، واملهموز األجوف رأينا فقد
هجرها وقد ساكنة، ونون املعجمة الذال بفتح «ذَْن» وهو: قديم واحد بشاهٍد نجتزئ
والرواية العربية، يف لشيوعه الثالثي عىل االعتماد عادتهم من ألن اللغويني؛ وأكثر األدباء
مبنًى THEN كاإلنجليزية «ذَْن» أن االتفاق غريب ومن «إذَْن»، أي همزها؛ هي املشهورة

اللغة. يف صادفتُُه ما أغرب من وهذا ومعنى،
يهمز َمْن يف العرب لغات ديوانه مقدمة يف طويًال كالًما اللسان صاحب ذكر وقد
هذا يف التوسع أحبَّ إذا فيها ينظر أن باملتتبع فيَحُسن يهمزها، ال َوَمْن األلفاظ بعض
الهمز، بخصوص جاء ما بعضهم عن ونأخذ املهموز، رضوب عن يرضيه ما فريى البحث
أما هنا، له عربة فال اللغات، جميع يف موجود الكلمة أول يف الهمز أن عىل القارئ وننبه
ما اللغات، أفصح لغتها وكانت قريًشا، أن عىل بالعربية، ان فخاصَّ والالم العني مهموز
ُمَسيِْلمُة، تَنبَّأ ويقول: إال العرب من أحد «ليس قال: سيبويه لكن تَنِْرب) (أو تهمز كانت
أهل إال والخاِبيَة»، َواْلَربِّيَّة الذُّريَّة يف تركوه كما « «النبيِّ يف الهمز تركوا أنهم غري بالهمز،
قال: ذلك، يف العرب ويخالفون غريها، يهمزون وال األحرف، هذه يهمزون فإنهم مكة،
ترى أال ذلك. من يمنع القياس ألن ال استعمالها، لقلة يعني رديئة، لغة النبي يف والهمز
أنا فإنما باسمي، تَنِْربْ ال له: فقال هللا! نَبيءَ يا قيل: وقد ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سيدنا قول إىل
أنكر السالم عليه بأنه وذلك هللا، نبيُّ ولكني هللا، بنبيءِ لسُت فقال: رواية: ويف هللا، نَبيُّ
وفيِه ذلك، عىل يُْمِسَك أن فأشفق اه، َسمَّ بما يدِر لم ألنه قائله؛ عىل فردَّه اسمه، يف الهمز
اللسان. عن ا.ه. ُمباٍح. حاِظَر أو َمْحُظوٍر، ُمِبيَح عنه باإلمساك فيكون بالرشع يتعلَُّق يشءٌ
والنَّْربُ: نَنِْربُ، ال ُقَريٍْش َمْعَرشَ إِنَّا فقال: رواية، «ويف قال: فقد العروس تاج يف وأما
يَُصيلِّ الكسائيَّ قدَّم املهديُّ حجَّ وملا كالمها، يف تهمز قريش تكن ولم اْلَحْرف، همز
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واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

بالقرآن» ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسجد يف تنِرب وقالوا: عليه، املدينة أهل فأنكر َفَهَمَز، باملدينِة،
املذكورة). املادة يف العرب لسان وكذلك نرب؛ (مادة

بأسرٍي أُِتَي أنُه الحديث: «ففي بني، بني فتجعله بالتخفيِف الهمز عن تُعوِّض وقريش
أراد: ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول فوداُه فقتلوُه، بِه فذهبوا فأَْدُفوُه، بِه، اذهبوا لقوٍم: فقال يُْرَعُد،
أَْدِفئُوه وأراد اليمن، أهل لغة يف القتل بمعنى فحسبوه بثوب، يُْدفأ وأن الدِّفءِ، من اإلدفاءَ
ال (بمعنى اْلَمْرتَُع َهنَاَك ال كقولهم: شاذ تخفيف وهو الهمزة، بحذف فه فخفَّ بالهمز،
الشذوذ؛ فارتكب تُْحذََف، أن ال بنَي، بنَي الهمزُة تُْجَعَل أن القيايس وتخفيفُه اْلَمْرتَُع)، َهنأَك
وَدَفْوتُه، وَدافأتُُه، الجريَح، أْدفأُْت فيه: فيقال القتل، فأما قريش، لغة من ليس الهمَز ألن

أ). ف د يف اللسان (عن بحرفه انتهى عليِه» أجهزَت إذا وداَفْفتُُه: وَداَفيْتُه،
املَضاَعف، وفيها واحد بمعنى يَْدُفو، ودَفا وأْدَفأَ، ، دافَّ اللغوي اإلمام لك ذكر وقد
جميعها أن عىل واضح كالم فهذا وصيغها، أبوابها اختلفت وإن والناقص، واملهموز،

الثالثي. املضاعف من ناشئة
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أوزانِه أوائل أو املزيد الفعل صيغ أوائل

بعد األفعال، صيغ من نشأ ما أول هو الرباعي املضاعف أن السابقة الفقرة يف ذكرنا
غري قوٍم عند أيًضا املضاعف من تفعيًال ل فعَّ وزن عينه الوقت يف ونشأ الثالثي، املضاعف
ب»: ب «خ يف العرب لسان صاحب قال ما ودونك الرباعي، املضاعف إىل ذهبوا الذي القوم
سكن الحر: وتخبخب غدر، إذا وخبخب: بطنه، اسرتخى إذا وَوْخَوخ: خبخب عمرو: «أبو
خاء، الكلمة يف ألن خبِّبوا؛ وأصله: أبردوا، الظهرية: من عنكم وخبخبوا فورته، بعض

ا.ه. الكلمات.» من يشبهه ما جميع علة وهذه
الرباعي املضاعف أن به االستشهاد تقدَّم فيما لنا اتضح والذي رأٌي، هذا أن عىل
اآلخر، تضعيف بغري أي وضعه؛ أول يف الثالثي املضاعف حرَيف تكرير سوى شيئًا ليس

يشبهه. ما كل عىل يقال وهكذا فُقِرص، خبخب، خبب: يف ل فعَّ أصل فيكون
الدين: جمال الفضل أبو ونقله التهذيب، يف قال تفعيًال، ل فعَّ نتيجة ًال تفعُّ ل وتفعَّ
قال: الصيد، عىل منكدًرا طريانه يف أرسع إذا ض: وتقضَّ الصيد عىل البازي انقضَّ «يقال:
قلبت ضاداٍت، ثالث اجتمعت وملا ض، تقضَّ األصل: يف وكان ، يتقىضَّ تقىضَّ قالوا: وربما

ا.ه. د.» تمدَّ أي تمطَّط وأصله: تمطى، قالوا: كما ياءً، إحداهن
يطول، هنا عليها والكالم األزمان، تتايل عىل فنشأت املزيد من األوزان بقية وأما
ًال، تفعُّ ل وتفعَّ تفعيًال، ل وفعَّ املضاعف فعلل أي ذكرناها؛ التي بأوائلها هنا فاجتزأنا

آخر. كتاٍب يف منها بقي ما عىل الكالم وادخرنا





األسامء األحرفعىل زيادة

تلك ألن اإلنسان؛ حاجات تشعبت أن بعد نشأت الواحدة الكلمة أصول عىل األحرف زيادة
عىل للداللة األحرف فزاد يشء، بعد شيئًا جاءته بل فوًرا، وال عفًوا وال رساًعا تأِت لم الحاَج
األكثر، يف سبعة أو أحرف، ستة بلغت األصل عىل الزيادة كانت إذا هذا الجديدة، حاِجِه
جرم فال األصل، عىل ِزيد مما ليست األحرف تلك كانت إذا أو القدر، هذا عىل طغت إذا أما

الضاد. أهل كالم عىل الدخيل املعرَّب ِمَن أنها
الدخيل، من ذلك مع وهي واألربعة، الثالثة بنات من الواحدة الكلمة تكون قد أنه عىل
والبيَعة كالُكوب رباعيتها، أو األحرف، ثالثية وهي معرَّبة كثرية ألفاًظا ذكر السيوطي فإن
الحكم أن بَيَْد األعاجم، كالم من إنها قائًال: غريها، إىل واْلَحَصب واْلِحْرم والتتبري والتنُّور
رصيحة داللة يدل ما بَْعَة السَّ وتعديها الكلمة أحرف كثرة ويف واألغلب، األكثر عىل يجري

ُعجمتها. عىل





العرب عاتلغة ُمَوسِّ

ما املعروفة، اللَُّغى سائر يف يشء يقابله ال توسيًعا بالضاد الناطقني كالم ع وسَّ ا ِممَّ
والتعريب، الحروف، رسم وتشابه والتحريف، والتصحيف، واإلبدال، القلب، من فيها وقع

املوسعات. الدواعي هذه من كل عىل كلمة نقول ونحن





اْلَقْلب

واستدامه غريمه استدمى كقولك: بعضها عىل الكلمة بعضأحرف تقديم هنا بالقلب املراد
احتار إذا واْعتََمى: الرَّجل واْعتَاَم ،(١ : ٢٣١ األوىل بوالق طبعة املزهر (راجع به َرِفق إذا
والهمزة العلة أحرف إبدال هو الذي يف ْ الرصَّ القلب غري وهو املكاني القلب ى ويسمَّ فيه

سرتى. كما اإلبدال غري وكالهما بعض، من بعضها
ففقدناها، فيه كبرية رسالة وضعنا قد وكنا يُحىص، أن من أكثر كالمهم يف واملقلوب
النقاوة. من وانْتَاَقُه: اليشء فالن انتقى املزهر: صاحب ذكرها وقد يأتي ما الباب هذا فمن

وقفاه. األثر وقاف
عليه. أرشف إذا وأشفى: األمر عىل الرجل وأشاف

متفرقة. وشوائع: شواعي الخيل وجاءت
السالح. وشائك السالح وشاكي

حديده. البرص: وشايه البرص وشاهي
جزوع. الئع: وهائع الع هاٍع ورجٌل

وهائٍر. هاٍر وجرٍف
وعاٍق. عائق عنه وعاقني

املزهر: غري ويف
الطاعة. واآلقة: اْلَقاءة

يَعِثي. وَعثَى يعيث وعاث
يأِْني. وأنَى يئني وآن
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الوجه من مقلوب الجاه أن اللغة: أهل بعض ذكر الكاتب: أدب رشح يف اج الزجَّ وقال
الجاه بني ففصلوا جاٍه، ذا كان إذا وجيه: فهو الرجل َوُجَه بقولهم: ذلك عىل واستدل

بالقلب. والوجه
وجبذ. جذب اللغة: كتب ويف

كأنُه جمع، نون ْكبان الشُّ يف النون : األزهريُّ «قال العرب: ولسان الشارح ديوان ويف
ْكبَان.» الشُّ فقلبت ُشبَْكان، األصل: يف

سقط. إذا وتربقط: قفاه، عىل الرجل تََقْرَطَب وقالوا:
وقالوا: مقلوب، كأنُه جْمَهَرتِِه: يف ُدَريْد ابن قال الداهية، وهي كالعوبط والَعْوَطب

الجانب. : واْلبُْرصُ ْرب الصُّ
كَرَضب. وربض

وأنضب. القوُس وأنبض
أيطبه. وما أطيبه وما

تخفيه. ثم وجهها تُظهر التي وهي وُقبََعة بَُقَعة وجارية
الخلق. سيئ وُمْعبَنٍْق: ُمبَْعنٍْق وغالم

هي وقيل: املخالب، حديدة وبعنقاة: وَقَعنْبَاٌة، َوَعبَنَْقاة، َعَقنْبَاة، «ُعقاب اللسان: ويف
أِسٌد، أَسٌد قالوا: كما املبالغة، عىل ذلك كل األعرابي: ابن وقال املنكرة، الخطف الرسيعة

ا.ه. خلقه.» ساء إذا وابعنقى: واعبنقى َكِلٌب، وَكَلب
ُمِسنَّة. ورشهبة: شهربة عجوز وقالوا:

وغريهم. الناس من الرأس الصغري والصعروب: والصعبور
كثري. العرب كالم يف واملقلوب ج»: و «ح مادة يف الشارح وقال

إال ت، وحفَّ الحية ت فحَّ مثل: باالنعكاس يستحيل ال الذي القلب عندهم القلب ومن
، ُعقٌّ ماء وقالوا: فيها، ِمْن والفحيح جلدها، من الحفيف قالوا: منهم املتقعرين بعض أن
أو ثلثه، إىل أوله من الليل، من وُسْدَفة األصل وهو الِعنك، والِكنع: ، امُلرُّ وهو ، ُقعٌّ وماءٌ

والدَدِد. والسِلس والباب اآلء مثل وهناك الباقي، الثلث أو مظلمة، منه قطعة
املألوف، القلب مثل وأما لغتنا، يف إال يُرى ال باالنعكاس، يستحيل ال الذي القلب ومثل
ليس لكنُه والالتينية، واليونانيَّة، واإلَِرميَّة، َكاْلِعْربِية، فقط، القديمة األلسنة يف منه َفرُيى

ُمَرض. لغة يف ُفُشوَّها فيها بفاٍش
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اِإلبدال

أو يقاربُه، ال وربما مخرًجا يقاربه قد آخر، حرٍف مكان حرٍف إقامة هنا: باإلبدال املراد
يف البدل حروف إن قالوا: وقد إليه، إحالته معنى عىل آخر لفًظا نفسه الحرف بقلب يكون
ومجموعها ِعزَّتِه»، ثَْوِب َطيَّ أَِمَن َشِكٍس، ُف َرصْ «ِبِجدٍّ قولك: يجمعها عرش أربعة اإلدغام
بال الهجاء حروف جميع يف يتسع قد اإلبدال أن نحن وجدنا وقد حرًفا، وعرشون اثنان
اللغات». «جمهرة سميناُه مطبوع غري وهو بيدنا اآلن وهو فيه، كتابًا وضعنا وقد شاذٍّ،

وأل). يف (التاج امَلْوئِل والَوْغل: والوَْعل الوأُْل ذلك: وُمثُُل
قرو). يف (عنُه األلف من مبدلة عينُه كأنَّ األعرابي، ابن عن يؤكل، الذي الَقَرع: الَقَرا:

اللغويني). (جمهور ر فتأَخَّ َرُه أَخَّ أي ق فتعوَّ َعوََّقه بمعنى َق َفتأَوَّ أَوََّقُه
اللغة). متون وسائر العرب ولسان ورشحُه (القاموس أَما يف غَما

اللغويني). (جماعة صاح أي وَماَغ؛ نَّْور السِّ ماءَ
العروس). وتاج العرب (لسان َوِكَراُمها اإلِِبل ِبيُض َواْلَمَغُص: َواْلَمَعُص املأُْص

(اللغويون). الحرِّ شدة َوالزََّمُه: َوالذََّمُه َمه والدَّ ، اشتدَّ وَزِمَه: اْلَحرُّ َرِمَه
املصنف). الغريب (يف الوادي يمأل بالزاي: زاِغب وسيل بالراء َراِعٌب َسيٌْل

خالويِه. ابن عن بالزاي نَيَْزج وريٌح بالراء، عاصف، نرْيٌَج: ريٌح
البن األفعال كتاب (عن بالزاي فيهما ولغة منُه، بلغ وأَْهَرأَُه: َهْرءًا اْلَربُْد َهَرأَُه

القوطيَّة).
َزرَّة وسمعت الزاي، عىل الراء بتقديم أصواتهم، سمعت إذا اْلَقْوم، َرزََّة َسِمْعُت يقال:
تعتربه أن الخيار يف فأنت دريد)، البن الجمهرة (عن الرَّاء عىل الزاي بتقديم مثلُه، القوم،

فيه. مختلفون اء واْلبَُرصَ اإلبدال، باب من أو القلب باب من
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َجناَحيِْه بََسَط إذا وَزفيًفا: ا َزفٍّ يِزفُّ الطائر َوَزفَّ ورِفيًفا، ا َرفٍّ يَِرفُّ الطائُر َرفَّ
اللغويني). أكابر (جماعة

عمرو). أبي (عن اْلَوثُْب واألَْفُر: والَقْفُز األَْفُز
الزبيدي). (السيد واحٍد بمعنًى نُّ السِّ وتزعزت نُّ السِّ تََرْعَرَعِت

آخر ِبِرْجِل ِرْجَلُه املصارع اعتقال وهي ْغزِبيَّة كالشَّ ْغَرِبيَّة: والشَّ وَشغَزبَُه، َشْغَربَُه
(املجد). إياُه ُعُه وَرصْ

عىل يلتوي ثم َقْرنُُه يستقيُم الذي التيس وهو ُمَشْعنٌب، نونُه: وتُكرس ُمَشْغنٌب، تَيٌْس
اللغة). أصحاب من املحققني (جماعة أُذُِنِه ِقبََل رأسِه

والتاج). والقاموس العرب (لسان عنُه عدل عنُه: وَجاَض الحقِّ عن جاَر
َكْرسٍ كل وهو َغرٍّ جمع والغرور واحٍد، بمعنًى ُغُروِرِه وعىل ُعُروِضِه عىل الثوب َطَوى

(ق). ِل األوَّ ِه َكْرسِ أي َغرِِّه عىل الثوب طويُت تقول: جلٍد. أو ثوٍب يف ُمتثَنٍّ
اللغة). (كتب سهلة أي ُسُجح مشية مثل ح ُرسُ ِمْشية

أوغلنا كلما يدينا بني البحث أفق التساع ُقُدًما؛ وجهنا يف نميض أن نريد ال ونحن
فيِه.
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الواحدة، الكلمة يف القلبواإلبدال اجتامع
إبدالنيفيها أو قلبنيفيها اجتامع أو

األمر. هذا يمنع مانع ال إذ الواحدة؛ الكلمة يف مًعا واإلبدال القلب يجتمع قد
منه يَدَْع ولم كله، أخذه أي مهموزاٍت وزأبره، وزأبجه بزأمجه أخذه مثًال: قالوا فقد

زمج). يف واللسان الشارح (راجع شيئًا
اللغة). (كتب وشمخ وسمق اليشء سما وقالوا:

أو الحية، بمعنى وكلها والَحْضب والَخْضف والَحِضف والحِتف والَفِحث الحِفث
املعاجم. أصحاب جميع ذكرها وقد منها، ْرضب
(اللغويون). ِصْدق وألُوك ِصْدق َعلُوج هذا

(القاموس). البطيخ صغار أي الغوفر والقشعر: القعرس
رغنك يقول: َمْن العرب وِمَن َلَعلَّك، يريدون َرَعنَّك، يقولون: ثعلبة بن هللا تَيْم بنو

عنن). يف (اللسان املعجمة بالغني وَلَعنَّك
وأصلها «ِشِبث»، يف والتاء بالسني ِسِبت، يقولون: البحرانيني رأيُت منصور: أبو قال

شبث). يف (اللسان املهملة) بالدال ِشِود آخر: مكان يف (وقال ِشِوذ
(القاموس). كالَخنْدليس الضخمة الشديدة الناقة الَقنْطريس:

(املجد). النوق من الضخمة والدلعك: والدلعس البَْلَعس
واحٍد. بمعنى وانخفض اليشء انهفت
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خنقه. أو ذبحه أي وَشَحَطه وَسَحَطه َسأَتَه
اليوم. يف الواحدة األكلة وهي والوزمة والوجمة والرزمة واألزمة والبزمة الوجبة

ال لكنها األمر، أول يف القارئ عىل تختفي وقد تُستقىص، وال تُحىص، ال ذلك وأمثال
املتدبر. املتأمل عىل تختفي
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التصحيف

وروايتها؛ الكلمة قراءة يف القارئ يخطئ أن وهو ف، َصحَّ مصدر هنا بالتصحيف املراد
وربما تختلف، فقد الحركات أما النقط، يف واختالف الكلمتني، أحرف صورة يف التفاق
حمزة هللا عبد أبا إن حتى املبينة اللغة هذه يف القديم منذ األمر هذا وقع وقد تختلف، ال
حدوث عىل «التنبيه اُه: َسمَّ بديًعا تأليًفا وضع ٣٦٧ سنة املتوىف األصفهاني الحسن بن
وكلمات النبوية، األحاديث متون يف وقع الذي التصحيف عىل فيه نبه وقد التصحيف»،

السائرة. واألمثال القديمة األشعار ويف طالب، أبي بن عيل كاإلمام البلغاء، العرب
الفضل أبو قال منها: طرًفا لك نذكر تحىصونحن أن من فأكثر التصحيف، أمثال أما
الناس، لها يجمع كيف للصالة اهتم أنه األذان: حديث ويف ع»: ب «ق مادة يف الدين جمال
القبع)، (أي بالباء اللفظة هذه رويت البوق. يعني ذلك، يعجبه فلم «الُقبْع» له فذكر
ثم النون، وأكثرها وأشهرها القنع)، (أي والنون القثع)، (أي والثاء القتع)، (أي والتاء
عمر أبا سمعت الخطابي: «قال أيًضا: النص هذا أورد أن بعد ع»، ث «ق مادة يف قال

ا.ه. غريه.» من أسمعه ولم املثلثة، بالثاء يقول: الزاهد
عىل الحرف هذا «ومدار املذكور: النص إيراد بعد ع» ت «ق ترجمة يف أيًضا وقال

ا.ه. الحديث.» يف محله جالل عىل والتحريف اللحن كثري وكان ُهَشيْم،
وهي اآلخر، يف عني يليها ساكنة فنون مضمومة بقاف الُقنْع، هو عندنا واألصل
ما كل أو بوق أو شبُّور أو قنع أي CONKHOS (Ó KÓγχος, ου) اليونانية إىل تنظر
لغتنا. يف العني يقابله ما كثريًا KH اليوناني والحرف واألدوات، املحار من البوق يشبه

والِجنث، والِجرس، والِكرس، والِقنص، والِكبس، والِقبس، والِقنس، الِجنس، وقالوا:
ونظن غريها، إىل والِحنْج، نْخ، والسِّ والِبنْج، والِكنِسيح، والكنِْسح، والَعنْك، والِقنع، والِكنع،

.GENUS الالتينية أو YÉVOS اليونانية إىل ينظر وهو الجنس هو األصل أن
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الخيشوم. وهو واللغدود، واللغنون اللُّغثون ف املصحَّ ومن
املثناة بالياء القرية واألوقيانوس): العروس وتاج القاموس يف ما (عىل الَحْوف وقالوا:
فقالوا: ة الَقسَّ رشح يف لهم وقع ذلك ومثل موحدة، بباء الِقْربة وأيًضا الراء، بعد التحتية

والِقربة. الَقْرية معناها:
مشتقة الكلمة ألن املوحدة؛ بالباء الِقْربة هو للَحْوف األول الصحيح املعنى أن ونظن

نفسها. املادة تلك من تكون والِقْربة ، وِقدٍّ ِجْلٍد، عىل تدل مادة من
يدل ما املادة هذه معنى يف ألن املثناة؛ بالياء القرية معناها كان ما ل فأوَّ ة القسَّ وأما
ا: قسٍّ اإلبل قسَّ اللغويون: قال القرى، يف إال األحيان أغلب يف تكون ال واإلبل اإلبل، عىل
يفارقها، ال الذي اإلبل صاحب والَقسُّ وحدها، رعت الناقة: ت وقسَّ وساقها، رعيها أحسن
املعنى، هذا يؤيد ما املادة هذه من بقي وفيما الَقْرية، ة الَقسَّ معنى يكون أن فريجح

فلرتاجع.
جرم وال مستور، أي ومتهَمس ومدهَمس ومدخَمس ومدغَمس مدعَمس أمر وقالوا:
غطاه اإلهاب ودمس اشتد، دموًسا: الظالم دمس من س» م «د مادة من هو األصل أن
َدَمس يشء يقال: غطي، ما أي والدََّمس العظام، األمور: من والدمس شعره، ليَُمرَِّط
كذلك تزاد وهي األمر اشتداد عىل بها ليدلوا الوسط؛ يف هاءً املادة زادوا ثم ُمَغطَّى، أي
يف والتصحيف منها، فمبدالت األحرف سائر وأما اللغة، يف كثريًا مثله ورد ما عىل للتعظيم

يقدَّر. ال ُكثار يشء العربية
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حرف، نقطتَْي أو حرف، نقطة ناقًال الكلمة قرأ إذا الكلمة: تصحيف يف فالن احتبى يقال:
أدنى يحدث لم وربما شنيعة، وأغالًطا أوهاًما االحتباء هذا أحدث وقد آخر، حرف إىل
قيل: فقد املخنَّثني»، خايص «أجهل وهو: املثل هذا أصل يف جاء ما الرضر فمثال رضر،
أن فأرد األموي، امللك عبد بن سليمان خالفة يف املدينة يف كانوا املخنثني، من جماعة إن
عندك من أَْحِص يقول: إليِه فكتب حزم، بن عمر بكر أبا فيها عامله وكان منها، ينفيهم
فخصاهم. خاء، فصارت الحاء فوق وقعت األعىل السطر من نقطة أن واتفق املخنَّثني، من
فقد حديثة، معاني فيها يُحدث أن غري من جديدة كلًما التصحيف هذا يسبب وقد

والتاج). اللسان (راجع السماق وهو والعريب والعنزب العرتب مثًال: قالوا
لفظة). كل مادة ويف حول يف والتاج (اللسان الراية بمعنى والجال والخال الحال

امِلْرط له: يقال الثياب من ونوع الحذَّاء عليها يحذو مدورة خشبة والقرزوم: الفرزوم
املئزر. أو

الشديد. والرجل الحديد فيه يعمل ال الذي النحاس والُفلُز: كالِفِلز والُقلُز الِقِلزُّ
فيها. العسل النحل يمج التي والثَُّقب الزنابري كبيوت خروق والتخاريب: النخاريب
وأنجع األسماء أنخع ويروى: األمالك.» ملك هللا، عند األسماء أخنع «إن الحديث: ويف

العروس). وتاج األثري البن النهاية (راجع وأنخى
وصوابه تصحيف، وهذا األزهري: قال جبلية، بيضاء حية (بالضم): الخصب
وما الحروف وهذه قال: … األْحضاب ُحضب هو يقال: املعجمة، والضاد بالحاء الِحْضب،
لم نقلها وَمْن سهًوا، فيه وزيدت الليث كتاب إىل سقيمة ُصُحٍف من منقولة أراها شاكلها

والتاج). العرب (لسان فأكثر وََغريَّ ف َفَصحَّ العربية يعرف
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معاوية: إىل كتب أنُه عنه: ريضهللا عيلٍّ، عن «ُروي ر»: ص «ق مادة يف الشارح وقال
رسالة وهي — ِبَهذَا تَْهَدا َفَعلََّك ِفْعِلَك، َفاِحَش فاْخَش ِذلََّك؛ ذِلَك، ُقَصاُر َفَصار ِعزُّك، َغرََّك

انتهى. بابها.» يف غريبة تصحيفية
«غريب مؤلف السجستاني، ُعَزيْز بن محمد بكر «أبو ر»: ز «ع مادة يف املذكور وقال
الصالح ذهب وإليه … ُعَزيْر) (أي بالراء يقولون البغداديون) (أي ة والبغادَّ القرآن»،
الناس، كالم وجمع فيه، صنف وبعضهم تصحيف، وهو بالَوَفيات»، «الوايف يف الصفدي
الكتابة إىل راجع فيها به احتج ما جميع ألن بارد؛ حديد يف رضب وقد بالراء، أنه ورجح
يف وليس الكتابات، تلك يف الناظرين ِقبل من هو بل الحروف، قبل من الضبط إىل ال
إذ بها؛ احتج التي املواضع هذه يطرق االحتمال بل راء، آخره بأن العلم يفيد ما مجموعٍة
فجعلها نقطة، فوقها يكون أن املانع ما ثم راء! فتصري الزاي، نقط عن يذهل قد الكاتب

بحروفه. ا.ه. اإلهمال.» عالمة يميز ال َمْن بعض
يف براءٍ «ُعَزيْر» هو ى املسمَّ أن إىل ة البغادَّ ذهاب سبب «إن الكتاب: هذا صاحب قال
جميًعا العراقيني ألن إال األوىل تَِشِع ولم الثانية، دون األوىل شيوع بزايني، «ُعَزيز» ال اآلخر
قرب لوجود اآلخر؛ يف وبراءٍ بأل ومعرًفا ُمصغًرا «الُعَزيْر» ب إال حياتهم طول يسمعون ال
اللفظة فشاعت القرآن، يف ورد «ُعَزيًْرا» أن عن فضًال هذا املذكور، باالسم العراق يف نبي
ال الكالم، من بينهم يفشو ما تتبع والعوام األسماع، فمألت واملتدينني والعلماء األدباء عند

فيه.» تدقيًقا أو له، تحقيًقا يتطلَّب ما
الكاتب. ِعْزرا أو ِعْزره، «ُعَزيًرا»: ون يسمُّ والنصارى واليهود

الحديث: «يف مصدره: إىل يُِرشْ ولم املحيط محيط صاحب ونقله األوقيانوس، يف وجاء
طبق، أي بُنِّيٍّ والصواب: قيل: ونحوه، صوٍف من منديل أي بَتِّيٍّ عىل أْقِرصة بثالثة فأُتي

ا.ه. ُخوٍص.» من مائدٍة أي نَِبيٍّ أو
املساِفُر بَِشَق االستسقاءِ: حديث «يف ق»: ش «ب تركيب يف لسانِه يف مكرَّم ابن وقال
وقيل: بَِشَك، مثُل ع، أْرسَ أي بَِشق؛ ُدَريْد: ابن وقال انسد، أي البخاري: قال الطريق. وُمِنع
بيشءٍ؛ ليس بَِشَق، الخطابي: وقال َضُعف، وقيل: ، َملَّ وقيل: ُحِبس، وقيل: ر، تأخَّ معناه
قال: عنها، هللا ريض عائشة، رواية يف هو وكذا الوحل، وهو اللثَِق، من َلِثَق هو وإنما
هو إنما غريه: وقال تتقاربان، والباء وامليم وزلًقا، َمِزلَّة صار أي َمِشق؛ يكون أن ويحتمل
يكون أن وجائٌز املسافر، ُقِطع أي خفة؛ يف قطعته إذا ونشكته: الثوب بشقت من بالباء،
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يف يدخل كان إذا بَِشٌق: ورُجٌل فيها، َعِلق إذا اْلِحبَالِة: يف الظبي نَِشَق قولهم: من بالنون،
وفصه. بنصه ا.ه. منها.» يَْخلُُص يكاد ال أموٍر

األجش. والصواب األصوات، من الحاد الشديد بقولهم: األحبش اللغويون وفرسَّ
العاقل، الَكيِّس، الرجل ْوَرى: كَرشَ «الظََّرْوَرى، خالويه: البن ليس» «كتاب يف وجاء
فقال الظرورى، يف نَْحِويَّاِن له نديمان اليزيدي مجلس يف البرصة يف واختلف الظريف،
عن يسألونه الزاهد عمر أبي إىل فكتبوا «الَكبْش»، هو اآلخر: وقال «الكيِّس»، هو أحدهما:
ونقل الَكيِّس.» هو إنما تَيٌْس؛ فهو الَكبْش الظرورى إن قال: من عمر: أبو فقال ذلك،

ر». ر «ظ مادة يف العروس تاج صاحب الحكاية هذه
البعرة البستاني: بطرس للمعلم املحيط محيط ويف البقرة، الفناة: القاموس: يف وجاء

انقالب! أي لكن حظها، لسوء فيا بَْعَرًة، اْلبََقَرُة انقلبت وهنا و» ن «ف يف
صحيح غري وهو البقة أنها اللغويني بعض «وذكر املوارد: أقرب يف الرشتوني وقال

ا.ه. أيًضا.»
وتأمل! فانظر البقرة، الفناة: البستاني: هللا عبد للشيخ البستان ويف

قال الليث، عن اْليَْخَدان، َكَمْقَعٍد: «اْلَمْخَشف ف»: ش «خ ترجمة يف الزبيدي وقال
املطبوع: األصل (ويف الجمد بالفارسية: َواْليَْخ قلُت: اْلَجَمد، َمْوِضع ومعناه: الصاغاني:
غلط وقد الصواب، هو هذا موضُعُه. ودان: نرشِه)، يف الناظر من خطأ وهو الجمدان،
هو وقال: فصحفه، معناه، يفهم ولم «العني»، يف اليخدان لفظ رأى ملا اللسان صاحب
ذكرناه.» ما والصواب لألزهري، مقلًدا إال إخاله وال الباب، عليه يجري الذي وزاد: النجران،

ا.ه.
ويف النسخ، سائر يف وهكذا اليشء، دوام بالضم: «الطُّوس، س»: و «ط يف وقال
قدره، جاللة مع املصنف ارتكبه كيف أدري ال فاحش، غلط وهو امليش، دوام بعضها:
السناء أبي بخط مضبوط هو كما ،« امَلِيشِّ «دواء والصواب: النساخ، تحريف من ولعله
بفتح امليش، ضبط أنه إال األعرابي، ابن إىل الصاغاني ونسبه التهذيب، نسخة يف األرموي
البطن يَُميشِّ دواء ومعناه: األرموي، ضبطه كما الياء، وتشديد الشني بكرس وهو فسكون،
الطوس فالن رشب األساس: ويف الكلمة، حروف بعض عىل فاقترص … اإلِذِْريُطوس وهو

إيراده. من املقصود ا.ه. اإلذريطوس.» أي
القاموس عبارة وهي للحفظ يرشب ودواء اليشء، دوام «والطوس: املحيط: محيط ويف

بحروفها.»
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ضخًما كتابًا نضع أن لنستطيع إننا حتى املنكب، عريض املدى، طويل البحث وهذا
املحتبى التصحيفات هذه ومثل إال، ليس طرًفا إال منه نبلغ لم بأننا إتمامه بعد ونقر فيه،
وفيها سنة، مائتي نحو منذ أي معاجمهم املحدثون وضع أن منذ العربية يف زادت فيها

مًعا! الدموع ويذرف يُْطِرب ما املبكيات املضحكات من

46



احلروف رسم تشابه التصحيفالناشئمن

أُخر شواهد لك نذكر واآلن القبيل، هذا من ألفاٍظ بعض ١٤ وال ١٣ ال الفقرتني يف ذكرنا
املوضوع: بهذا يتعلق فيما البريوني بكالم نبتدئ يشء كل وأول العنوان، هذا تحت تقع
صور تشابه هي عظيمة، آفة العربية للكتابة «ولكن يَْدنَة»: «الصَّ كتابه مقدمة يف قال
إذا التي اإلعراب وعالمات الَعْجم، نقط إىل التمايز يف واضطرارها فيها، املزدوجة الحروف
باملقابلة، التصحيح وإهمال املعارضة، إغفال إليه انضاف وإذا منها، املفهوم استبهم تُِركت
ولوال وجهله، فيه ما ِعْلم بل وعدمه، الكتاب وجود به يَُساوى قومنا، عامِّ من الفعل وذلك
إىل املنقولة ِسيُوس، وأُِربَا وبولس، وجالينوس، ديسقوريدس، كتاب يف ما لكفى اآلفة هذه

إيراده. من املقصود ا.ه. «… بها نثق ال أنَّا إال اليونانية، األسامي من العربي
طويلة، مجادالت يف واللغويني العلماء أعظم أوقع لبعٍض بعضها الحروف ومشابهة
العرفان رضوب يف واإليغال وأعمارهم وعلومهم أوقاتهم من كثريًا السلف من أضاعت
رشحه. تقدم ما غري لك نذكر واآلن الكالم، من بنا مرَّ فيما األمر هذا إىل أرشنا وقد املفيدة،
كراع. عن الشمس، يُوح: ِسيَْدْه: «ابن ح»: و «ي تركيب يف الخزرجي الفضل أبو قال
التحتية). املوحدة (بالباء بُوح يعقوب حكاه والذي والالم: األلف وال الرصف، يدخله ال
(بياء يُوح قولهم: منه جاء وقد شيئًا، الياء فصل يف الجوهري يذكر لم بري: ابن قال
دة (املوحَّ بالباء بُوح هو يقول: األنباري ابن وكان قال: للشمس. اسم تحتية): مثناة
بالياء (يوح) املربِّد عن الحلبيَّات يف الفاريس عيل أبو وذكره تصحيف، وهو التحتية)،

فقال: شعره يف سليمان بن العالء أبو ذكره وكذلك تحت)، (من باثنتني املعجمة

بُ��وَح��ا رَددتَّ َس��َف��ْرَت َم��تَ��ى وأنْ��َت يَ��ْوٍم بَ��ْع��َض يُ��وَح��ى َردَّ َويُ��وَش��ُع
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هو إنما ْفتُه؛ َصحَّ له: فقيل البيت، هذا يف عليه اعُرتِض بغداد، دخل وملا قال:
فقال ألفاظِه، يف كِّيت السِّ ابُن ذكره بما عليه وا واحتجُّ التحتية)، املوحدة (بالباء بوح،
فأخرجوا العتيقة؛ النَُّسَخ أْخِرجوا ولكن شيوخكم؛ ها غريَّ بأيديكم التي النَُّسُخ هذه لهم:
املعجمة بالياء يُوح، هو خالَويِْه: ابن وقال العالء، أبو ذكره كما فوجدوها العتيقة النسخ
وجرى بواحدٍة، املعجمة بالباء بُوح، فقال: األنباري، ابن فُه وصحَّ تحت)، (من باثنتني
أخرجنا ثم فيهما، الشعراء قالت حتى يشء، كل الزاهد عمر أبي وبني األنباري ابن بني
(من باثنتني املعجمة بالياء يُوح، هو فإذا ِجْستَاني، السِّ حاتٍم ألبي والقمر» الشمس «كتاب

غري. ال النفس فهو البُوح، وأما تحت)،
يعني الحاء) (بكرس بوِح طلَعْت هل السالم: عليهما عيل بن الحسن حديث ويف
فيه: يَُقال وقد األثري: ابن قال الكرس. عىل مبنيان وهما َكَرباِح، أسمائها من وهو الشمس،
يَبُوُح.» باألمر بَاَح قولهم: من لظهورها دة املوحَّ بالباء يقال وقد ُفْعَىل، مثال عىل يُوَحى،

الشارح. ديوان يف ورد القول هذا ومثل بحرفِه، نقلُه ا.ه.
تحتية مثناة بياء يََرح، هو الصواب أن عندنا الذي ومؤلفها: الكلمة هذه صاحب قال
وكانت تَْدُمر، أهل بلغة الشمس وهي مهملة، حاء اآلخر ويف مفتوحة، راء يليها مفتوحة،
فيقال: تمد وقد األشوريني، بلغة القمر تعني نفسها والكلمة كثريًا، العربية تشبه لغتهم

تحتيَّة. موحدة بباء بََراح فت وُصحِّ كسحاب يََراح
فيحتمل الشهر، ة ُمدَّ و«يَْرُحوثَا» التاريخ أو الشهر ويَْرَحا يََرْح اإلَِرمية: اللغة ويف
دوران عىل باعتمادِه الحوادث يؤرخ كان َمْن منهم ألن والقمر؛ الشمس األصيل: معناه

كاليهود. القمر عىل باعتماده يؤرخ كان َمْن ومنهم كاملجوس، الشمس
الثَّْعَلب. ِعنَب وهو والرَّيَْزق، والرَّيَْرق الرَّبَْرق، القبيل: هذا ومن

والُعنقوص، والُعبقوص والُعبقوس والعنقص، والعبقص، العبقس عندهم وجاء
من وهو عنفوس، أو عنفس واألصل والعقنفصة، والعفنقصة والَعَقنَْفص، والَعَفنَْقص
من واحٍد معنًى إىل نقل ثم الطَّيْف األصل يف وهو έμπoυσα (EMPUSA) اليونانية
تقول: اللغة وكتب االسم، بهذا الحرشة ُدِعيت ثم حرشة، بشكل ر يَُصوَّ وكان معبوداتهم

اْلَقْدر. هذا عىل تزيد وال دويَّبة
القاموس: ويف الفناء، السني: بفتح السواف «سوف»: يف منظور ابن لسان يف وجاء
خاطئ، املجد أن والصواب: الِقثَّاء، من الَفنَاء فأين وامَلْوتان، الِقثَّاء، كسحاب: السواف

الهالك. بمعنى بنون الفناء أي املحق هو منظور وابن
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حنيفة، أبي عن النرجس، أسماء من «الَقَهة ا»: ه «ق ترجمة يف أيًضا اللسان يف وورد
ا.ه. موضعه.» يف مذكور وهو واًوا ذاهبها يكون أن يحتمل أنه عىل سيده: ابن قال

أرباب من أحد يذكرها ولم «وقا»، يف وال «وقه» يف نجدها فلم معجمه يف فتشنا وقد
دال يليها ساكنة وهاء مفتوحة بقاف الَقْهد، هو الصواب أن نظن ونحن اللغة، دواوين

النرجس. بمعنى معاجمهم يف اللغويون ذكرها وقد مهملة،
فَمْن األعرابي، ابن عن النبض، اللسان: ويف رفن)، (يف البيض الرفن القاموس: ويف
سكن، ثم نفر الرجل: ارفأن املادة: هذه يف جاء ألنه منظور؛ ابن هو املحق إن قلنا ؟ اْلُمِحقُّ

البيض. معنى يوجه ما املادة تلك يف وليس النبض يشتد النفور وعند
هذه وأغلب ضخم، ِسْفر يف وتقع األوهام هذه أمثال من كثريًا شيئًا جمعنا وقد
واملصباح. البالغة وأساس العروس وتاج اللسان نسخة هامش عىل علقناها التصحيحات
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والعدد، والشكل، النوع، يف لبعض بعضها الكلمة أحرف تشابه هنا بالتحريف املراد
األول: فأمثله والسكون، الحركة يف أو الحركات يف تختلف لكنها والرتتيب؛

واللِّبَاب يشء، كل من الخالص املختار كُغراب: واللُّبَاب القليل، الكأل كسحاب: اللَّبَاُب:
املعجمة بالخاء املناِخر، البستان: (ويف ِلبَّة واحدها َواْلَمنَاِحُر، الصدور أوساط َكِفراش:

غلط). وهو
وسطها يف فيُوضع ج، تتفرَّ بأصابعها كفٌّ كأنها ُشَعٍب ذاُت حديدة َواللُّبَُجة: واللَّبََجة
ورصعتُْه، عليِه فقبَضْت َخْطِمِه، يف اْلتَبََجْت الذِّئب عليها َقبََض فإذا وتٍد، إىل تَُشدُّ ثم َلْحٌم،

َواللُّبَُج. اللَّبَُج والجمع
مثًال م كالسَّ معناها من يشء يتغري وال ثالٍث بحركاٍت الواحدة الكلمة ترد وقد

الثالث. الحركات فيه وردت فقد املعروف، القاتل ولهذا للثقب
وبالكرس: البْزر، بالفتح: مثًال، فالَحبُّ الحركة، باختالف املعنى يختلف وقد
تلك معاني عىل واقًفا القارئ يكن لم فإن الضخمة، الجرة وبالضم: واملحب، املحبوب

عشواء. خبط فيهن خبط حركاتها، باختالف الكلمات
وأراجيز كتبًا اللغويون فيها وضع وقد جمة العربية يف املثلثات هذه وأمثال

ورشحوها.
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مثال اللغة؛ هذه يف أيًضا فمشهور والسكنات الحركات باختالف املحرَّف وأما
اْلُخلُق. َسيئة ِمهذارة، ابة، َصخَّ ُمَصوِّتة، وُجلُبْنَانة: وِجِلبْنَانة ُجلُبَّانة امرأة ذلك

تختلف فقد وَحَمائلُُه، وِغْمُدُه السيف فيِه يُْجَعل يشء أو ُه، َحدُّ وُجربَّانُُه: يْف السَّ وُجْربَان
كتب يف والشواهد تختلف، ال وربما والسكنات الحركات تلك مواقع باختالف املعاني

تُْحَىص. أن من أكثر اللغة ُمتُون
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تفيد قد كلماٍت، اللغة فتزداد الواحدة الكلمة يف مًعا والتصحيف التحريف يجتمع قد
فيها جدوى ال ألفاًظا األسفار يوقر لكنه جمعه، أو الغريب بحفظ يعنى من أو الشعراء،
عديدة، شواهد الرسالة هذه من األخرية الفصول من مرَّ وفيما والفن، العلم جهة من

يأتي: ما عليها ونزيد
هذه اللغويون يذكر ولم الكبرية»، األفعى بالكرس: «اْلِعْطِرف، الحيوان: حياة يف جاء
يف ترد لم اللفظة وهذه الصغرية، األفعى اْلِعْظِرب: والتاج: القاموس يف وجاء اللفظة،
يف وقال كراع، عن األفعى. بمعنى كجعفر) ضبطت (وقد الَغْطَرب فيه ورد بل اللسان،
الغطرب، فلعلها اللغويون يذكرها ولم الخبيثة.» والحية األسد «الغضوف: ف»: ض «غ
أرباب يذكرها لم وإن صحيحة تكون وقد فباء، مفتوحة فراء ساكنة فطاء مفتوحة بغني

يُجيزها. االشتقاق ألن اللغة؛
بََها لها: قيل سمانًا: اإلبل كانت إذا الجوهري: وقول «زرر»: يف القاموس يف وجاء

فعاِلَلة. وزن عىل بََهاِزَرة، هي وإنما شنيع؛ وتحريف قبيح تصحيف ِزرٌَّة.
بتحريك أنها بضبطها حوا ورصَّ األَِبي، بمعنى بالتحريك، األبَيَاِن، اللغويون وذكر
صفة، يأِت لم بالتحريك، َفَعالن، وزن أن الجميع عند (واملعروف والياء والباء الهمزة
املصادر)، أوزان من فهو بالتحريك الذي وأما بإسكان، َفْعالن وزن هو صفة والوارد
الدواوين أصحاب من غريه وقلََّدُه الجوهري، الغلط هذا متن ركب َمْن أول أن والظاهر

تثبت. وال تحقيق غري من أعمى تقليًدا والرشوح واملتون
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شاعر وهو اْلُمَجرشَّ أبي قول سمع أنه — يل يبدو ما عىل — الجوهري َزلَّة وسبب
جاهيل:

األَبَ��يَ��اِن األْش��َوِس َع��يْ��َن وَف��َق��أَْت ُظ��َالَم��ت��ي ال��رِّج��اُل َه��اَب م��ا وق��ب��َل��َك

للرضورة هنا الباء تحريك القائل: يقول أن يمكن أنه مع ادَّعاه ما عىل شاهًدا فاتخذه
األَبْيَان مكان يف بالتحريك األَبَيَاِن قال: إذن الساكن، يحرك أن الشاعر تجيز التي الشعرية

باإلسكان.
٥١٩ الصفحة يف (أي الهمز من األسماء ختام قبل األدب، ديوان يف الفارابي قال وقد
روى َمْن رواية وتحمل ودفآن، كمآلن فعالن وزان األَبيان «إن الخطية): نسختنا من

ا.ه. الشعرية.» الرضورة أو الراوي، من الغلط عىل بالتحريك األبيات
جرم وال اللسان، صاحب قاله كرسه. الكاف: بعد بالشني أنفه، َكْشَمر التاج: يف وقال

ا.ه. هزمه.» أي الجيش فالن «كرس يقال: كما أذله، أي كرسه أنفه كشمر معنى أن
أنفه رغم أو رغمه أي إبداالن فيها اجتمع َقْسَربَه يف لغة كشمره أن عندنا: والذي
كان لو وإال األول، هو األصيل الوضع كان وإن املادي، الكرس به يريد وال أذله، بمعنى
وعليه التعبري، هذا أشبه ما أو قطعه أو أنفه جدع لقال: لألنف الحقيقي الكرس به املراد
ال الحقيقي، املعنى إىل كشمره بنقل وذهب األعجمية، إىل العربية األلفاظ نقل َمْن أخطأ
وَمْن وقزمريسكي، وفريتغ، وغوليوس، األوقيانوس، صاحب أفندي: عاصم مثل املجازي،

كتبهم. من ونقل نحوهم نحا
بالصواب أشبه تصحيًفا رأيت ما شمر: «قال ل»: د «ج مادة يف العرب لسان يف وجاء
َشاِكَلِتِه﴾ َعَىلٰ يَْعَمُل ُكلٌّ ﴿ُقْل تعاىل: قوله تفسري يف مجاهد عن سليمان بن مالك قرأ مما

ناحيته.» عىل أي َجِديَلِتِه» «عىل هو وإنما يليه»؛ َحدٍّ «عىل فقال: ف، فصحَّ
تُْحَىص. ال ذلك وأمثال
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البحث، هذا استقراء يحب َمْن النظر فيها أَْمَعَن ما إذا املتقدمة، الفصول من ذلك يظهر
تقدَّم: ما عىل يأتي ما ونزيد

عينًا البس وكانت … «أَْمِغيَْشا ش»: ع «م مادة يف تاجِه يف مرتىض السيد قال
« «البسَّ «أُلَّيْس»: فقرأ: َمَساِلَحها.» ِمْن ُقبَّيْط) (وزان أُلَّيْس «وكانت والصواب: مالحة.»
وقعت ألنها سيما وال هنا، «عني» تكون أن عىس فيما الفكرة أعمل ثم «َعنْي» و«ِمْن»:
ثم عينًا، فقرأها معنى، لها ليستقيم منصوبة يقرأها أن فاستحسن به، مفعول موقع
ألن مالحة؛ هنا تكون أن بد وال مالحة، وإما عذبة، إما تكون العني إن نفسه: يف قال
وقد «مالحة» إنها فقال: عظيم بينهما والفرق «عذبة»، أقرأها أن يل تجيز ال الكلمة صورة
لكن مأنوس؛ معنى ولذلك مالحة»، عينًا البسُّ «وكانت فأصبَحْت: الناسخ، عىل فت ُصحِّ

لة. املبدَّ املقلوبة املحرَّفة فة املصحَّ الجملة يف عنه التعبري املقصود من املعنى هذا أين
كالقنفذ.» بري صغري طائر بََراقش: «أبو ش»: ق ر «ب مادة يف القاموس يف وورد
طائًرا ليس القنفذ ألن «َكاْلُقنُْرب»؛ والصواب: ظاهر، خطأ «كالقنفذ» قوله: يف أن جرم فال

.(٣٩ : ٤٨٨ املقتطف يف براقش أبي يف طويلة مقالة (وراجع به طائر يَُشبَّه حتى
لنا يتسع أن نود وكنا والشوائب، واملعايب والغرائب بالعجائب حافل الفصل وهذا

الصدد. هذا يف منها جاء ما لنذكر واملقام الوقت
يعِسد: «عسد قال: د». س «ع مادة يف القاموس يف جاء ما املدهشات هذه فمن
وقع قبيح تصحيف وهو النسخ، سائر يف «هكذا بقوله: الزبيدي السيد فانتقده سار.»
بالسري، املصنف فصحفه البَْرب أيًضا: والعسد الجمهرة: يف قال دريد ابن أن وذلك فيه،
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اْلَعْسد ذكر اللغة أئمة من ألََحٍد أََر ولم سار، إذا يَْعِسُد: َعَسَد فقال: فعًال، منه اشتق ثم
ا.ه. اْلبَْرب.» هو وإنما رْي؛ السَّ بمعنى

استطاع، ما السبيل هذا يف ويجهد القاموس يف أغالًطا يجد أن الشارح عادة من قلنا
اللسان: يف قال اآلخر، يف بالالم عسل يف لغة وأرسع سار بمعنى عسد أن عندنا والذي
باب من ال التمثيل باب من واملفازة الدليل من وكل قلنا أرسع.» باملفازة: الدليل «عسل
َعَسًال يعِسل والثعلب الذئب َعَسَل املادة: هذه من قالوا أنهم والدليل والتخصيص، التقييد

قال: رأَسُه. َوَهزَّ عدوِه يف واضطرب ًعا ُمْرسِ َمَىض وََعَسالنًا:

ال��ذِّي��ْب ِم��َن َع��َس��ًال أَبْ��َق��ى َل��ُك��نْ��ت اْل��ُع��ْرُق��وب ف��ي َوَج��ٌع ل��وال وال��ل��ِه

لبيد: وقال لإلنسان، استعاره

… ف��نَ��س��ْل ع��ل��ي��ِه ال��لَّ��يْ��ِل بَ��َرَد ق��اِربً��ا أَْم��َس��ى ال��ذِّئْ��ِب َع��َس��َالَن

ُجَؤيََّة: بن َساِعَدَة وَقْول

ال��ثَّ��ْع��َل��ُب ال��ط��ِري��َق َع��َس��َل ك��م��ا ف��ي��ِه، َم��تْ��نَ��ُه يَ��ْع��ِس��ُل ال��ك��فِّ ِب��َه��زِّ َل��ْدٌن

أيًضا وقالوا ا.ه. البيَت.» «دخلُت كقولهم: َوأَْوَصَل: َفَحذَف الطريِق، يف َعَسَل أراد
العسل وقالوا: بالرضب، اليد َرْجع «رسيع» الرضب شديد َعِسٌل، رجل املادة: هذه من
أي الَعَسَل؛ عليك كذب، يْكِرَب: َمْعِد بن لعمرو قال أنه عمر: حديث ويف الخبب، والعسالن
وتبادل املادة، تلك يف جاء ما آخر إىل الذئب، ميش العسالن: من هو امليش، برسعة عليك
(أي ومعله ومعده املحبوس)، (أي واملعكول املعكود ومنه لغتنا، يف معروف والدال الالم
والعدس النذل) (أي والوغل والوغد النساء)، يف أربه قلَّ (أي وتأبل وتأبد اختلسه)،

والعلس.
تركيب يف كتب فقد عليه؛ يؤخذ القاموس صاحب عىل التاج صاحب أخذه والذي
أفتدري ا.ه. صوته.» لكثرة به سمي سبع اسم كيرضب: «يهِرف، نصه: هذا ما ف» ر «ه
يف قرأ إنه بالضاد؟ الناطقني أبناء إىل وأخرجه خلقه وكيف بُع السَّ بهذا أتى أين من
يتزيد أي بصوته يهرف هو السباع: لبعض «يقال نصابَُه: إليك ما ِسيده البن ص املخصَّ
يهرف، هو قوله: حد إىل العبارة قراءة إىل وصل الزبيدي السيد أن فالظاهر ا.ه. فيه.»
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هذه يف سقط ملا جاءت ما عىل العبارة أَتَمَّ ولو كتب، ما فكتب وجهه يف يمِض ولم ووقف
دونها؟ التي الكلمة عند انقطعت بيده كانت التي النسخة فكأنَّ اْلَقْعر، السحيقة الهاِوية

هللا. عند والعلم
ويف قال: ا»، ر «ع مادة يف ديوانه يف منظور ابن نقله ما الباب هذا يف جاء ومما
والليلة سنني، عرش منذ عمرو بن مسعود كلمت ما وهللا قال: مسعود بن عروة حديث

يقول: وهو َمْسُعود فأَْقبَل ُعْرَوة، قال: هذا؟ َمْن فقال: فناداه، فخرج أكلمه،

ِب��َداِه��يَ��ْه َط��َرَق��ْت أَْم َع��َراِه��يَ��ْه أََط��َرَق��ْت

األزهري؛ إىل فيه كتبُت وقد ُمْشِكٌل، َحْرٌف هذا قال: الخطابي، عن األثري ابن حكى
الغفلة وهي «َعتَاِهيَْه» عنده: والصواب العرب، كالم يف يجده لم أنه جوابه من وكان
يشءٌ، هذا يف يل الح وقد الخطابي: قال َدَهًشا. أو َرِويٍَّة بال َغْفَلًة أَْطَرَقْت أي َوالدََّهش.
إما وأصلها: حرًفا فيهما وأبدل ، َوَمْكِنيٍّ َظاِهٍر اسمني من مركَّبًَة الكلمة تكون أن وهو:
أطرقت قال: كأنه الناحية، وهو مقصوٌر «العرا»، من وإما األرض، وجه وهو «العراء»، من
من األوىل فالهاء مستغيثًا، فجئَت داهيٌة، أصابتك أم وضيًفا، زائًرا فنائي أي عرائي
: الزمخرشيُّ وقال الحركة، ِلبَيَاِن ِزيدت السكِت، هاءُ والثانيُة الهمزِة، من ُمبَْدَلًة «َعَراِهيَْه»
الطرب، يف أرب له يكن لم إذا َعِزٌه: فهو يَْعَزُه َعِزَه من مصدٌر بالزاي، يكون أن يحتمل
ا.ه. االستغاثة. إىل أحوجتك داهيٌة، أصابتك أم وحاجٍة، أرٍب بال أطرقت معناه: فيكون

منظور. ابن نقل
جاء ما الثالثة التفاكري هذه أحسن أن عندنا والذي اْلِكْرِميلُّ: َماِري أَنَْستَاُس األب قال
عارصه، ممن وال سبقه، ممن أحٌد يدانيه وال العربية اللغة يف حجٍة أعظُم وهو األزهري، به
الغْفَلة وبمعنى «َعتَاهية» بمعنى صحيحة «عراهية» إن نقول: أننا إال بعده؛ جاء ممن وال
والسربوت، ربور السُّ القبيل: هذا من عندهم جاء فقد العرب، لَُغى من لغٍة عىل والدَهش
املجهول) (عىل َوُحتِّش ، لنيِّ طويل أي َوِمرِّيخ متيخ وعود فيها، نبات ال التي القفر لألرض
كالمهم. من القبيل هذا من جاءَ ما آخر إىل واْحَرتَش، واْحتتَش بالنشاط، ُهيِّج أي وُحرِّش
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يف فارس ابن قال عدنان. لسان يف األعجمي أو الدخيل وجود ريبًا وال شكٍّا يحتمل ال مما
كالم من فيه ليس القرآن أن العربية أهل «زعم بحروفِه: ُه نصُّ هذا ما «الصاحبي» كتابِه
وقوله: َعَرِبيٍّا﴾، ُقرْآنًا َجَعْلنَاُه ﴿إِنَّا ثناؤه: جلَّ قوله، يتأوَّلون عربي، كله وأنه يشء، الَعَجِم
مذهب — أعلم وهللا — عندي ذلك من والصواب ُعبَيْد: أبو قال ُمِبنٍي﴾. َعَرِبيٍّ ﴿ِبلَِساٍن
الفقهاء؛ قال كما عجمية، وأصولها الحروف، هذه أن وذلك جميًعا، القولني تصديق فيه
ألفاظها، إىل العجم ألفاظ عن وحولتها بألسنتها، فأعربتها العرب، إىل سقطت أنها إال
إنها قال َفَمْن العرب؛ بكالم الحروف هذه اختلطت وقد القرآن نزل ثم عربية؛ فصارت

ا.ه. صادق.» فهو َعَجِميَّة، قال َوَمْن صادق، فهو عربية،
ْحبيل، ُرشَ بن عمرو ميرسة أبي عن جرير وابن املصنف، يف شيبة أبي ابن وأخرج
بكل القرآن نزل قال: الضحاك عن شيبة أبي ابن وأخرج لسان.» بكل القرآن «نزل قال:
يف منها إال يشء اللغة من ما قال: ُمنَبِّه، بن وهب عن تفسريه يف املنذر ابن وأخرج لسان،
من املقصود ا.ه. . َقطِّْعُهنَّ يقول: « «َفُرصُهنَّ قال: الرومية؟ من فيه وما قيل: يشء، القرآن

إيرادِه.
كانت إذا سيما وال أحيانًا، يصعب قد أصله إىل وَردَّه امُلَعرَّب هذا معرفة أن عىل
أما العربي، الوزن يشبه ووزنها العربية، أصول تشبه وأصولها رباعية، أو ثالثية اللفظة
فإن املحكمة، األصول بمعنى يتصل ال ومعناها املبينة، املقاييس عن بعيًدا الوزن كان إذا
عربيتها. عىل ون يُِرصُّ رجال األحيان بعض هناك ولكن غرابتها، إىل يهتدي قد لها الرائز
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ذلك: مثال

كان حاكم الرومان عند وهو TRIBUNUS الالتينية من الكلمة فهذه األَْطَربُون: (١)
ليكونوا روملس أمرهم رتََّب فارس ثالثمائة وهم CELERES الَقلريَة أمر وبيده عندهم
يرضُّ ما كل عنها ويدرأ األمة حقوق عن يدافع الذي الحاكم معنى إىل انتقل ثم له؛ حرًسا

… ثم … ثم … ثم بمنافعها،
وجدتها لكني َمِعينِِه من اغرتف َمْن كل وال القاموس، صاحب يذكرها لم والكلمة
الزندين: رأس عند األقطع يِد من بقي «ما األزهري: قال ر» م ذ «ج مادة يف التهذيب يف

يَدُه يَْرثَي َسْربََة بن هللا عبد قال ِبَقَطعتَِه. أي ِبُجذُْموِرِه رضبه يقال: ُجذُْموٌر،

ُم��نْ��تَ��َف��َع��ا ال��ل��ِه ب��ح��م��ِد ف��ي��ه��ا َف��ِإنَّ َق��طَّ��ع��َه��ا ال��رُّوِم أَْط��َربُ��وُن يَ��ُك��ْن َف��ِإْن
َف��ِزَع��ا ص��ارٌخ م��ا إذا ال��َق��نَ��اِة َص��ْدَر ب��ه��ا أُِق��ي��ُم َوُج��ذُْم��وٌر بَ��نَ��انَ��تَ��اِن

انتهى. فزعا.» آنسوا ما «إذا ويُْرَوي: قال:
الروم، من «األطربون، قال: ن». ب ر ط «ا ترجمة يف العرب لسان يف ووجدتها
«… يكن «فإن : اْلَحَرِيشُّ َسْربََة بن هللا عبد قال الحرب، يف املقدَّم وقيل: منهم، الرئيس

ا.ه. فوط.» َكَعْرضُ خماسية، هي جني: ابن قال (البيت)
الذي املوطن وال الكتاب اسم أتذكر ال واآلن — األدب كتب أحد يف قرأت قد وكنُت
ومن الطرب، كثريو رؤساءهم ألن كذلك وسمي الروم، رئيس األَْطَربُون: أن — فيه ورد
يشتقوا حتى العربية يحسنون الرومان كان فهل التعليل: بهذا أديب ينطق أن الغريب
الروم، جند كبري عىل االسم هذا وضعوا الذين هم العرب هل أم العدنانية؟ من االسم هذا
وأنا قرأته قد كنت ما ذلك رسه؟ عىل نقف لم آخر تعليل هناك أم منهم؟ اقتبسوه وهؤالء
خمايس اللفظ إن ِجنِّي ابن قول فإن ُكلٍّ وعىل كتابِه، اسم وال األديب اسم أَُقيِّد ولم شاب

يَُصدَّق. ال بعيد وهو بعربيته، يقول بأنُه يُْشِعر َكَعْرضفوط، وإنه
لكن العربية، والتواريخ األخبار كتب يف وردت الكلمة هذه فإن أمٍر، من يكن ومهما
عن يدافع كان رُجٍل علم إنُه وقالوا الطاء، عىل الراء بتقديم «أْرَطبُون» بصورة فة ُمَصحَّ
وما ٩٢ : ١٩٥ املقتطف (وراجع فتأمل لها، العاص بن عمرو فتح أيام يف «أجنادين»

وباٍد. حاٍرض لكل باٍد، والتصحيف ظاهر فالوهم يليها)
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يرصعك يكاد إرجاًعا العربية إىل الدخيلة الكلم بعض إرجاع إىل بعضهم ذهب وقد
قَوامُه هذا ما ب»، و «ل مادة يف معجمه يف املجد قال به، يأتونك الذي للتعليل ضْحًكا

البحِث. هذا يف الثانية الكلمة وهي «لألسطرالب» تفسريًا
ُمِزَجا، ثم أَْسُطُرَالٍب؛ فقيل: حسابًا، عليها وبنى أَْسُطًرا، َسَطَر رجل … والالب: (٢)
انتهى. الطاءِ. عىل السني لتقدُّم واألَْصُطْرَالُب؛ ُمَعرََّفًة، األَْسُطْرَالُب فقيل: اإلضافة، ونُِزَعت
نقله «هكذا قال: ثم زيادة ببعض العبارة هذه فنقل الزبيدي، يقنع لم الكالم وهذا
بأن األرب، نهاية يف ح ورصَّ العربية، األلفاظ من أنه ظاهره ثم شيخنا: قال الصاغاني،
غري ألفاظها كلها مائية، أو حسابية، كانت سواء الوقت بها يُعَرف التي اآلالت جميع
وإنما تها؛ بُرمَّ تعرفها ال والعَرُب العرب، كالم عىل فولَُّدوها الناس، بها تكلم إنما عربية؛
يف ذكرها األوىل فكان عندهم، واحدًة كلمًة فصارت ركبت أنها من اختاره ما عىل جرى
هو كما الفصل، هذا يف ذكرها إىل أحٌد يهتدي يكاد وال الصاد؛ يف أو السني، يف أو الهمزة،
ذكرها املعرَّب، من جعلها أو املولَِّدين، لغات يف لها تعرَّض ْن ِممَّ ذكرها من وأكثر ظاهر،

كالمه. انتهى الهمزة.» يف
وملبانني نجم، أي ASTRON أسرتون من والرتكيب اللغة يونانية كلمة أسطرالب قلنا
واسمها األفق، فوق وارتفاعها النجوم موقع بها يُقاس آلة وهي أْخذ أي LAMBANEIN

العربية. يف كما ASTROLABE بالفرنسية
وقد الغرابة، منتهى يف هو األعجمية األلفاظ بعض بعربية اللغويني بعض وادعاء
تأويل طبقاتهم، اختالف عىل اللغويون، فيه حاول كثريًا شيئًا القبيل هذا من جمعنا
كلماٍت ثالث نذكر ونحن الفصحى، العربية يف حسنًا توجيًها يوجهها بما الدخيلة الكلمة
من العربية، األصول من األلفاظ تلك اشتقاق يف بعضهم تحذلق عىل القارئ ليقف أخر

ذلك:
أو العنب، عصري من املطيب الفاء: وتفتح بالكرس، «اإلسفنط املجد: قال اِإلْسَفنْط: (٣)
من أو أكثرها، ترشبت أي َطتْها؛ تسفَّ نَان الدِّ ألن سميت؛ الخمر، أعىل أو األرشبة، من رضٌب
للطيب السفيط من أو عبيدة، أبي لقول يلمح وهو الزبيدي: قال النفس. للطيب السفيط،
فهو األعرابي، ابن قول وهذا أطيبها، ما أي عنك؛ نفسه أسفط ما يقولون: ألنهم النفس؛
جعلت عربية، تكن لم إذا والكلمة رومي، أنه من األصمعي قاله ما والقول: عربي، عنده

«… أصًال كلها حروفها
بالعبد املطيبة الخمرة أي ABSINTHIUM من وهي رومية الكلمة أن جرم وال قلنا
الكلمة فت وصحِّ ديوقلطيانُس، امللك كتابات بعض يف وردت وقد الشيح، من رضب وهو

61



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

إىل واإلِْصَفْعد واإلِْصَفد، واإلِْصِفعيد، واإلِْصَفِعنْد، (بالصاد)، اإلِْصَفنْط منها: مختلفة بصور
غريها.

«حنطة ُمَعربة. رومية أو ، تفرسَّ ولم الخدرسة، من مشتق «الخمر، اْلَخنَْدِريس: (٤)
ونقل الشارح: قال خدرس. يف أي خبس بَْعد وذكرها (القاموس) قديمة.» خندريس
ألن الراء؛ يف ذكره فالصواب «خدر»، إذًا فأصوله فنعليس، أصلُه أن حيَّان ابن عن شيخنا
والصحيح تُزاد، ال الدال1 ألن وتعقبوُه؛ الخرس، من وقيل: املطرزي، وعليه مخدِّر، الخمر

انتهى. خنس.» قبل ِذْكِرِه فموضع وعليه سيبويه، قاله كما َفْعَلِليل، أنه
رومية أو واحد، غري وتبعه خنس بعد اللسان صاحب وأورده الشارح): (أي قلت
تكون أن ويجوز قلُت: لقدمها، بذلك يت ُسمِّ معرَّبًا، أحسبه دريد: ابن وقال معربة،
عىل يضحك استعمله فَمْن الذقن، ضاحك ومعناه: ريش، خنده وأصلها: معرَّبة، فارسية

بحروفه. الشارح كالم ا.ه. فتأمل. ذقنِه،
CANTHARITES بالرومية فهي السواء عىل واليونانية بالرومية هي الكلمة إن قلنا
ديار إىل بها يؤتى كان كريمة خمرة وهي Kavϑaoίtης oίvoς وباليونانية VINUM

.kanthareos اسمه كان عنب من الروم، بحر وراء بالد من الغرب
من رضب وهو KANTHARIS اليونانية من فهي بالخندريس املسماة الحنطة وأما
الخنافسصغري من رضب وهو طويل؛ زمن مىضعليها إذا الحنطة، يف يقع الذي السوس
التي الحنطة تلك القديمة، للحنطة الخندريس معنى فيكون «الُجندُع» بالعربية اسمه
KANTHAR فكلمة عهدها، قدم إذا إال كذلك تكون وال السوس، أو الجندع عليها هجم
العربية وأما الحرشة، لهذه االسم أصل يعرفون ال واليونان غري، ال واحد يشءٌ والجندع،
والكرمة والحنطة القطاِني لقرض تتعرض ألنها القطع؛ وهو «الَجدْع» من مشتقة فإنها
وهي أُخر، بمعاٍن جاءت العربية يف الجنادع أن عىل charançon بالفرنسية وهي وغريها،
يدفع ا ِممَّ وهي كثرية وأمثاله التوسع باب من وهو بظاهرها، الجنادب تلك أشبه ما كل

بعضهم. يَْفَعلُُه كما واحٍد بمعنى الواحدة الكلمة معاني يحرص ال أن إىل املحقق

البرصاء لكن العرشة، الزيادة أحرف من ليست ألنها تُزاد؛ ال الدال أن اللغويني من جليل فريق رأي هذا 1

أحرف من الحرف هذا كان وملا التاء، مخرج يقارب مخرج من الدال أن إىل تذهب املخالفة الجماعة من
وشدِّدْت، دال فيه ِزيدت الرِّْخُو، «الرِّْخَود: الهيثم: أبو قال فقد العلة، لهذه الدال تُزاد أن جاز الزيادة،
والتاج العرب، لسان يف «رخد» راجع وَفْعمل.» واإلناء) للساعد ممتلئ، (أي َفْعم يقال: كما بها، مكسوًعا

«فعم». يف والقاموس «دد»، يف
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وهميٍّا أعجميٍّا أصًال أو عربيٍّا أصًال العرب لها اشتق التي األعجمية األلفاظ ومن (٥)
بها تُرمى آلة امليم، ويكرس «َواْلَمنَْجِنيق، ق»: ن «ج يف الفريوزآبادي قال «املنجنيق»
أجودني! ما أنا أي: ِنيْْك» َجْه «َمْن فارسيتها: تذكر، وقد معربة، كاملنجنوق، الحجارة
هي سيبويه: وقال مجانق: بعد التاج وزاد ومجانيق.» ومجانق منجنيقات وجمعها
وألنها ُمَجيْنِيق، التصغري ويف مجانيق، الجمع يف لقولهم: الكلمة، نفس من امليم فنعليل،
الصفات وال األسماء يف يكون ال وهذا االسم، أول يف زائدتان الجتمعت زائدة كانت لو
رباعيٍّا، االسم صار الحرف، نفس من النون ُجعلت ولو املزيدة؛ األفعال عىل ليست التي
وقد مدحرج، نحو أفعالها، عىل الجارية األسماء إال أوًال األربعة بنات تلحق ال والزيادات
جعل َمْن عند َمنَْجنيًقا، َمْجنُقوا الليث: وقال املنجنيق»، بأحجار رموا إذا تجنيًقا: َجنَّقوا
كلمة يف امليم هذه تركوا ربما العرب ألن زائدة؛ تكون أن يجوز وقد قال: أصلية، امليم
كاْلِمنِْطيق ِمْفِعيل، قْدر عىل املسكني وإنما تمسكن، قد للمسكني: كقولهم ذلك، سوى
للفرَّاء أقوال عىل اللفظ هذا وزن يف اختلفوا «وقد شيخنا: قال ذلك، ونحو َواْلِمْحِضري،
واستدلُّوا ذلك؟ غري أو النون، أو األصلية، هي امليم وهل ِزي، والتَّوَّ عبيد وأبي واملازني
(أي عندي والصواب تحته، طائل ال مما ذلك، غري ويف مثله، يف امليم زيادة وبعدم بجنَُّقونا
وال االشتقاق، دعوى إىل فيه سبيل ال عجمي، ألنه أصلية؛ كلها حروفه أن الشارح) عند
يذكر أن إذن فالصواب لذلك، داعي وال بعض، دون الحروف بعض زيادة ادعاء مرجح
يف أيًضا العرب لسان وراجع فيه، بما انتهى أعلم.» وهللا ظاهر، هو كما امليم، فصل يف

املذكور. املصدر من كالمه أغلب نقل الشارح فإن «مجنق»، سيما وال «جنق»، مادة
بعضهم، قال كما الفارسية من ال اليونانية من لكن معرب، أنه املنجنيق يف ورأينا
التي اليونانية والكلمة اللغة، أرباب جمهور عند معروف هو كما أصول، كلها فأحرفه
املرفوعة للكلمة اإلضافة حالة يف كلمة وهي MAGGANOU هي العربية منها أخذت
املنجنيق وما «َمنَْجنُوق» أيًضا فيه قالوا ألنهم األوىل؛ من إنها قلنا وإنما MAGGANON
ذكر وقد MANGANNEAU وبالفرنسية منجليق، منها: أَُخر لغات وفيه األوىل، يف لغة إال
من وكان STRATON DE LAMPSAQUE اللْمَساِكي إسرتاطون اليونان عند اآللة هذه

امليالد. قبل ٢٦٩ سنة يف َوتُُويفِّ اليونان علماء
تحرصه ال املدى واسع املوضوع فإن هذا، من أكثر البحث هذا يف نجري أن نريد وال

ذكرنا. بما فاجتزأنا فيه، اإلمعان أراد ِلَمْن الصفحات، مئات بل صفحات
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تشويًها وتشويهها شنيًعا مسًخا ومسخها العجمية الكلمة تصحيف عىل علل عدة اجتمعت
العلل: هذه بعض ودونك املبينة، الضاد لغة إىل نقلها عند غريبًا،

ولم مألوفة غري وقلت: يعرب، أبناء كالم يف مألوفة غري يافثية َغْربيَّة، أحرف وجود األوىل:
العرب عند معروفة كانت األعجمية األحرف تلك أن إىل أذهب ألني معروفة؛ غري أقل:
وبامتزاج نشوئها، أول يف ببعض بعضها والقبائل األمم اختالط عند العهد سابق يف
نقول: أننا عىل كتابه، يف األحرف هذه ذكر سيبويه أن وبدليل ببعض، العنارصبعضها
منها املمتنع بالسهل استغناء االستعمال؛ من واضمحلَّت زالت األحرف تلك أغلب إن
طائفة ويف القبائل بعض عند القليل إال منها يبَق فلم السمع، عىل القبيح الصعب عن

املدن. من
لم الفصاحة، أهل من كثريين كالم يف ماتت ملا بل األحرف، تلك استعمال قلَّ ملا الثانية:
جديًدا اختالًطا اختالطهم عند بها ينطقوا أن من الفصحى أبناء من جمهور يتمكن
طويلة، مدة الرشق يف اعتزالهم بعد سيما وال األعاجم، من الغربية الحضارة بأهل
الكلم، تلك من بكثري التلفظ من السلف يتمكن فلم جديدة، أحرف لغاتهم يف فنشأت
واحٍد َسنٍَن عىل فيها يُْجَر لم ولذا سامعيها؛ باختالف يختلف تصحيًفا، فوها فصحَّ

ُمطَِّرد. قيايسٍّ وجٍه عىل وال الِحٍب،
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الجاهلني عىل قراءتها اختلطت عربية بحروف ُصوِّرت ملا الكلم تلك من كثريًا أن الثالثة:
أرادوا ما فيها يتوهموا أن إىل فاضطروا بها، التلفظ وصحة ومعناها وحقيقتها بنطقها
األَُول، أصولها عن بعيدة فجاءت علمهم، أو خاطرهم أو وهمهم إليهم يوحي ما وعىل

الظهور. كل التكلف ظاهرة غريبة تفاسري لها ووضعوا
أن سيما وال بينها، تتشابه ما كثريًا إذ بلة؛ الطني زاد العربية الحروف رسم أن الرابعة:
لم ألنه وإما صيغتها، غرابة أو للفظة جهًال إما تنقيطها، أو إعجامها يهمل َمْن هناك
عنه، غنى ال رضوري أمر تنقيطها أن حني يف إليها، أَِنس أو ألفها قد بصورة يجدها
فنشأ لها، املاسخ التصحيف وحاق الكلمة، تلك لفظ صحة عىل املربم القضاء ثَمَّ فكان
ولم الجن، وال اإلنس يعرفها ال لغة من هي بل غربيَّة، هي وال عربية، هي ال َكِلٌم عندنا
وبقيت عنها، نُقلت التي األصول معرفة من الضاد وغري الضاد علماء من أحد يتمكن

هللا. شاء ما إىل كذلك تبقى وسوف املطلسمة، األلفاظ من
فبقيت يرشحوها ولم ناقلوها مات املدونة الغريبة العربية األلفاظ من كثريًا أن الخامسة:

البتة. يشء معانيها من أو معناها من يُعرف ال مجهولة،

يتطلب إذ الوضيعة؛ الرسالة هذه مثل يف حقه، البحث هذا نويفِّ أن هنا يسعنا وال هذا
نكتفي فلذا الغليل؛ يشفي ًطا تبسُّ فيه ط التبسُّ حاولنا إن به، للقيام ضخم مجلد وضع
ذلك: فمن املوضوع، هذا يف يْنَاُه توخَّ ما ببعض للوفاء األمثلة وببعض ة العامَّ اإلشارة بهذه

الدين جمال الفضل أبو اإلمام الشيخ وهو األزهار نثار صاحب قال إقليدس: (١)
اسمها وهو «وإقليدس األستانة: يف الجوائب طبعة من ص١٠٢ يف العرب لسان صاحب

العرب).» (أي به تكلموا وقد باليونانية الشمس) (أي
يكتبها ما عىل أُوْقِليِدس أو إِْقِليِدس أن األلسنة عىل واملشهور املعروف إن قلنا
هذا يف كتابًا َوَضَع رُجل اسم واٍو: وزيادة «بالضم يقول: إذ قاموسه؛ يف املجد ويضبطها

ا.ه. َغَلٌط.» كتاب، اسم إِْقِليِدُس: َعبَّاٍد: ابن وقول املعروف، العلم
الهيئة «أي قال: الشارح إنما إليه؛ يشري الذي الَعَلم الفريوزآبادي يعني ولم قلنا

ا.ه. والحساب.» والهندسة
الكلمة أن يشء كل وأول غري! ال اثنتني كلمتني يف ُقْل أو واحدة كلمة يف غلط من فكم
لغة يف معروفة غري هي الشمس تعني إنها مكرم: ابن عليها يقول التي األوىل اليونانية
أي بمعناها لنا يرصح لم لو إليها، لنهتدي كنا ما إننا بها؟ أتى أين فمن يونان، بني
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هذه فأين «Hλίoς HELIOS أي ِهْليُوس أو «إيليوس الهلنيني: بلغة فالشمس الشمس،
النَّريِّ وأنه «إقليدس» معنى يفهموا أن اليونانيون يتمكن وهل لعظيم! الفرق إن تلك؟ من
أن مع وناشدها، الصحة طالب تحقيقه لدى يتيه الذي التصحيف حاقِّ من فهذا األعظم؟
معجمه يف اللفظة يذكر لم أنه ذلك عىل زد ومنزلة! قدًرا اللغويني أعظم من به الناطق
تكلموا «وقد يقول: واإلمام الباحث، يطلبها فأين املعاجم، أرباب من غريه وال الضخم

به؟»
مهندس اسم إقليدس أن يشء كل وأول الثانية، إِْقِليِدس أو أُوْقِليدِس إىل اآلن ِلنَأِْت
عهد يف اإلسكندرية يف يعلِّم وكان املسيح، قبل و٢٨٣ ٣٠٦ سنة بني أيامه طوى يوناني
إنه الشارح: فقول «األصول»، اُه َوَسمَّ الهندسة يف كتابه وضع الذي وهو األول، بطليموس
صحيح إنه أي جميعها؛ من ال األوجه بعض من صحيح والحساب والهندسة الهيئة يف
األمر، هذا أشبه ما أو الكواكب أبعاد لقياس الهندسة أصول بعض الهيئة يف أدخلنا إذا

إال. ليس الهندسة يف فالكتاب وإال
«رجل بحروفه: نصه هذا ما «نطس» ترجمة يف العرب لسان يف قال النطايس: (٢)
بالرومية وهو وغريه، بالطب حاذق باألمور عالم ونِطايس: ونطيس ونطس نْطس
سطور من سطًرا عرش سبعة يف املادة هذه تتمة وذكر ا.ه. أنطسه!» ما يقال: النسطاس
ما النبوي والحديث القديم الشعر من وفيها كلها نرسدها أن نريد ال ونحن العرب، لسان
منصور، ألبي التهذيب عن منقول املادة هذه يف ما وجميع بحذافريه، عليه يُطلع أن يحسن
صميم عىل الناس أوقف وهو — منصور أبو كان فإذا بكلمة، إليه يُِرشْ لم منظور وابن
يكون أن فيجب عديدة مشتقات تشتق ومنها رومية الكلمة إن يقول: — العرب كالم
أن عىس فما الروم، للغة حب عن ال سيما وال هًوى، عن وال جهل عن ينطق ال وهو كذلك،

األصلية؟ الكلمة تكون
َمْن هناك ألن بها؛ النطق يف القراء فاختلف ،NOTUS أي الرومية نُُطس إنها قلنا
االختالف هذا عىل يَْجُرون وهم كًرسا، ومنهم ا، ضمٍّ ومنهم ألًفا، الغربي O الحرف يجعل
ومنهم بيفون، ومنهم بوفون، :BOSSUETو BUFFON يقرأ َمْن تجد فإنك هذا، عهدنا إىل

وباسيُوه. وبيسويه بوسويه يَْرويها: َمْن ترى فإنك الثاني، يف وكذلك بافون؛
واملطلع األمور، حقائق عىل والواقف والعارف، العالم، الروميَّة: «نُُطس» ومعنى

اللغوية. أسفارهم يف مدوَّنة تراها أُخر معاٍن إىل عليها،
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النار، أسماء من َماُموَسة: س»: م «م مادة يف مكرم ابن ديوان يف وجاء املاموسة: (٣)
أْحَمَر: ابن قال

��َرُر ال��شَّ َم��اُم��وَس��َة َع��ْن تَ��َط��ايَ��َح ك��م��ا ُص��ُع��ًدا أَْرَداِن��ه��ا َع��ْن ال��طَّ��لُّ تَ��َط��ايَ��َح

منرصفٍة، غري معرفًة وجعلها بالرومية، النار هي وقيل: النار، بماموسة: أراد قيل:
ا.ه. النار.» «املانوسة: األعرابي: ابن وقال الرشُر»، مانوسة «عن بعضهم: ورواه

التهذيب من بحرف حرًفا مأخوذة فيها ما آخر إىل فيها كلمة أول من املادة وهذه
إذا لكنك كال، التهذيب؟ عن منقولة أنها بها يرصح كلمة فيها رأيت وهل منصور، ألبي
كالمنا. صدق لك اتضح ني، النصَّ بني وقابلت ثانية بيٍد واللسان واحدٍة بيٍد التهذيب أخذت
الرومية من مأخوذة النار بمعنى «مانوسة» أو «ماموسة» إن األزهري: لنا يقول إذن
األلغاز؟ وحل الطالسم بفك دائًما علينا تمنُّ التي املباركة الرومية تكون أن عىس فما
«املاموسة: س»: م «م يف املجد قال روميتها، لها نلتمس أن قبل الفريوزآبادي فلنسترش

فيهما.» كاملاموس وموضعها، والنار، الخرقاء، الحمقاء
ألفاظ ثالثة عندنا فاجتمع ا.ه. كاملانوسة.» النار بهاء: «األنيسة س»: ن «ا يف وقال
التي تلكم قلنا األصل؟ منهن فأي واملاموسة، واملانوسة، األنيسة، وهي: واحد بمعنى
الطريقة عىل بها نطقنا إذا التي IGNIS روميتها فتكون أنيسة، أي: األحرف بأقل تتصف
فقيل: األنس، من فعيل باألنيس، تختلط ال لكي بالهاء؛ ُكسعت ثم «إِنِْيس»، نقول: الرومية
ثم «مانوسة»، قالوا: مفعولة بمعنى أي إليها يؤنَس بمعنى هنا أنيسة كانت وملا «أنيسة»،

ماموسة. فقيل: األحيان، بعض نونًا امليم يجعل َمْن لغة عىل «ماموسة»، قيل:
الخري عىل هللا وطانه للسحاب، والغني اْلَغيْم كقولهم: تُحىص ال اإلبدال هذا وأمثال
الَفَعم وقالوا: ا، جدٍّ اْلِمْلح هو وقيل: الثقيل، املر للماء واْلَخْمجرير واْلَخنْجرير وطامه،
مخَرَجيْهما ِلُقْرب كثريٍة حروف يف والنون امليم تُعاقب والعرب األزهري: قال والَقَعن،

وقعن). قعم مادة يف العروس وتاج واللسان التهذيب (راجع
الروميَّة. من واألنيسة واملأنوسة، املاموسة، إن قوله: يف األزهري أصاب إذن:

من املجاز، من مأخوذ املعنى فهذا الخرقاء الحمقاء تعني املاموسة أن هناك بقي
يها يسمِّ التي الزَّْحَفتنَْي كنار فجأة، تخبو ثم برسعة، تضطرم التي النار تلك معنى
املرأة يف النار الرومان استعمل وقد ذكرناه، ملا التِّبن نار أي FEU DE PAILLE الفرنسيون
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CAECO CARPITUR IGNI ڤرجيل: قال فقد جِه، وتأجُّ وغضبها حمقها رسعة عىل للداللة
بها. باطشًة أكًال تأكلها النار كانت

وبالروميَّة َعَلم، بالكرس، «ِنْسَطاس، س»: سط «ن القاموسيف يف قال نسطاس: (٤)
ا.ه. ُمَحدِّث.» البكَّائي نَْسطاس بن وُعبَيْد بالطب، العاِلم

تُْعرف وال السهم، ريش إنه قيل: النِّْسَطاس. كَحذْو قس: حديث «يف العرب: لسان ويف
وهي الخطية، نسختنا يف األثري البن النهاية ويف ا.ه. النِّْسَطاس.» َكَحدِّ رواية: ويف حقيقتُه،
فأين مهملة، بدال النسطاس». «كحدو الرواية: صحيحة ثمينة، قديمة، مجوَّدة، نسخة

املعتمدة؟ الرواية وأين الصحيح، املعنى
بعض وبني النصارى بني فاشيًا علًما يريد فهو «َعَلم» قال: حني الفريوزآباي إن قلنا
من وهو «أنستاس»، َعنَّا نحن نقول كما أو أَنَْسَطاس، أي النأْنأة؛ يف منهم أسلم َمْن
نطاس تصحيف فإنه بالطب العالم بمعنى وأما البعيث)، (أي Avασtάσίoς اليونانية
أو لطبه العارف الطبيب بها ويُنعت NOTUS الرومية من إنها قلنا وقد نطايس، أو
هي املهملة بالدال األثري ابن ذكرها التي الرواية فإن ، ُقسٍّ حديث يف جاء ما وأما العالم.
بالذال النِّْسَطاس». «كحذو تذكر: املطبوعة النهاية كانت وإن الصحيحة الفصيحة الرواية
أُْسطاس اليونانية من هي إذ لُعجمتها؛ إال اللفظة تفسري يف العلماء اختالف وما املعجمة،
فتميزت الحادي، َكَحْدِو الحديث معنى فيكون سائق، بمعنى َحاٍد أي ώσtέoς (osteos)
غامًضا، ُمْشكًال كان أن بعد املعنى وانجىل فيها، املغلوط الرواية من الصحيحة الرواية
بعضهم، لغة عىل نونًا ُجعلت الهمزة إن أي الكلمة؛ يف وقع تصحيًفا هناك أن وُعِرَف
الصدر، يف وقعت، موقع أي يف وذلك بالعكس، أو نونًا الهمزة يقلبون الذين أولئك لغة
إىل والظَِّربَاَن، والظَِّرباء والزِّنجيل، والزِّئِْجيل َونَبََّهُه، أَبََّهُه قالوا: فقد الَعُجز، أم القلب، أم

اللغوي. عىل يخفى ال ُمتَّسع َفثَمَّ وإال ذكرنا، بما اجتزأنا وقد غريها،
يف سيما وال تقدر، ال فوائد املعربة كلمتنا عنه نُقلت الذي األعجمي األصل وملعرفة
العربية يف وهي غريبة، مفردات عدة عن منقولة الكلمة تلك تكون وقد العلوم، أوضاع
وال تَُعد ال منها أمثال وهناك القبيل، هذا من واحًدا مثًال لك نرضب ونحن واحدة كلمة

تُحد.
اْلَمْطبوخ، يْت والزَّ طعاًما، اململوءة اْلَجْفنَة «الفاق: ق»: «فو القاموسيف يف الَفاق: (٥)
بالكرس، َواْلِفيق، بضمهما َواْلُفوَقة َكاْلُفوق اْلَخْلق املضطرب والطويل وأرض، ْحراء، َوالصَّ

اْلُعنق.» طويل مائي وطائر بضمهما، َواْلُفيَاق َواْلُفَواق
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هذا ما ق» و «ف مادة آخر نحو يف اْلَخْزَرجي الدين جمال الفضل أبي ديوان ويف
امرأٍة: َشَعَر يصف الشماخ قال اْلَمْطبوخ، الزيت وقيل: البان، «الفاق: نقلُُه:

ب��ال��ف��اِق ��ْح��ن ُم��سِّ َق��ْد األََس��اِوِد ِم��ث��ل ُم��نْ��َس��دًال ال��نَّ��بْ��ِت أث��ي��ث تُ��ِري��َك ق��ام��ْت

«َقْد عمرو: أبو ورواُه (كذا)، الزيت من اْلَغضُّ وهو «اإلنفاق» أراد بعضهم: وقال
اْلُمْشط، أيًضا: والفاق الواسعة، األرض هي وقال: ْحراء، الصَّ الفاق: وقال: بالفاِق»، ْخَن ُشدِّ
وأنشد: طعاًما، اململوءَة الجفنة الفاُق: التهذيب: لذلك، محتمل الشماخ وبيت ثعلب، عن

انتهى. فاقي.» يَنْتَِجُعون األْضيَاَف ترى
ما ومعناها: FASCIS الالتينية إىل تنظر اململوءَة الجفنة بمعنى التي الفاق قلنا
إىل تنظر أو الصفة؛ هذه عىل تكون اململوءَة والجفنة بعض، إىل بعضها األشياء من ضم

د. نُضِّ أو ُمِلئ ما كل من ا رصٍّ املرصوُص أي PAKTOS (παкtòς) اليونانية
جاء ما الصحيح وإنما الصحة؛ كل صحيح غري هو املطبوخ الزيت بمعنى والفاق
من الغض ومعناه الشعرية للرضورة األول الهجاء فحذف اإلنفاق؛ أنه الخزرجي كالم يف
الزيتون، من الغض قوله: من واملراد خطأ)، الطبع يف جاء كما الزيت من (ال الزيتون
الغض الزيتون أي ðµqάкίov اليونانية إىل ينظر وهو الناضج غري أي الفج الزيتون هو

الكاسعة. حذف بعد ومعنًى مبنًى
أرض اسم وهي PAKTUÈ ή παxtύη, ης اليونانية إىل الصحراء بمعنى والفاق
االسم ذلك فأُطلق ثراقية، خرسونيسة يف وكانت فقفرت، فأمحلت، زراعتها، أهلها أهمل

نفسها. األرض عىل العلم وبقي العلم، تنكري باب من صحراء كل عىل
أصلها والفياق، والُفواق، والِفيق، والفوقة، الفوق، وكذلك الطويل، بمعنى والفاق
Гίγας, ِقيق اليونانية إىل تنظر وهي تحتية مثناة ياء تتوسطهما بقافني القيق، كلها
الكلمة أن يُعرتض ولعل اللغة أهل ذكره الذي باملعنى αυτος (ό) GIG,GIGANTOS
يف متعاقبني الحرفان هذان جاء ما أكثر وما قلنا بقاٍف، والعربية γ تُكتب باليونانية
ورتق رتج وقضم، جضم وسقع، سجع وقدَّ، جد وقذف، جذف قالوا: فقد نفسها؛ العربية
الفالوذق، والفالوذج: الكربق، والكربج: ط، ِقالَّ السِّ ط: السِجالَّ يف وقالوا له، نهاية ال ما إىل
AEGYPTOUS الالتينية أو ALγύπτίος, α, ον اليونانية يريدون وهم القبطي وقالوا:

مثلها. مئات بل عرشات إىل
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اليونانية: إىل ينظر وهو القوق أو القاق يف لغٌة فهو مائي طائر بمعنى القاق وأما
قال: و«ق» «ق» يف بل و«ق» «ف» يف يذكره لم مكرم وابن CYCNUS وبالرومية xύxνος
نَْحض قليل العنق طويل املاء طري من طائر والقوق: العنق، طويل مائي طائر «القاق:
ُقوق فرس ُعبَيَْدة: أبو ، يَُحلَّ لم طائر والقوق: قوق، املاء بناء من كأنك وأنشد: الجسم،
اللفظة أن كيف فانظر ا.ه. وقاقة.» قاق قلت: شئَت وإن القوائم، للطويل ُقوقة واألنثى

واحد. واألصل األحرف، صور لتقارب مختلفة بصور ل تتنقَّ الواحدة
البان دهن بالبان: املراد أن عىل مبني فهو البان هو الفاق إن منظور: ابن قول وأما
باآلخر الواحد ى َفَسمَّ اإلنفاق هو الذي بالفاق شبيه أي الغض؛ الزيتون بدهن شبيه وهو

لغتنا. يف كثري وهو املشابهة باب من
فقد تهذيبه، يف منصور أبو إال اللغويني من يذكره لم معنى للفاق مكرم ابن وذكر
فقط، «املشط» وأبقى خشب» «من مكرم ابن فحذف خشب، من املشط أيًضا والفاق قال:
(سنس) «فاق اليونان قول من مقطوعة الخشب من للمشط الفاق ألن عمًال؛ يحسن ولم
واألمشاط البقس، خشب من مشط أي «.πύέίνος Кτείς (PUXINOS KTEIS) كتيس
أمشاط فيها تُستعمل التي الديار يف يومنا إىل املنيع الصلب الخشب هذا من تُتخذ ما كثريًا

العرب. وجزيرة وإيران، كالعراق، الخشب،
األجانب، لغات يف مفردات عدة إىل تنظر العربية الواحدة الكلمة أن كيف رأيت فهل
أن وكيف خلقها، أول يف عليها وضعت ما عىل معناها، لنا توضح اللَُّغى هذه أن وكيف
عىل محالة ال تعيننا فهي عنها؛ يستغنى ال فائدة تفيدنا اللغات بسائر العربية معارضة
يشء يفوتنا ال لكي متواصل سعي إىل تحتاج بل ُكْلفة، وال عناءٍ بال يَانها ُمَؤدَّ إىل االهتداء
نبقى واملقابلة املعارضة هذه بغري ألن العرص؛ هذا يف لغويينا من نريده الذي وهذا البتَّة،
مما ننتفع وال الرشيفة، املنيفة اللغة هذه سبيل يف تقدم أدنى بال واألرجل األيدي مقيَّدي
التي األلسنة بجميع مفرداتهم يعارضون نراهم إذ لسانهم؛ يف اإلفرنج فقهاء به يُعنى

ُقرب. عن أو بعد عن تشبهها
واإلرمية العربية اللغات: هذه وأهم شتَّى، وبألسنة مختلفة بأمم اتصلوا فالسلف
اللَُّغى بهذه يُلِمَّ أن العربي للغوي بد فال الرومية)، (أو والالتينية واليونانية والفارسية
وال وال تقدم، وال علم، فال وإال أمنيته، تحقيق سبيل يف الجري من ليتمكن مجمًال؛ إملاًما

وال.
مشكلة كانت كثرية ألفاٍظ معاني بمعرفة الثمينة املعارضة هذه أظفرتنا وقد
كل الفكر عن وزال النهار، رائعة يف الشمس من أوضح لنا أصبحت وبعدها ومبهمة،
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من كثري بل واملعدن، والنبات، الحيوان، من كثري حقيقة بها فعرفنا ومعضلة، ُشبهة
هذا يف النَفس امتدَّ وقد واملاعون، األدوات من بحاجها يتصل وما الحياة هذه شئون
الخطورة من عليه هو ما مع له البحث أهل وإلهمال اللغة، يف ملنزلته الجليل؛ البحث

والبال. والرفعة
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بني البتة صلة ال أْن املسترشقون رأسهم وعىل املختلفة، اللُّغى يف َواْلُحذَّاق اء اْلبَُرصَ أجمع
اْلِهندية عن اللَُّغى أبعد فإنها قحطان، لغة سيما وال اليافثية، واأللسنة السامية األلسنة

عربية. لغة كل عن السنسكريتية) (أي
واللغتني العربية بني املشابهات وجدنا وقد اإلطالق، عىل الجميع فنخالف نحن أما
وهي: القاعدة هذه إىل االستقراء بنا وبلغ ا، جدٍّ عظيمة والالتينية) اليونانية (أي املؤتمتني
مقابل لها يكون أن من بد فال هجاءين، أو واحد هجاء ذات التينية أو يونانية لفظة كل
منه، بدَّ ال وهذا قليًال، تبتعد وقد االتفاق، كل اللفظتني معاني تتفق وقد يَّة، اْلُمَرضِ يف
هذه غري إىل واملياه، واألهوية األهواء وتغريُّ واألخالق، العادات واختالف الدار، نزوح بعد
نتائج إىل أدَّت العوامل هذه كانت فإذا إنكارُه، يمكن ال تأثريًا املرءِ يف تؤثر التي األمور
املتباينة اللغات تصدم ال فكيف األخوات، الساميات تلك نفسها، السامية اللغات يف عظيمة
بل مًعا، والفروع لألصول مزعزعة عنيفة صدمة بل أعظم، صدمة وأقوامها عنارصها يف

الدين! يوم يف القارعة تفعلُه ما تشبُه صدمة
فيهما هجاءين ذات كلمة لكل فوجدنا املؤتمتني، اللغتني يف الكلم أصول تتبعنا وقد
لم والذي الزمن، مع إليها نهتدي وربما ألفاظ، لبضعة إال نهتِد ولم لها مقابلة مفردة
منها. بقي ملا ُوفقنا فإننا وإال غري، ال العرشة إىل اثنني نسبة عىل تكون بمقابالتها نظفر
نذكر ونحن حجة، وأوثقها العلم هذا يف املصادر أصح عىل هذا بحثنا يف اعتمدنا وقد
من لكل ضخم مجلد يف يقع الوايف فالبحث وإال االستشهاد، باب من األلفاظ بعض هنا
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الالتينية، اللغة يقابل ما نذكر اآلتي الفصل ويف باليونانية، يتعلَّق ما هنا فنذكر اللغتني،
فنقول:

مشاهري من وهو بوازاق، قال éclat de lumière الَربْقة أو الضياء aiglè, αίγλη (١)
«َهزَّ معناه: الذي AIG األصل من األوىل الدرجة تحوي اللفظة هذه األثبات: اللغويني
«إن الكلمة: بهذه قوله وختم الفصحى، الهندية يف لفظة من يدنيها أن حاول ثم وقذف»

َْهُرُه.» َوالرتَّ ج والتموُّ الفجائية الحركة هو األول اللفظة معنى
يف قال ،« «َعقَّ لغتنا يف يقابله وعليه AIG واحد هجاء األصل أن أقرَّ الحاذق مة فالعالَّ
وذلك السماء نحو به رمى السهم: وََعقَّ … السماء يف املستطيلة الربقة ة: «اْلَعقَّ القاموس:
هناك كان وإن فليفعل، املقابلة هذه ينكر َمْن القراء بني كان فإن ا.ه. عقيقة.» السهم
إذا سيما وال لنا، فليذكرها منها، العربية كقرب اليونانية اللغة من قريبة كلمة يجد َمْن
مع والهلَّنيون قوميَّاتهم اختالف مع الغرب لَُغِويُّو وهؤالء مًعا، واملعنيان اللفظان تقارب

ذكرناها. التي يَّة اْلُمَرضِ الكلمة هذِه مثل واحدة لفظة يجدوا لم فقهائهم، جماعات
اليونانية هذه إىل كلمة أقرب الغرب: لغويو قال البلُّوطة. BALANOS, Bάλαυος (٢)
Z بحرف تبتدئ ما فمنها اللَُّغى، سائر يف مقابالت لها ذكروا ثم glans الالتينية اللفظة
العربية هي الهلَّنية تجانس التي الكلمة أن يعرفوا ولم ،Dبحرف وأخرى ،Gبحرف ومنها
إال برش؛ ينكرها ال والبَنَان البلوط بني واملشابهة أطرافها، أو األصابع ومعناها «البَنَان»،
يف الحرف بهذا ترى ألنها التحتية؛ املوحدة الباء بعدها بالم «بََالن» هو العربي أصلها أن
واألرمنية القديمة والربوسية واللتوانية والرومية واللتية القديمة كالصقلبية األلسنة جميع
سنة بألف عربيتنا يذكر عربي نص عندنا كان ولو بوازاق، العالمة مفرداتها عدَّد ما عىل

«بالن.» يقولون: لسمعناهم املسيح قبل
مذكور، لغٍة ِسفر كل ويف مشهور، يشءٌ السلف عند الًما والنون نونًا الالم وقلب
جلل (ما السدول ُدون والسُّ وهتلت، السماء هتنت اآلتية: الكلم منا أحد ينىس وهل
من أكثر والشواهد َوأَُصيَْالًال، أَُصيَْالنًا ولقيتُه «طويرئ»، وهو والرَّْهدلة، والرَّْهدنة الهودج)،
طبعة من و٢٦٩ و٢٢٩ و٢٢٣ ١ : ٢٢٢) للسيوطي املزهر الباحث فلرياِجْع تُحىص، أن

يجِزئه. ما فيه َفرَيَ بوالق)
وِهللا بَْل تقول: االستدراك. بمعنى «بَْل» قولهم الفرَّاء: ل»: «ب مادة يف اللسان ويف
قال: كلب، ولغة سعد بني لغة وهي قال: نونًا، فيها الالم يجعلون وِهللا، وبَْن آتيك: ال
بَْن وال بَْن الباب: هذا خفيف ومن قال: بَْل». «ال بمعنى بَْن» «ال يقولون: الباهليني وسمعُت
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إىل ينسبه ولم التاج صاحب الكالم هذا ونقل ا.ه. البدل. عىل هو وقيل: بَْل، وال بَْل يف لغة
التهذيب عن وحروفها بطولها العبارة هذه نقل إذ مكرم؛ ابن فعل ما حد عىل صاحبه،

مدوِّنها. إىل يَْعُزَها ولم
بقوامه املعروف الشجر بهذا وها وخصُّ «بَان» بصورة «البَنَان» قرصوا السلف إن ثم
وبداخلها اللوبياءِ، كقرون قرونًا ويخلف َواْلُمنَْفِرشة، كاألذناب الناعم وبزهرِه اللنيِّ بْط السَّ
من والواحدة البان بدهن يعرف الرائحة طيب دهن الحب ولهذا ص، الِحمِّ من أكرب حب
أي βάλαυος اليونان اها وَسمَّ البنانة، تشبه الثمرة ألن كذلك ي وُسمِّ بانة، الشجر هذا
العربية، يف كما BEN وها فسمَّ الفرنسيون وأما البلوط، بها وا سمَّ التي الكلمة بنفس

.MORINGA APTERA يسمونها والعلماء
باب من املوز، بمعنى BANANA كلمتهم اإلسبانيون أخذ «بنان» العربية ومن
واإلنجليز ،BANANE فقالوا: الفرنسيون أخذها ومنهم أنفسهم، العرب عن نقًال املشابهة
بالبنان املوز به يشبه األندلس عرب ألحد شعر بَيَْت قرأت قد وكنت ،BANANA فقالوا:
والثانية البلوطة، بمعنى إحداهن العرب عن أُخذت ثالثة ألفاظ فهذِه أتذكرُه ال واليوم

املوزة. بمعنى والثالثة البان، ثمرة بمعنى
فيشهدون ونها يعقُّ من اللغة هذه أبناء من ترى ذلك ومع ينَكر، ال العربية فضل فهذا
فغدوا آراءهم منهم فاقتبسوا ُعوبيَّة، الشُّ بني عاشوا الذين األدنياء من أنهم أنفسهم عىل
يرونهم ألنهم العرب؛ من وممقوتني ِعَداِدِهم، من ليسوا ألنهم الغرب؛ أبناء من مكروهني

اْلَمَلَواِن. اختلف ما يلعنونها يزالون وال بالضاد، الناطقون لعنها التي ُعوبيَّة الشُّ من
اليونانية)، لغات (من بالبيوتية وهذه بوازاق: قال :γέφυϱα GÉPHRA (٣)
ومعناها: قال: غريهم. عند DÉPHURAو بالُغْرطونيَّة diphuraو قونية، بالالَّ BÉPHURAو
القول: إىل التحقيق به وانتهى اللغة، أهل من اْلُحذَّاق بعض آراء َد َرسَ ثم َواْلِجْرس، اْلُمَسنَّاة
لُه تُِجيُز الهجاء ثنائية لفظة إىل يهتدي أن من يتمكن لم ألنه معروف»؛ غري «أصلها

واْلِجْرس. للمسنَّاة معناها وتأييد الكلمة توجيه
من إنها قاطبة: اللَُّغى جميع عىل العربية فضل ينكر َمْن ولكلِّ لُه فنقول نحن أما
املشاكل من مشكلة إسماعيل، بأبناء الخاصة الضاد نقل ومسألة املسناة، وهي «الضفرية»
وأعظم االختالف، كل ألسنتهم إىل تحويلها يف اختلفوا فقد هذا، عهدنا إىل الزمان أقدم منذ
بها ح نرصِّ العدد، جمة مفردات هناك كان وإن الكلمة، هذه الرأي يف التشتت هذا عىل دليل
البيوتيني بني أنفسهم اليونان قبائل بني ظاهر هنا الواقع فاالختالف إليها، احتجنا كلما
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بالباء، والالقونيني بالجيم، بها نطقوا البيوتيني أن ترى فأنت والُغْرطونيني، والالقونيني
بالدال كانت ما هي لغاتهم من كلمة فأقرب أيًضا، بالدال وسواهم بالدال، والغرطونيني

بدالهم. النطق يف أيًضا اختلفوا اليونان ألن املعجمة؛ الذال أو املهملة
هذه لفظ يف أنفسهم العرب لقبائل وقع االختالف هذا مثل أن الغرائب أغرب ومن
والَغْمط. الغرية من رسائرهم يف ما عىل تدل بعيون اد اْلُحسَّ جميع يرمقها التي الضاد

من فظاهر اليونان، ِفَرق اختلفت ما حد عىل بها النطق يف اختلفوا عدنان أبناء أن أما
كما ووجح، الطريق وضح جيًما: إبدالها يف فقالوا لهجاتهم، يف اإلبدال ذلكم أمثال وقوع
الشهادة ورضح امليش، يف اإلرساع عىل حملُه أي وأوجفُه؛ وأوضَفُه ِسيَْده، البن املحكم يف

العدد. ة جمَّ وهي غريها إىل وجرحها،
البنت َواْلبَْونَة: َواْلبَئيل، ِئيل الضَّ وكذلك واحد، بمعنًى وبَُؤل َضُؤل باءً: إبدالها وأمثال
تُحىص. ال وهي نظائرها إىل األصل بمعنى كالبْؤبُؤ والضؤُضُؤ ْونَة، الضَّ ومثلها الصغرية
الرضس: ويف ناهد، ناهض: ويف نهد، نهض: يف قالوا فقد مهملة داًال قلبها وأما
اللسان) (عن ونُْعَضة نُْعدة، واحدتُه شجر، َوالنُّْعُد، والنُّْعض َواْلُحُضد، َواْلُحُضُض الدِّْرس

عندهم. ما آخر إىل
منُه وَغَضْضُت َواْلُحُضذ، اْلُحُضض قالوا: فقد أيًضا معروف معجمة ذاًال وَجْعلُها
أْضَوط لألحمق: ويقال والِعذْيَْوط، والِعْضيَوط، ونبذ، اْلِعْرق ونبض نََقْصتُُه، أي وغذذُت؛
يَُهذُُّه َوَهذَُّه ُه، وَدقَّ كرسُه ا، َهضٍّ ُه يَهضُّ اليشءَ وَهضَّ ذَبََحُه، أي وذَعَطُه وَضَعَطُه وأَذَْوط،

الكثرية. املفردات هذه ضارع ما آخر إىل يشء، كل قطع هو أو رسيًعا، قطعُه هذٍّا:
أن فواضح اْلُمَسنَّاة، تعني إنها قلنا التي الضفرية معنى أصل نذكر أن علينا بقي
يف املستطيلة املسناة مثل «الضفرية، األعرابي: ابن قال بناه. أي الِبنَاء ضفر من اشتقاقها
الشعر ضفر ومنه النسج، وهو الضْفر من َعَملُها، وضْفُرها: وحجارة، خشب فيها األرض
كان ضفرية يف نازعه هللا عبيد بن طلحة أن عيل: حديث ومنه بعض، يف بعضه وإدخال
َحَمَل طلحة: فقال لطلحة، واألخرى له، الوادي عْدَوتَي إحدى كانت واٍد يف ضفرها عيلٌّ
اآلخر: والحديث السدة، ضفرية عىل فقام اآلخر: الحديث ومنه بي، وأََرضَّ السيول عيلٌّ
بعضه وإدخال الضفر من الضفرية أُخذت منصور: أبو قال الضفرية، وراء بيده وأشار

ا.ه. معرتًضا.» بعٍض يف
هذه من أقدم مكتوبة نصوص عندنا كان ولو العربية، يف قديمة إذن والضفرية
عن يبعد ال أنه لغتهم إىل الضاد نقل يف اليونانيني لغات اختالف من ويظهر لذكرناها،
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الفخذ من لغته أخذ الهلنيني قبائل أفخاذ من فخٍذ كل ولعل فيها، العرب لغات اختالف
وال البيان كل بينة املشابهات إذ بعيد؛ غري أمر وهو اإلبدال، بذاك ينطق كان الذي العربي

لها. ُمتَدبِّر أي عىل تخفى أن يمكن
باللغتني لغتنا معارضة يف أصبناه ما أغرب من :бέϱω, бείϱω dero, deiro (٤)
نسمع لم وهذا والحروف، األفعال يف وجدناها كما األسماء يف املشابهة وجدنا أننا املؤتمتني
نحرج ال لكي األمثلة عرشات من مثاًال هنا نذكر ونحن الغرائب، أغرب من هو بل البتة، به

الصدور.
قال ثم الشاة، سلخ سيما وال سلخ، يعني املادة هذه به صدَّرنا الذي اليوناني الفعل

.бέϱϱίς, εως dérris-eos يسمونه واألتيكيون الزِّق، δοϱòς dorosو بوازاق:
كمنع: الشاة َدَرَع اللغويون: قال فقد بعينه؛ اليوناني هو هو العربي الفعل قلنا
تدريًعا: ودرعه كرس، غري من املفصل من فسخها رقبته: ودرع عنقها ِقبَل من سلخها
بالذال «ذرع» مادة يف ظفرنا لكنا الزِّق، عىل تدل كلمة املادة هذه يف نجد ولم خنًقا، خنقه
كالدال بعضهم يلفظها Δ أي: اليونانية الدال إن فقلنا سبقنا وملا باملراد، يفي ما املعجمة
باملعجمة «ذرع» ترجمة يف ننظر أن لنا جاز املعجمة، كالذال وبعضهم العربية، املهملة
الزق ككتاب: والذراع كذرَّعه، بالذراع ورائه من خنقه فالنًا: «ذرع فيها: فإذا ننشده، ما

الفائدة. منتهى يف دقيقة تفاصيل فهذه ا.ه. الذراع.» ِقبل من يسلخ الصغري
رسًما نجد فال هلَّنية بأحرف ذََرع» أو «َدَرع نكتب أن أردنا لو أننا الفوائد: هذه وأوىل

لتصويرها. ُرسم الذي غري آخر
عنقها، من السلخ عىل تدل إنما الشاة؛ سلخ عىل تدل التي اليونانية الكلمة أن والثانية:
السلخ هذا من املراد فكأن الشاة، يف متفاوتني العضوان هذان كان وملا ذراعها، من أو

رجليها). (أي أسفلها ِقبل من ال أعالها ِقبل من يكون أنه
العرب عند معهود كاملعجمة وأخرى كاملهملة، مرة اليونانية الدال لفظ قدم أن والثالثة:

أيًضا. اليونانيني وعند
تقدر. ال وبياناٍت إيضاحاٍت باليونانية العربية اللغة معارضة يف أن والرابعة:

وإما نسيانًا إما العرب؛ يدونها لم ألفاًظا هناك أن املقابلة بهذه نستدل والخامسة:
كل متفقة رائعة مشابهاٍت نجد «ذرع» برتكيب «درع» مادة معارضة ففي إهماًال،
بالذال الذراع بخالف الزِّق، بمعنى تِرد لم باملهملة «الدِّراع» أن نرى لكنا االتفاق؛
الهلَّنية. واملادة العربيتني املادتني يتدبَّر ِلَمْن تبدو التي العوائد هذِه غري إىل املعجمة،
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والحروف واألفعال األسماء يف واملتناظرات املماثالت هذه مثل وجدنا إننا قلنا وقد
األشياء اتخاذ إىل يضطر املرء أن من واضح وهذا األسامي، يف األمثلة كثرية وهي أيًضا،

الكل. أقل فهي الحروف وأما األفعال، استعمال من أكثر
للتصديق أداًة وتستعمل «نََعْم» وهو للحروف شاهًدا هنا لك نذكر ونحن نََعْم: (٥)
بكرستني، ونِِعْم فكرس، بفتح ونَِعم بالتحريك، نََعْم النحاة: قال لغات، وفيها واإليجاب،
υαί, اليونانية يف وهي العني، مكان يف بحاءٍ ونََحْم، األخري، قبل وبألف بالتحريك ونََعام
υαί µαυ, (NAIو υαί µήυ, (NAI MÉN)و υαί бή, (NAIDÉ) منها: لغات وفيها (NAI)
اجتزأنا وقد غريها، إىل υαί µέυτοι, (NAI MENTOI)و υαί µήυ, (NAI MEN)و MAN)
رسيًعا تلفظ كانت وملا ،NAI MAN هي الضاِديَّة كلمتنا إىل َهلَِّنيَّة كلمة وأقرب رسدنا، بما
وكل العني أن يعلم وكلنا «نَيَْمْن»، هي واحدة بكلمة ينطق املتكلم كأن اللسان عىل تظهر
«نَيَْمن» تشبه «نََعْم» كانت إذا هذا بعد عجب فال الغربيني، لغات من يسقط حلقي حرف

اآلخر. يف النون بزيادة «نَْعَمن» أو
َقَطَع، يف َقطَعَن كقولهم: النثر ففي الكلم، من كثري يف اآلخر يف النون السلف زاد وقد
اْلُعَريِْقَصانة وقالوا: اآلخر، يف والنون الوسط يف الراء َفِزيدت قطعة، أي ِقْرَطْعنَة عليِه وما
يْف َوالضَّ ْسع الشِّ بمعنى يَْفِن َوالضَّ ْسَعِن الشِّ مثل ا وأمَّ النبات، من لنوٍع اْلُعَريِْقَصاء يف
كثري أيًضا فهو الرضائر، قبيل من الشعر يف َواْلُقْطتُنِّ اْلُقُطنِّ مثل وكذلك وأعم، فأشهر

مجهول. غري

78



والعربية (الرومية) الالتينية تناظر

املشابهات يف القول هذا مثل أقول وأكاد يَُقدَّر، ال يشء للعربيَّات املشابهة اْلَهلَِّنيَّات إن
الالتينية من بحًرا أوسع اليونانية كانت ملا لكن الضاديَّة، ولغتنا الالتينية بني واملماثالت
باملئات يُْحسب أقل، كان وإن العدد، وهذا أقل، لساننا وبني اللسان هذه بني النظائر كانت

رِه. تصوُّ إىل الوهم يسبق كما العرشات، أو باآلحاد ال أيًضا،
أن من بد ال الذي لرأينا وإثباتًا للبحث، استيفاء األمثلة هذه بعض نذكر ونحن

ببعض: بعضها اللغات معارضة علم يزاول َمْن كل يستغربه

َزَرع (1)

والفعل اليونانية، يف ذلك مثل عىل نبَّهنا وقد أيًضا، ِفْعل الرومية يف ويقابلُه ِفعل، هذا
الفعل عالمة آخره من حذفنا فإذا ،SERERE هو املذكورة الَعَجمية اللغة يف املعروف
الغرب، أبناء كالم من كلها تسقط الحلق أحرف أن سابًقا علمنا وقد ،SERE يبقى عندهم
ى» «َرسَ فصارت ،E الحرف هنا ناب وقد أحرفهم، من العلة أحرف أحد عنها ينوب وقد
إذ سينًا؛ الزاي يجعلون أنهم عندهم، األلفاظ من كثري يف نراه ما وهذا األوىل، يف بالسني
تحولت إذن الغرب، لغات عاريف عند معهود هو كما سينًا وتصور عندهم تلفظ الزاي

الفكر. يف إمعان إىل املرء يحتاج وال ظاهر وهذا ى» «َرسَ بصورة «زرع»
من مشتقاتها اختلفت وإن حالتها، عىل تبقى وأصولها كلمتنا أن نالحظه والذي
قالوا فقد الرومان وأما عندنا، ما آخر إىل ومزرعة ومصدًرا) (اسًما وَزْرع ومزروع زارع
والزَّْرع، ،SATUM َساتم ومزروع: SEVI َسيِْفي زرعُت ويف SERO سريو «أنا»: أْزرع يف
،SEMEN َسَمْن اسًما: والزَّْرع، ،SERERE أي األلف بِإمالة َساَراَرا، أو َسرْيََرى، مصدًرا:
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اْلَعَجميَّة، الكلمة» «أصل يف وقعت اختالفات فأي ،SEMINARIUM َواْلَمْزَرَعة:َسِمينَاريوم
األولية «زرع» أصل أَْحُرف نرى بينما األصل! ذلك أحرف وتشتُّت عنه، مشتقاتها وابتعاد

سواها. من األصل إىل أقرب لغتنا كانت ولهذا ُفُروعها، جميع يف باقية

اِرية السَّ (2)

باٍب، أو َسْقف، أو حائط، من به يُسنْد ما كل بها ويراد األسطوانة، هي السارية لغتنا يف
من األصطوانة أو األسطوانة ألن املرتس؛ أيًضا بالسارية ويراد ذلك، نحو أو ِمزالج، أو
من أو وغريها، املذكورة الشعب جميع عىل معناها طائر يقع وهذه الفارسية، «أُْستُون»

.бτόα, άς (STOA,AS) اليونانية
فقهاء سألت وإذا واْلِمْغَالق، واْلِمْزالج والرِّتاج اْلَمَرتْس معناها SERA الالتني وعند
هكذا: الفعل هذا ويترصف SERO من مشتقة إنها لك: قالوا كلمتهم، أصل عن لغتهم
بعضها األشياء وضم ُعَراها، يف األزرار وأدخل أقفل ومعناها SERO, SERUI, SERTUM,

املعاني. هذه وادي يف جرى ما إىل ببعٍض، بعًضا وخلطها بعض، إىل
الظَّْهر، وهي الرساة من مشتقة العربية السارية إن ونقول: فنخالفهم نحن أما
تُتخذ ما تسند السارية ألن والبن؛ كتَاِمر النسب باب من الظهر» «ذَاَت معناها فيكون
عليه، نوافقهم فال ،SERA سلفهم اشتق منها إن الرومان: قال التي SERERE وأما له،
بني َداَخَل الخريطة: َج َرشَ لغويونا: قال َج»، «َرشَ عندنا توافق هذه كلمتهم إِنَّ نقول: بل
SERERE؛ قالوا: وإنما بَْعٍض.» إىل بعضُه َوَضمَّ َدُه نَضَّ اللَِّبَن: ج وَرشَ وشدَّها، أَرشاجها
من كثري عند ياء تُْقَلُب جيمنا وألن كالمهم، صميم يف موجودة غري املعجمة الشني ألن
ورجح، جرح، يف يقولون العراق يف املنتفق أعراب عند اليوم إىل فاشية لغة وهي العرب،
ولهذا واحٍد؛ َمْصدٍر أو واحد نَبٍْع من وفعلنا هذا ففعلهم وَحَرى، وَريَح، يرح، وحرج:

َمْحَضًة. يًَّة ُمَرضِ العربية السارية كانت

نََضاُه (3)

ريٍش وال نَْصٍل بال ْهم للسَّ النَِّيضُّ ومنه نَِيضٌّ فهو َجرَّدُه أي ثوبه من نَضاُه يقال:
املهزول َوالنِّْضو: أيًضا والنَِّيضُّ والريش، النصل من عري سهم كقولك: وهو (اللغويون)،
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واألنثى منُه، َوَعِرَي لحمِه، من ُجرِّد كأنه اللسان) سيما وال (اللغويون الدواب جميع من
أنَْضاء. واملؤنث املذكر وجمع ِنْضَوة،

NUDA واملؤنث NUDUS الالتينية إىل ينظر النِّْضو أو النَِّيض أن هذا من ترى فأنت
اإلعراب عالمات من هو الذي S الحرف اللفظة من نزعت إذا واملعنى، اللفظ يف فرق ال
يف يتلعثمون أنهم من أقل ال أو َخِرسوا، لفظكم؟ لكم أين من سألتهم وإذا عندهم،
األجدر أفليس إياها، سماعك عند السقف من تخر تكاد ألفاًظا، لك ويتمحلون أجوبتهم
عديدة، مشتقات وله الفعل، يَُرى كالمنا ويف العرب؟ من اقتبسوها إنهم يقولوا: أن بهم
املذكور، األصل من مجاًزا املأخوذة املفردات من هناك ما عنك دع املعاجم، جميع يف تَُرى
أن لهم نُبيح فنحن عليها، ظاهرات والذلة والفاقة فالَعَوز مادتهم وأما غنية عندنا فاملادة
كل دونه الذي واْلُجود والضيافة بالَكَرم معروفون العرب نحن إذ لغتنا؛ َغْمر من يغرتفوا

جود.

َوَعرَُّه َعَراُه (4)

التي ORARE الكلمة أصل يف نظرهم تفرق الغرب لغويي عند اآلراء اختالف غريب من
الذي OS, ORIS من الفعل هذا اشتق ففريق إليه، يحتاج ما هللا من طلب أو ، َصىلَّ معناها
َمْن ومنهم بمطلوبه، ليفوز بفمه ينطق أن من بد ال شيئًا طلب إذا املرء ألن الفم؛ معناُه
الصالة ومعناها (ARA), άϱά باألتيكيَّة وهي (arè), άϱή الهومريَّة اليونانية من أنها رأى
باملعنيني ترد اليونانية الكلمة فكذلك وللرش، للخري يُستعمل الدعاء كان وملا والدعاء،
من إنه قالوا: الحرف؟ هذا عليكم هبط سماء أي من الهلنيني سألنا وإذا املذكورين،
واستنجد، تذلَّل، ومعناها: ALACEM وباألرمنية طيبًا، ثناء ثنى أي ARYATI الهندية

املعنى. هذا نظائر إىل وابتهل، واستغاث،
قال يعرو» «َعَرا يَّة اْلُمَرضِ إىل تَنُْظَران والالتينية الهلنية الكلمتني أن عندنا والذي
َغِشيتُُه «وعَريْتُُه: عري: ويف كاْعَرتَاُه»، َمْعروفُه طالبًا َغِشيَُه يعروُه: «َعَراُه القاموس: يف
يَْسأل: أن غري من للمعروف َواْلُمْعَرتِض الفقري، «اْلُمْعَرتُّ: ر»: ر «ع يف وقال ا.ه. َكَعرْوتُُه.»
لطخه : وِبَرشٍّ ساءه، «وعره: يكاد، أو املادة تلك صدر يف وقال ا.ه. وبه.» واعرتَُّه، َعرٍّا، َعرَُّه
بني العرب وَفرَّق الناقص، َعراُه سبق املضاعف َعرَُّه أن الكالم هذا من فالظاهر به»،

اليوناني. مع وُمتَِّفٌق األصل يف واحٌد املعنى أن إال ، اْلِفْعَلنْيِ لصيغتي تبًعا املعنيني

81



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

هللا إىل يصيل قد املرء أن الفم: أي OS,ORIS من لكلمتهم الالتني اشتقاق عن فنجيب
والعبادة، الصالة لغري الفم يتخذ قد أنه كما إرادته، بل لذلك، ذريعة فمه يتخذ أن غري من

رصني. سند عىل يقوم ال باطل ادعاءٌ اللفظة هذه من مأخوذة ORARE أن فادِّعاؤهم
ما آخر إىل ا، رشٍّ أم كان خريًا الدعاء، بمعنى اليونانية من مستعارة الالتينية أن أما
أن عندنا والذي نظرنا، يف صحيًحا يكن لم وإن ذاك، من أَْوَجُه الرأي فهذا إليه، ذهبوا
«اْلَعْرِو»: معنى يف ترى ألنك سواها؛ من يريدونه ما إىل أقرب َعْرًوا» يعروُه «َعَراُه كلمتنا
للصالة؛ دقيًقا معنًى ترى «العرو» ويف اإلرادة، من أم الشفاه، من أخرجت سواء «الصالة»
من املقصود هو الطلب وهذا وخرياته، وبركته معروفه طالبًا هللا باب يغىش املصيل ألن
رصيح وهو الطلب، هذا هي الصالة غاية أن عىل الكالم علماء أجمع ولهذا والدعاء، الصالة

وعجم. عرب من مصنفاتهم يف
والرحمة «الدعاء أنها َعرَّفوها أنهم من فواضحة السلف كتب يف رصيحة أنها فأما
شهادة هنا نذكر ونحن تُذكر، أن من فأشهر العجم كتب يف وأما (القاموس)، واالستغفار»
«الصالة يقول: فإنه والصغري، الكبري متناول ويف الجميع، أيدي يف ألنه الصغري؛ الروس
الفقري هو «اْلُمْعَرتَّ» أن رأينا فلقد كاالعرتاء؛ لغتنا يف االعرتار جاء وقد هللا»، إىل طلب
ولو ملعروفه، معرتًضا هللا، يدي بني فقري منا وكل يسأل، أن غري من للمعروف املعرتض

بلسانه. يسأل لم
املضاعف، « «اْلَعرُّ َفَحْرُفنا بالرش، أو بالخري الدعاء تعني ARA اليونانية الكلمة أن وأما
لفظة أن كالمنا: صحة هذا من فنرى ذلك، بسطنا ما عىل املعنيني، هذين أيًضا يفيد

سواها. لغٍة أي من لغتنا إىل أقرب هي ORARE أي عندهم؛ الصالة
األملان سيما وال الَغْرب، لغويي أن وهي: إبدائها من لنا بد ال مالحظة هناك أن بقي
،άϱΓά القديم يف عندهم أصلها άϱά أن إىل ذهبوا يُونان، أهل بلسان اْلبَُرصاءُ منهم،
حرف األخرية واأللف الراء بني العهيد العهد يف كان إنه أي άϱαΓά أنه إىل آخرون وذهب
يف ويكون محذوف، حرف عن دائًما عندهم وينوب DIGAMMA ا ِديَجمَّ يسمونه مزدوج
تخفيًفا الحذف هذا يف ترصفوا وقد آخر، حرًفا يكون قد لكنه حلٍق، حرف األحيان أغلب
كان أيٍّا واحٍد؛ شاذٍّ بال الهلنية يف حذاقهم جمهور به يسلم مما وهذا اللسان، عىل للفظ
ليس الذي القويم الصحيح الرأي هذا يف لهم تابعون أننا جرم وال قوميتهم، أو عنرصهم
أي الكالم؛ عليه الجاري اللفظ إىل أعدناها فإذا «الفاء»، هنا واملحذوف غبار، أدنى عليه
تأويلها يف اختلف التي «عرفات» أو «عرفة» يدي بني ترانا عندهم املحذوف الحرف «عرا»
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واآللويس، كالطربي املطولة التفسري كتب يف ما عىل رأيًا، عرش اثني نحو عىل املفرسون
ُمَقدَّسة ألنها بذلك؛ يت ُسمِّ «عرفة» أو «عرفات» إن يقول َمْن رأي التفاسري تلك وبني
يجتمعون املصلني ألن بل الطِّيب، وهو الَعْرف من أخذًا ُطيِّبت، أي ُعِرَفْت ألنها ال ُمَعظَّمة،
«َمْعُروًفا» ثناءً تعاىل عزته عىل والثناء والتقديس واالستغفار والصالة واالبتهال للدعاء ثَمَّ

طيبًا. أي
والجليل الفائدة، الجزيل البحث هذا فضل من وهذا ى! اْلُمَسمَّ َونِْعَم التسمية َفِنْعم

النفع.

ثُمَّ (5)

فاملشابهة ،TUM يقولون: الرومان فإن «ثُمَّ»، بعربيتنا التينيتها تتشابه التي الحروف من
تأتي الالتينية اللفظة ألن الظرف؛ بمعنى ال العطف، بمعنى الوقف، عند سيما ال ة، تامَّ
أين من يعرفون ال وهم العطفية TUM عىل هنا والكالم «حينئٍذ»، ومعناها: ظرًفا أيًضا

أتتهم.
العطف ومعناها «ثُوْب» اإلَِرِميَّة َقْرص «ثُمَّ» العربية العطف أداة أن نظن ونحن
وعاد، وتاب، وآض، رجع، أي «ثب»؛ من مشتقة وهي ذلك»، عدا و«ما و«بعد» و«أيًضا»
أصلها «ثُمَّ» تكون أن ويصح يرجع، رجع أي يئيض؛ آض مصدر «أيًضا» أن كما وثاب،
لقرب «ميًما» «ثوبًا» باء قلبوا ثم بيننا، يجري الذي الكالم إىل ورجوًعا عوًدا، أي «ثْوبًا»

زهيد. فرق «ثُمَّ» وبني وبينها «ثَْوًما» فقالوا: اللفظني مخرج
فال هم أما استعمالها، وصحة واشتقاقها أصلها عرفها وقد تَُؤوَّل العطفية فأداتنا

حقهم. نظلمهم ال فإننا لغتنا من أخذوها إنهم قلنا فإذا شيئًا، أداتهم من يعرفون
نحو يف إال يتمُّ ال واسع املوضوع فإن وإال الفصل، هذا من الحد هذا عند ونقف

وغرائب! عجائب من فيه ما لكثرة الكتاب؛ هذا مثل من الصفحات من مئاٍت
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املندثرة واللغات ة الفارسيَّ تناظر
ة للعربيَّ القديمة

كالم من كثري دخل التاريخ يف األزمنة أقدم منذ بالعراق متصلًة العرب جزيرة كانت ملا
وقد العرب، لسان يف دخل الفرس لغة من كثريًا كالًما أن كما فارس، أهل كالم يف العرب
أو عربية من إليها ترجع التي اللغة إىل الكلمة نسبة األحيان بعض يف الباحث عىل يصعب

أعجمية.
فارس خالطوا ألنهم كذلك؛ وا ُسمُّ إنهم العرب من (ككتَّان) الَعبَّاب بني يف قيل وقد

عبب). يف القاموس (راجع الفرات يف خيلهم عبَّت حتى
األمور عىل تقفنا مقدَّمة بوضع املسألة هذه عىل الكالم نطيل أن علينا وجب ولهذا

ودخائلها.
حروًفا املشابهة كل تشابه والتينية، إغريقية من جمة، ألفاًظا أن يف أبًدا نشك ال
اللغتني من كلمات عرش ثَمَّ كان إذا ألنه عربية؛ حروًفا تضارع سيما وال عديدة، سامية
إىل تنظر الضادية األلفاظ من مئات فهناك إرميَّة، أو عربية كلمات تناظر تنَْي اْلُمْؤتَمَّ

املذكورتني. اللغتني
وال واالتفاق، املصادفة باب من وال عفًوا تأِت لم عينني ذي لكل البينة املجانسة فهذه
وليس أحرٍف، بضعة يف لكان القبيل هذا من يشء وقع لو ألنه الخواطر؛ توارد وليدة هي
الفروع، سائر نشأت األب هذا ومن الجميع، أبو هو أصل هناك إذن مئاٍت، أو عرشاٍت يف

العربية. هي األكرب األب ذلك تُجاور لغة وأقرب
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سقي يف مبثوثة كانت التي اللغات أصحاب القديمة باألمم اختلط قد السلف وكان
وبسواها. األوروبية الهندية باألمم أي الروم؛ بحر

طراز عىل ببعض بعضهم متصلني غري لغاتهم مختلف يف األوروبيون والهنود
ما ينكر أن يمكن وال وثيًقا، وشًجا وتَِشُج النسب، عرا بينهم تستحكم هؤالء إذ الساميني؛
العمران نشأ القبيلني هذين ومن القدم، منذ أصلهم عىل تدل التي املنازل من القبيلني عند
هما تكاملهما أو وتطورهما البرشيني القبيلني هذين وأصل الحديث، العالم عمران األكرب،

التاريخ. اِن تُِهمَّ اللتان الرئيستان املسألتان
قبل من جاءت مماألة كل ينكروا أن يحاولون وشعوبيتهم الغربيني بعض أن عىل
مكشوفات أن بيد السامي؛ غري العنرص إىل الحضارة يف ر تبحُّ كل وينسبون الساميني،
هذا لتفنِّد ودفائنها قبورها من هبَّت والهند، مرص، وديار وفلسطني، وسورية، العراق،

املغرضني. املتقوِّلني أولئك َوتَُكذِّب القاِئل، الزعم
ليطلع اآلثار، يف اْلَحفيُّ يتقىصَّ أن الباحثني، املؤرخني ويفيد اليوم، فيه نرغب ما وكل
األجيال تلك أْحَداث ويحاكم املتقدمة، آسية عىل هبطت التي اآلريَّة الطوارئ أقدم عىل

غرض. كل من مجرَّدة محاكمة
كانوا القدم يف الواغلة الصغرى آسية أقوام وبعض واألرمن الفريجيني أن نعلم إننا
أسبقني آريني هناك أن لنا تروي األنباء جاءت واآلن األوروبية، الهندية العشرية إىل ينتمون
كان أمور عىل يطلعنا الجديد الفجر هذا فانبثاق املذكورة، بالعشرية ليلحقوا اليوم لنا بََدْوا
لنا يبدو إذ ووضوًحا؛ جالءً تزداد اآلن وهي قرون، بضعة نحو قبل أنكروها الغرب علماء
أنهم عىل تدل عيشة املتقدم الرشق يف العائشني بمظهر األسبقون اآلريون ُقْل بل اآلريُّون،
تُنسب العهد ذلك فإىل القدم، يف بعرٍق الضاربة األزمان منذ الساميني يخالطون كانوا
السامية، األلفاظ وبساطتها وبنيتها تركيبها يف تشبه التي والرومانية اليونانية األلفاظ

العربية. األوضاع ُقْل أو
معروفة موادَّ إىل أصولها ترجع ال ألفاظ والالتينية اليونانية املؤتمتني اللغتني يف ويَُرى
كمعجم األخرية األعوام هذه يف أُلَِّفت التي املعاجم أحدث يف النظر ينعم والذي فيهما،
DR ALOIS WALDE – Lateinisches Etymologisches وأصولها الالتينية يف والدي

.Worterbuch
EMILE BOISACQ – Dic. Etymologique de la Langue بوازاق: ومعجم

.Grecque
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فإذا الكلمة، هذه أصل نجهل إننا يقولون أنهم يجد وغريهما، اليونانية أصول يف
يف بيناُه ما عىل اللغة، مفتاح وحدها فهي املبينة، لغتنا يف ورد بما وقابلته هذا مثل قالوا
العربية اللغة مجمع ومجلة العرب ولغة واملقتطف كالهالل واملجالت الجرائد من طائفة

أحٍد. عىل يخفى ال مما وغريها امللكي،

87





جوابعىلاعرتاضبخصوصالعربية
رة واملتأخِّ األوىل

قبيل أصولها استحكمت التي العربية أو العرصية، العربية إن يقول معرتض ورب
هذا فعربية القدم، يف الضاربة العصور تلك يف كانت التي القديمة العربية غري اإلسالم،
ذلك يف شك وال — فإنها مدوناتهما، سيما وال املؤتمتني، اللغتني إىل بالنظر حديثة العهد
إليه؟ ذهبت بما القول يسوغ فكيف قرون، بعدة عدنانيتنا مدوَّنات من عهًدا أقدم —

واملباني والرتاكيب الصيغ إن نعم، منها، بعًضا إال الحقائق هذه من ننكر ال إننا قلنا
األصلية «مادتها أن إال العهد، البعيدة األزمان يف عليه كانت عما تختلف قد لساننا يف
عىل للحكم ببعٍض بعضها اللَُّغى ُمَعارضة يف عليه ل واملعوَّ املهم هو وهذا واحدة»،

أسبقيتها.
أي الحرف؛ الثنائي الهجاء، األُحادي تركيبها من عروبتها تُعرف املواد هذه وأكثر
الكالم مرَّ وقد ونشوئها، وضعها أول يف الكلمة، عليها تكون أن يمكن حالة أبسط يف إنها
الخامس) الفصل (راجع الهجاء أحادي الحقيقة يف هو عندنا الثالثي املضاعف أن عىل

الصيغ؟ سائر تفرعت وكيف
الرتواديني، عداد يف كانوا اْلِحثيِّني من أناًسا أن الحمقى املعاندون إال ينكره ال ومما
األخبار أثبتت وقد وأقواها، الت الصِّ أوثق من األبطال األقدمني باليونانيني ِصالتُهم وكانت
أن القديمة األنباء من اليوم ووجد اليونانيني، أماِثل يصاهرون كانوا اْلِحثيِّني أكابر أن
قبل الثاني األلف من الثاني النصف إىل ترتقي التي تلكم — الكربى األَخاِئيَّة الدولة
وتواصلهم اْلَقبَّاذُِقيَّة، باألناضول اليوم يها نسمِّ التي الديار عظماء تراسل كانت — املسيح

ببعض. بعضها القلوب ارتباط عىل يدل خطريًا، ا ُمهمٍّ ِوصاًال
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كنعان ربوع ينزلون كانوا « «ِحثٍّ أبناء أن تفيدنا التوراة أخبار أن تقدَّم ما عىل ِزْد
مرتبطني وكانوا ِقيِْليقية، يف يقيم ثالث فرع اْلِحثيِّني من وكان جنوبيها، إىل شماليها من
الحقيقة هذه َوَعزََّزْت وثيًقا، ارتباًطا — جنوبيني أم كانوا شماليني — الكنعانيني ِباْلِحثيِّني

العرص. هذا فجر مكشوفات
العمارنة»؛ «تل يف البحث أهل عليها عثر التي املكاتبة األسانيد لهذه املثبتة األِدلَّة ومن
املألوفة الرسمية املكاتبة تلك ولغة كنعان، شئون عىل محورُه يدور فيها ما أغلب فإن
داللة يدل ما وهذا وِحثِّيَّة، ِّيَّة1 ِميتَن عبارتها أخرى: رسائل من أمثلة وفيها السامية، هي
والرشج، اإلِبرام محكم وثيًقا ارتباًطا كان باألَسيانيِّني1 الساميني ارتباط أن عىل رصيحة،

نَْقُضُه. يتيرس ال منيع تاريخي دليل إذن فهو
أئمة الحقيقة بهذه أقرَّ وقد إنكارُه، يمكن ال ما الدخيلة األوضاع من لغتنا يف أن عىل
ذلك كان بل منها، خلت لغتهم أن عىل يدل ال األلفاظ لتلك واقتباسهم أنفسهم، اللغة
يف ألن أو كالمهم، من املهم إال يفهمون ال أقوام مع للتفاهم أو املرتادف، من اإلكثار من
ألفاظ ببعض للمباهاة أو لسانهم، يف تُرى ال وذالقة ورشاقة خفة الدخيلة الحروف بعض

اليوم. علينا تخفى قد أُخر أسباب إىل واألجناب، األغراب
أنه عىل يدل والغريبة» العربية الكلم بني «بالحرب وسمناُه: فصل هذا كتابنا ويف
األصيل، الدخيل فقتل اتخذوُه، ذلك ومع الدخيل، اتخاذ عن تغنيهم ألفاظ للسلف كان
األجنبي سماع اعتاد أن بعد العربي الصميم الكالم فهم السامع عىل ليصعب إنُه حتى

اإللفة. كل وألفُه األعجمي،
عىل األزمنة، أقدم منذ بالفرس السلف الختالط كثرية؛ العربية يف الفارسية واأللفاظ
أكثر لساننا يف أثًرا أبقت التي اللغة ولعلها الفصل، هذا صدر يف إليه اإلشارة تقدمت ما
مطارنة أحد إليه سبقنا وقد املوضوع، هذا يف نسرتسل أن نريد ال ونحن األلسنة، سائر من
«األلفاظ كتابِه: واسم هللا، رحمُه أصدقائنا، أخلص من شري، أدَّي السيد وهو الرشق،
نسبُه ما بكل له نَُسلِّم ال أننا كما كثرية، ألفاظ فاتتُه أنه عىل العربية» اللغة يف الفارسية

الفرس. لغة إىل

بر أو املتقدمة، آسية أو الصغرى آسية يه نسمِّ فيما كانوا أمم الوضع، حديثة لفظة األَْسيَاِنيون: 1
شاذة؛ نسبة آسية إىل نسبة وهي األَْسيَاِني، لسانهم ى َويَُسمَّ املعهودة، اليونانية األمم غري وهم األناضول،

اليونانية. غري األقوام أولئك عىل للداللة
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نتذكر أننا إال خزانتنا، عن بعيدين الكلمة هذه نكتب ونحن يدينا، بني ليس والكتاب
ماء أي آب» «شور من فاريس، أصل من الرساب أن شري أدَّي السيد كتاب يف قرأنا أننا
السلف من واللغويون املاء، أي الفصحى الهندية ام» «َرسَ من أنه نعتقد أننا مع مالح،
ب َرسَ من أو جرى، إذا املاء ب َرسَ من إنه وقالوا يكون، وقد صميم، عربي بأنه يقولون
الطبيعة من يقرب الذي التأويل أن عىل ومىض، فيها وجهه عىل ذهب إذا األرض يف الرجل

سواه. من وأوجه وأوىل أصح
اْلُمثُِل من مئات وعندنا أحد، ينكره وال يذكر أن من أشهر باءً «رسام» ميم وقلب
خوًفا إليه باإلشارة فنكتفي شواهد، ألمطرناُه ينكرُه َمْن هناك أن نعرف ولو والشواهد،

غري. ال الحاصل تحصيل قبيل من هي أموًرا الكتاب ملءِ من
إن نقول أن نريد ال السنسكريتية) (أي الفصحى الهندية من مأخوذ إنه وبقولنا
األلسنة من لسانهم ألن الفرس؛ وهم آخرين يد عن بل مبارشة، الهنود من أخذوه العرب
وإال مراعاتها، من بد ال رشوط أمة دون ٍة أُمَّ من األلفاظ اتخاذ يف إذ األوروبية؛ الهندية
وبينهم عديدهم، يُحىص ال ِرجاٍل أْرُجل َدَحَضْت ولذا الباحث؛ يدي بني املزالق تعدَّدت

والَغْرب. الرشق أبناء من العلماء، كبار من يسرية غري طائفة

هوامش

ساكنة تحتية مثناة ياء يليها مكسورة (بميم وِميتَنَُّة ِميتنَّة، إىل نسبٌة ِميتنِّيَّة (1)
العراق شمايل يف بالد فهاء) مفتوحة مشددة فنون مفتوحة، فوقية مثناة تاء بعدها

الِحثِّي. يشبه أهلها لسان وكان وسورية،
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كان َمْن يزعم وكذلك الِعْربية، من هي الفالنية العربية اللفظة إن العربيون يقول ما كثريًا
بعض ويدعوها كلدانية) أو رسيانيَّة خطأ بعضهم يسميها (التي اإلرميَّة باللغة عارًفا
النبطية ألن كلدانية؛ أو رسيانية قولهم: من أصحُّ وهي النبطيَّة»، «اللغة الضاد أبناء
الحلق أحرف من وبخلوها وخصائص مزايا ببعض اإلرمية اللغة إنها أي املندائية هي

والعني. والخاء كالحاء الضخمة
من العربيَّة الكلمة تكون وال بعض، مع بعضها تتشابه كلها السامية اللغات إن قلنا
إرسائيل، بني أو إرم بني بشئون خاصة الكلمة تلك كانت إذا إال اإلرمية من أو العربية
أسبقية وال لغٍة، عىل لغٍة فضل ثَمَّ فليس جميًعا الساميني بني املشرتكة ة العامَّ األلفاظ أما

اآلخر. القوم دون القوم لهذا وضٍع
يانية ْ الرسُّ أن يقينًا وعلمناه عليه وقفنا الذي «إن البحث: هذا يف َحْزم ابن قال
بتبدُّل تبدَّلت واحدة، — ِحْمرَي لغة ال — وربيعة ُمرض لغة هي التي والعربية والعربانية
القريوان، أهل نْغمة رام إذا األندليس من يحدث كالذي َجْرس فيها فحدث أهلها؛ مساكن
َمْن نجد ونحن نغمتهما، رام إذا الخراساني ومن األندلس، لغة رام إذا القريواني ومن
لغة إنها يقول كاد ُقْرُطبَة، من واحدة ليلة عىل وهي اْلبَلُّوط»، «َفْحِص أهل لغة سمع
ٍة بأُمَّ البلدة أهل بمجاورة فإنُه البالد، من كثري يف وهكذا ُقْرُطبة، أهل لغة غري أخرى

َلُه.» تأمَّ َمْن عىل يخفى ال تَبدًُّال لغتها تتبدَّل أُخرى
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أصل عن البعد يف وهو تبديًال، العربية اللغة يف األلفاظ بدَّلت قد العامة نجد ونحن
ْوط»: «السَّ ويف «الِعيْنَب» «الِعنَب»: يف يقولون فتجدهم فرق، وال أخرى، كلغٍة الكلمة تلك
َجرة» «الشَّ يقول: أن فأراد الرببري تعرَّب وإذا «ثََلثََّدا»،1 دنانري»: «ثالثة ويف «أْسَطْوط»،
أراد إذا د»، «ُمَهمَّ فيقول: هاءً، والحاء العني من أبدل اْلِجلِّيِقيُّ تََعرَّب وإذا َحرة»، «السَّ قال:

كثري. هذا ومثل د»، «ُمَحمَّ يقول: أن
من ذكرناه، ما نحو من اختالفها أن أيقن والرسيانية والعربانية العربية تدبر «َفَمْن
واحدة لغة وأنها األمم، ومجاورة البلدان، واختالف األزمان، طول عىل الناس ألفاظ تبديل

حزم. ابن كالم ا.ه. األصل.» يف
ومنها وُسنَّة، رشيعة ومعناها «تورا» من فإنها «التوراة» األصل العربية الكلم فمثال
وعنرصة، وفرييس، وصدوقي، وجهنم، وإسماعيل، وميكائيل، وجربائيل، إرسائيل، أيًضا:

الَكِلم. هذه عنهم أخذوا والعرُب باليهود، خاص هنا ما فكل غريها، إىل والوي،
وبَاُعوث، وبَْرنََشاء» بَْرنَاَساء فيها: «وقالوا وبَْرنَساء بُْرشان، اإلرمية: من وأخذوا
مثلثة، األخرية الثاء جعلوا املهملة بالعني بها نطقوا إذا إنهم أي بَاُغوث؛ أيًضا: فيها وقالوا
القاموس، صاحب ذلك ذكر مثنَّاة، األخرية الثاء جعلوا املعجمة بالَغنْي بها نطقوا وإذا
معجمة بذال أي «الذِّبْح» فوها َصحَّ والتاريخ األخبار ُكتَّاب (وأكثر نْح والدِّ غلط، وهذا
بني، الشَّ أو واِإلْشِبني، ج، ِمالَّ والسِّ ق، الَّ والسُّ لِّيح، والسِّ واِإلْسكيم، تحتية) موحدة وباء
(وكتبها َوالطَّيْبُوت، وامللكوت، َواْلَكَهنوت، َواْلَجَربوت، والثالوث، واملعمودية، اس، والشمَّ
َواْلِقلِّيَّة، ية، َواْلِقالَّ َواْلِكْرح، والكنيَْسة، َواْلِبيعة، اآلخر)، يف مثلثة بثاء الطَّيْبُوث كثريون:

غريها. إىل واملسيح،
املسيحيني العرَب النصارى اإلرميون سبق وقد ِدينية، نرصانية أغلبها الكلم فهذِه
لها كان وإن عربية، إنها يقال وال أولئك، عن النرصانية بالديانة يتعلَّق ما كل هؤالء فأخذ
أبناء من بل عربًا، يكونوا لم لها الواضعني أول ألن اْلُمَرضيَّة؛ اللغة هذه يف تأويٍل َوْجه

إَرم.

وخمسة عرش وأربعة عرش وثالثة عرش اثني يف مثًال يقولون بغداد وعوامُّ الكتاب: هذا صاحب قال 1

وَخَمْسَطَعش وأْربََطَعش وَطَلطََّعْش اطنََعْش عرش: وتسعة عرش وثمانية عرش وسبعة عرش وستة عرش
َوطَساَطَعش. وثَِمنَْطَعْش وْسبَاَطَعش وِسطََّعْش
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يف للرياعة العنان نطلق أن عادتنا من ألن الفصل؛ هذا يف النََّفس نطيل أن نريد وال
فيها كثر التي املواطن يف الجري عن ونُمسك العرفان، ُفْرَسان فيها يَْجِر لم التي امليادين

البيان. من الحدِّ هذا عند نقف ولهذا البحث،
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اللغة، أرباب من باحث لُه تعرَّض وال أحٍد، بال عىل خطر التناحر هذا فكرة أن أظن ما
العني تراها تكاد ال التي اللطخة بل السحابة تلك السماء، أفق يف الرقيقة كالسحابة فإنُه
كان أنه عينني ذي لكل ليظهر البحث؛ لهذا نتعرض أن نودُّ ذلك ومع وخفتها، لرقتها

هذا: هو األسباب من بسبٍب السكسون إىل يمتُّون بقوٍم اتصلوا قد العرب
وكانت باآلريني، االتصال أشد متصًال الجيل هذا وكان الجرمان، من قبيل السكسون
بالضاد الناطقون بهم فاتصل — أريان مقلوب إال إيران وما — إيران ديار اآلريني منازل
إليها االختالف وكان العرب، جزيرة رقاع من قديمة رقعة والعراق العراق، صعيد عىل
من سلفنا إىل فوقع العرب، بآباء الجرمان آباءُ إذن فاتصل األزمنة، أقدم منذ معروًفا
االختالط ذيالك من آثاًرا اليوم إىل نرى ذلك وعىل بعضكالمهم، مع بعضه اتفق ما األلفاظ

القبيل: هذا من يحرضنا ما بعض نذكر ونحن الِقَدم، يف الضارب

ذن (1)

كما األمر كان إن تأويلها وجزاء، جواب «إذَْن: «إذن»: مادة يف القاموس صاحب ذكر
ألًفا.» نونه من أبدلت «إذَْن» عىل وقفت وإذا «ذَْن» فيقولون: الهمزة ويحذفون ذكرت،
أحرٍف، ثالثة عىل الكلمة لتكون بالهمزة وأُِتي للكلمة صورة أقدم هي «ذَْن» قلنا ا.ه.
يف طويًال كالًما عليها تكلمنا وقد THEN أي ومعنًى مبنًى اإلنجليزية إىل تنظر و«ذَْن»

إليه. فارجع السلف] كالم من تقدم ما إثبات [فصل:
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بَيْد (2)

يف شاكٍّا وبسرت قال وقد BAD باإلنجليزية وهو رديءٌ أي بَيْد طعام القاموس: يف
بالكلمة وقابلها الخنثى، أي BAEDEL السكسونية اإلنجليزية من لعلها األصل: هذا
أي يبيد ألن أهل ألنه به؛ ي سمِّ الرديء فكأنما لغتنا يف وأما املخنَّث، أي BAEDLING
أصل معرفة إىل يهتدوا لم اإلنجليز أن كيف الحظ ثم والهالك، للتلف عرضة أو يهلك،

تامة. معرفة كلمتهم

بَيْد (3)

أنه غري معناه بخيل، أنه بَيَْد املال كثري رجل يقال: «غري»، بمعنى بَيَْد مكرم: ابن قال
واألول ِسيَده: ابن قال عبيد، أبو حكاه «عىل» بمعنى هي وقيل: كِّيت، السِّ ابن حكاه بخيل،

امرأًة: يخاطب لرجل األموي وأنشد أعىل،

تَ��ِرنِّ��ي ل��م َه��َل��ْك��ُت إِْن إِخ��اُل أنِّ��ي» «بَ��يْ��د ذَاِك َف��َع��لُ��ت َع��ْم��ًدا

العرب، أفصح «أنا قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن الحديث ويف ذلك، أخاف أني عىل يقول:
«نحن آخر: حديث ويف «غري». بمعنى «بَيَْد» سعٍد.» بني يف ونشأت قريش، من أني بَيَْد
بعدهم.» من وأُوتيناه قبلنا، من الكتاب أُوتوا أنهم بَيَْد القيامة، يوم السابقون اآلِخرون،

اللسان. كالم ا.ه. أنهم.» «عىل معناه: وقيل: «َغرْيَ» معناه: «بَيَْد» قوله: الكسائي: قال
طويًال، كالًما وبسرت عليها تكلم وقد BUT اإلنجليزية إىل تنظر «غري» بمعنى َفبَيَْد
نجلب أننا إال عليه، الباحث فنحول ورشوحه، بتأويله القارئ ليقنع عدة محاوالت وحاول

الوضوح. كل واضحة واإلنجليزي العربي اللفظني بني الصلة أن إىل نظره

الذَّيْل (4)

باإلنجليزية هو وبسرت: قال .TAIL اإلنجليزية إىل ينظر وهو يشء، كل وآخر الذَّنَب الذَّيل:
واألسوجية TAGL واألسلندية ZAGEL بالجرمانية ويتصل TEGEL,TAEGL السكسونية
آخر معناه: ألن العقل؛ إىل أقرب العربية وأصل َعر، الشَّ ومعناها TAGL والقوطية TAGEL
َشَعر، هناك وليس الحرشة أو السمك أو الحيوان يف ما آخر الذَّنَب يكون فقد يشء، كل
الحقائق. وإيضاح الحكمة من فيها وما لغتنا يف ما صحة إىل هذا بعد الباحث فليحكم
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اْلِمْلح (5)

اللسان (راجع ا.ه َرَضَع.» ملح: ِسيَده: ابن اللبن. (بالكرس): «اْلِمْلح األعرابي: ابن قال
ليس أْن ومعلوم ،MILK اإلنجليزية ينظر فاْلِمْلح والتاج)، القاموس وكذلك ملح، يف
هذا إبدالهم يف يتبعون وال مختلفة أحرًفا مكانه يف فيجعلون حلق، حرف لليافثيني
ما وكثريًا ،KH وحينًا CH وأخرى ،K أو C وتارة H الهاء يضعون فمرة مطردة، قاعدة
تحقيًقا أو أمنيتهم، إىل بلوًغا األسباب من يتخذونه ما إىل كالمهم، يف بتاتًا يسقطونها
يف مختلفة) أحرف إىل الحاء تنقل ترى (وفيه معجمه يف َوبْسَرت قال السامي، للَّفظ
وهو قال: MEOLUC, MEOLOC, MEOLC, MILC السكسونية: باإلنجليزية هو MILK
وبالهولندية MELOC هو الذي OLD FRIESIC أي القديم الفريسسياني باألصل يتصل
،MJOLK وباألسلندية ،MILUH القديمة العالية وباألملانية ،MILCH وبالجرمانية MELK
وهو َحَلَب، أي MELKEN؛ وبالجرمنية ،MILUKS وبالقوطية ،MELK وبالدنيمركية
،MULGERE وبالالتينية ،MILSZTI وباللثَْوانيَّة ،MELCHAN القديمة العالية بالجرمنية

.(AMELGEIN) άµέλειν وباليونانية
معرفًة األمريكيني اللغويني أعظم من وهو وبسرت عن بحروفه ذلك كل نقلنا وقد
انتقال وكيفية بعٍض، من بعضها السكسونية اللغات لتقارب األول: لغرضني؛ لإلنجليزية،
أن إىل الباحث نظر لتوجيه والثاني األقوام، باختالف مختلفة صور إىل الواحد الحرف
القول من بد ال مناسبة تتناسب أو مشابهة تتشابه والسكسونية العربية املفردات بعض

الجليل. الدليل هذا بعد فتيًال النكري ينفع وال بوجودها،

باع (6)

اشرتى ومعنى يقبضُه، ثمن بدل يملكه ما رجًال أعطى معنى معنيني؛ لغتنا يف يفيد باع:
كالعربية تلفظ وهي TO BUY باإلنجليزية يقابله هذا الثاني باملعنى فباع رجل، من شيئًا
واملعنى «بَاي» تلفظ فإنها وإال الحلق أحرف من ألنها لغتهم يف ليست فإنها العني، خال ما

واحد.
،BUGGEN, BIGGEN, BIEN القديمة باإلنجليزية هو :BUY يف َوبْسرت قال
،BUGGEAN القديمة بالسكسونية يتصل وهو ،BYCGAN السكسونية وباإلنجليزية
بها، نطق الذي القوم بحسب شتى تقلُّباٍت العني تقلبت أيًضا وهنا ،BUGIAN وبالقوطية
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لغات إىل انتقاله حني واحدٍة حالٍة عىل يبقى ال الحلقي الحرف أن عىل آخر دليل وهذا
منهم. يُتوقع ما عىل اليافثيني

وعندنا األجانب، فيها ف ترصَّ ما حد عىل العني لفظ يف فوا ترصَّ أنفسهم العرب أن عىل
إنهم نقول أننا بيد املوضوع، عن وخروجها لكثرتها إيرادها محل هنا ليس تُحىص ال أدلة

غريب. وهو يَبُوك، «بَاك» املذكورين: كاملعنيني يبيع «باع» للفعل: ذكروا

َحسَّ (7)

ا: َحسٍّ ُه يَُحسُّ الكأل الربُد َحسَّ بعضه: هذا ما اللسان يف قال معانيه، أحد هنا ِبَحسَّ املراد
لغة الصاد أن الدينوري حنيفة أبو ذكر وقد اسم، وهو الكألَ، يُْحِرُق بَْرٌد : فاْلِحسُّ أحرقُه،

طويل. كالم اللسان يف املادتني كلتا ويف فيه،
ICE َوبْسرت: قال إجماًدا، أجمد أو تجِميًدا َد َجمَّ أي: TO ICE اإلنجليزية يقابل وهو قلنا
الهولندي باألصل تتصل وهي ،IS السكسونية وباإلنجليزية ،IIS, IS القديمة باإلنجليزية
،IS وباألسوجية ،ISS وباألسلندية ،IS القديمة العالية وبالجرمنية ،EIS وبالجرمنية ،IJS
َغَدا اْلَجَمَد كأن الحديد، معناها التي IRON باإلنجليزية تتصل ولعلها ،IIS وبالدنيمركية

كالحديد. ُصْلبًا
إىل نُقلت السني ورأينا الحلقية، األحرف من وهي الحاء سقطت األلفاظ هذه ويف
األسلندية. يف كما ،SS أي غربيني بحرفني الصاد ونُقلت ،S الغربي بالحرف اللغات بعض
بأمثالهما عربيني، وفعلني عربيني، واسمني عربيني، حرفني بمعارضة هنا اجتزأنا وقد
عديدة أمثاًال هناك أن عىل تدل الشواهد هذه أن إال غريها، وعندنا السكسونية، اللغة من
قديم من السكسون بآباء اتصلوا بالضاد الناطقني أجداد أن وهي الفكرة، هذه تؤيد

املوضوع. هذا يف شكٍّا تُبقي ال اللغوية اآلثار أن إال الوقت، ذلك يُعرف وال الزمان
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عىل نأتي أن يمكننا وال تَُقدَّر، ال اللغات من بغريها الضادية اللغة معارضة منافع إن
ُجلُُّه. يرتك ال ُكلُّه يُْدَرك ال ما إذ بعضها؛ نذكر أننا إال كلها، ذكرها

لغويونا يرشحها لم التي الكلم بعض معاني عىل تطلعنا أنها الفوائد هذه فأول
فيه، نرتاب ال تصويًرا لنا ُرُه يَُصوِّ وقوًفا املرشوح حقيقة عىل لنقف كافيًا رشًحا األقدمون
اليوم وأما حينئٍذ، عندهم معروًفا كان أنه بدَّ وال «معروف»، فيها: قالوا ألفاظ فهناك
الذي اليشء بعض إال منها يُذكر لم ألفاظ وهناك حوله، يحوم والشك الريب طائر فإن
أْدَهان والجمع: ْهن، الدُّ ِمَن الطائفة بالضم، ْهنة، «الدُّ القاموس: كقول لتعريفه، يكفي ال
ما كل هذا ا.ه. شاذ.» وقارورتُُه، آلتُه بالضم واْلُمْدُهن افتعل، عىل بِه، َهَن ادَّ وقد وِدهان،

معناُه. لنا يوضح فلعلُه منظور، ابن فلنسأل الدُّْهن؟ هو فما املعنى، هذا يف ذكرُه
واالسم: بَلَُّه، َدْهنًا: يْدُهنُُه وغريُه، رأسُه َدَهَن معروف. ْهن: «الدُّ «دهن»: مادة يف قال
لم لكن واألحاديث؛ واألبيات الكالم من َدُه َرسَ ما آخر إىل وِدَهان.» أْدهان والجمع: ْهن، الدُّ

الواضح. معناه ذلك كل من يَتَبنَيَّ
(حزيران) ويونيو (نيسان) أبريل جزء يف املقتطف يف مقاالٍت األدباء أحد كتب وقد
املراد أن العرب أدباء يقنع أن محاوًال ١٩٣٨؛ سنة من أبريل جزء ويف ،١٩٣٦ سنة من
عند شائع هو ما هذا بكالمه مخالًفا األنبتة، بعض عرص من يُتخذ الذي الزيت بالدهن:
من دسم جوهر كل به يُراد الدهن أن هو الشائع وهذا بالضاد، الناطقني أبناء جميع
يطالع َمْن أن وأظن وكتَّابهم، لغوييهم كبار كالم يف ورد ما عىل ، وحيوانيٍّ ونباتيٍّ َمْعِدنيٍّ
كالمِه يف وردت عبارة آخر فأنقل يَُقْل، لم ما إليه أنسب بأني يتهمني السطور هذه
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فيما واهم أنستاس األب أن1 فنجد …» بنصها: ودونكها (١٩٣٨ أبريل مقتطف يف (أي
جاء كما الزيت2 أو الدهن هو بل رجاًال، وال نساءً ال الناس،1 رءوس تفرزُه ال فالدهن قالُه؛
لآلية مخالف وهو كذلك، الدهن جعل يف منُه رغبًة شحًما؛ جعلُه فاألب الكريم، القرآن يف
والزبيدي والفريوزآبادي الجوهري عىل يجوز ذلك أن العجب3 ومن الدهن، فيها ورد التي
فالدهن الوهم؛4 هذا لُه حصل ملا التاج عبارة يف أنستاس األب تبرص ولو األعجمي، والين2
سنة ويونيو5 أبريل مقتطفي يف ذكرت وكما غريُُه،3 يمكن وال األوىل املقالة يف ذكرت كما

املاضية.6 السنة قبل التي ١٩٣٦
يصطدم فال للعثار أمنًا مولدة4 أو عامية إنها َفْليَُقْل الدهن يقول: أن الواحد أراد فإذا
املقالة هذه صدر يف ذكرت فكما والشحم الدهن أما الكريمة، واآلية اللغة7 بكتب الدهن

«فنجد فقوله: الضعف؛ من وفكره كالمه يف ما إىل الحاشية يف هنا نشري لكن بيشء، النص نمس ال نحن 1
ولم وجوًدا.» يجدُه واليشء مطلوبُه «وجد اللسان: يف قال األب، فنجد والصواب: صحيح، غري األب.» أن

مطلوبُه. أن وجد يَُقْل:
الرءوس. تفرزه ال والزيت الزيت.» هو الدهن «ألن والصواب: له. معنى ال كالم 2

هنا والفاء العجب.» «فمن يقول: أن عليه وكان بالحقه، وال بسابقه يتسق ال كالم العجب.» «ومن قوله: 3

يجوز.» أن العجب من السبب «فلهذا معناها: فيكون سببية،
إليها تصل ال بلغة أو يابانيٍّا، أو صينيٍّا أو هنديٍّا يكون يكاد غريب قول الوهم.» هذا له حصل «ملا قوله: 4

هذا سها «ملا أو الوهم»، هذا َخَلده يف وقع «ملا أو الوهم»، هذا وهم «ملا قال: أفلو بها، نسمع لم أو أفهامنا،
تُحرص، أو تُحىص أن من أكثر وهي التعابري هذه ضاهى ما إىل الوهم» هذا صدره يف وقع «ملا أو السهو»،

أحسن؟ كان أما
يصدر املقتطف أن قارئ كل ويعلم نعلم ألننا للحقيقة؛ مخالف قول ويونيو.» أبريل مقتطفي «يف قولُه: 5

املعطوف: معنى فيكون ويونيو.» أبريل مقتطف «يف يقول: أن عليه يجب فكان مرتني، ال الشهر يف مرة
قوله يكون فكيف وإال صحيًحا، القول فكان الشهر، يف مرتني تصدر املجلة كانت لو أما يونيو، ومقتطف
يونيو، ومقتطف أبريل مقتطف يف وهو: للقول آخر وجه وهناك الشهر؟ يف مرتني يصدر املقتطف كان لو

الصميم. الفصحاء ال املولدين تعبري من وهو ضعف، عىل لكن يجوز ذكره كما كالمه أن عىل
سنة يونيو أن جرم وال ،١٩٣٨ سنة من أبريل يف يكتب املعرتض فحرضة العبارة، هذه نفهم لم 6

السنة قبل «التي يقول: حتى وقت، غري يف ١٩٣٦ سنة أفتكون ،١٩٣٧ أي املاضية السنة قبل هو ١٩٣٦
عنه التعبري وال بابه يف الغريب التأكيد هذا وجه نفهم وال كنهه، إىل نصل ال مطلسم كالم هذا املاضية؟»

الصورة. بهذه
«التصادم: اللسان: يف قال اللغة، وكتَب الدهن يصطدم ال والصواب: ركيك، عامي تعبري هذا 7

قال يتصادماِن، والجيشاِن هذا، وذاك ذاك هذا يَُصاِدم أي فيتصادمان يَْعُدواِن والرجالن التزاحم.
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ذكرتهما، وقد فقط آيتني يف إال الكريم القرآن يف يردا لم والشحم الدهن إن ثم قبلها، والتي
الكاتب.» كالم ا.ه أنستاس األب بغداد يف وأنا يل اشرتاه8 فلوجل، فهرست من ذلك عرفت
باليونانية إياها بمعارضتنا واألصيل الحقيقي الدهن معنى إىل اهتدائنا أول وكان
:(٩٣ : ١٠٥ املجلد (أي ١٩٣٨ سنة يوليو مقتطف يف فكتبنا هنا، الحاشية يف ذكرناها التي
األنبتة؛ من يُستخرج ما بمعنى الزيت أي الفرعي؛ اآلخر معناه سبق «األصيل» املعنى «هذا
والعدد املواطن، من غريهما إىل و٢٣ : ٧٥٠، ٣٢ : ٥٠١ يف اإللياذة يف األول باملعنى ورد إذ
ترتيبه، بحسب البيت رقم إىل الثاني والرقم ترتيبها، بموجب القصيدة رقم إىل يشري األول
األسكري هسيودس يف وكذلك أخر، عدة مواطن إىل ١٤ : ٤٢٨ يف ة األودسَّ يف أيًضا وجاء
هؤالء غري إىل ،٨٣٨ البيت يف بثئوغونية املوسومة قصيدته يف و٨٠٠ق.م، ٩٠٠ بني املتوىف
قبل وذلك شواهدهم، إيراد عن املقام يضيق بما اليونانيني واملؤرخني والَكتَبة الشعراء

امليالد.»
العرب فحرص اإلسالم، وقبيل النرصانية أوائل يف فكان الزيت بمعنى الدهن وأما
أو الدهنية األنبتة بعض من عًرصا يُستخرج بما أو الشحم، من ماع بما الدهن معنى
واألشبه، األوجه الوجه وهو أحمَد، الشحم بمعنى الدهن إىل الَعْود كان وعليه: الدسمة،
نتبع أن أوىل ة َفِبُحجَّ لنا، حجة الفرع نتخذ أن لنا جاز إذا ألنه يُتبع؛ أن أحق واألصل
العربية الربوع يف بالضاد الناطقني جميع استعمال به وأخذًا لذلك إثباتًا ويزيدنا األصل،
ثم والتعميم، الشيوع لهذا املكابرين إنكار يهمنا وال العهد، أقدم ومن شاذٍّ بال اللسان،

قلنا:
ومعنى ،(٩٢ : ٦٤ (املقتطف اليونانية إىل تنظر العربية «الدهن» إن سابًقا: قلنا «قد
من هي العربية أن وال العربية، من هي اليونانية أن معناُه وليس تشبهها، أنها ذلك
قبل ما إىل عهده يرتقي ن مدوَّ كالم عندنا يكن لم وملا بعضهم، يتوهمه كما اليونانية،
املشابهة األلفاظ يف اليونانية اللغة هذه يف النظر إىل نضطر اإلغريق، عند ما بخالف امليالد،
أول أن وجدنا كتبهم استشارة وعند عندنا؛ ِقَدمها ملعرفة مدوناتهم يف ورد فيما أللفاظنا

الجامد.» الشحم هو للدهن معنى

والسفينتان بحمولتهما، املاء فوق مرَّتا إذا صاحبتها، واحدة كل رضبت إذا السفينتني: واصطدام األزهري:
ا.ه. أيًضا.» يتصادمان والفارسان بعًضا، بعضهما رضب إذا وتصطدماِن: تتصادمان البحر يف

ما االستطرادات هذه مثل وله الدهن، عىل فيها يتكلم مقالة يف فلوجل لفهرس مشرتاه ذكر رس نفهم لم 8
بأمرِه. يفكر فيما اْلَحرْية إىل القارئ يدفع
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عند منها نرى كما القديمة، املدوَّنات من عندنا كان ولو لغتنا، يف كان «وهكذا
الثاني؛ املعنى إىل به انتقلوا ثم الجامد، الشحم هو للدهن كان معنى أول لوجدنا اْلَهلنيني،
املطلوب ا.ه. اْلِجْسم.» يف وهو عليها يكون التي وبالحالة واإلهالة، السائل الدهن إىل أي

هنا. إيرادِه من
األسلوب هذا باتخاذنا املعاجم يف البينة غري األلفاظ من مئاٍت معاني إىل اهتدينا وقد
هذه فقهاء به يحلم ما أعظم من النتيجة فكانت بألفاظهم، ألفاظنا بمعارضة أي اللغوي؛

امُلِبينة. اللغة
يف وردت كما «شجرة» ال األقدمني، عند معروفة خمرة هي «اْلُقنَْسِطبط» أن فعرفنا
يف وأصلها (٣ / ٩ / ٣٧ يف الصادرة األهرام جريدة يف مقالتنا (راجع اللغة كتب جميع

.Κονυξίιης (οίνος) (Konyzitès oinos) اليونانية
الفرنسيني عند ى اْلُمَسمَّ الطائر اسم معرفة من هذا عرصنا يف الطري علماء حار وقد
ألن خطأ؛ وهذا األكثرون، وهم بجع إىل نقله َمْن فمنهم ،SWAN واإلنجليزية CYGNE
وأول «أْرَدف» إىل نقله َمْن ومنهم باإلنجليزية، PELICANو بالفرنسية، pélican هو البجع
موجودة غري وهي العربي، الفرنيس املعجم صاحب بقطر هو كتاب يف مطبوعة ذكرها َمْن
ويطلقها البطة ومعناها: بالرتكية «أوردك» أو «أوردق» تصحيف: هي إنما العربية؛ يف
ومنهم العربية، إىل الفرنسية املعاجم أصحاب بقطر عن فنقلها سهًوا، البجع عىل بعضهم
هو الحقيقي األصل أن وأظن الضاد، لغة يف معروف غري وهذا «الفون»، إنُه قال: َمْن
χύχνος, اليونانية إىل ينظر وهو فصحف ياء، أو واو بينهما بقافني «القيق» أو «الُقوق»
وَصَقع َرن ومعناه: ،KAN األصل من مشتقة اليونانية أن علماؤهم ويظن ،KYKNOS
الطائر وهذا أبيض، أي «يقق» مقلوب أنه نظن بل الرأي هذا نرى ال ونحن وَصَلع،
العرب لغة (راجع و«يقق» و«قيق»، «قوق»، فيه: ويقال الناصع، األبيض بلونِه معروف

املعربات]. وتشويهات وتحريفات تصحيفات [فصل: الكتاب وهذا (٨ : ٣٥٩
باإلشارة فاجتزأنا الخضم، كالبحر فهو التساعه هذا البحث يف نتبسط أن نريد وال

فقط. إليه

هوامش

تفرزُه ال والصواب: ظاهر. خطأ نساءً.» ال الناس، رءوس تفرزُه «ال قوله: (1)
تفرزُه، ال قوله: يف موجود النساء يتقدم الذي النفي ألن رجاًال؛ وال نساءً الناس؛ رءوس
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ال تذُرنَّ ال يَُقْل: ولم ُسَواًعا﴾، َوَال ا َودٍّ تَذَُرنَّ َوَال آِلَهتَُكْم تَذَُرنَّ َال ﴿َوَقالُوا اآلية: ومنه
طلبة أصغر يجهله ال أمر ألنه مدهش؛ قول الناس». رءوس تفرزُه «ال وقوله: آلهتكم،
بأيدي الذي الصغري الروس معجم يف يقرءون مثًال الفرنسية يعرفون الذين فإن املدارس،
والحيوان، اإلنسان يف ويكون ذوبانه يسهل دسم جوهر «الدهن معناه: هذا ما الطلبة
إىل اآلالت، أدوات ودهن األطعمة لطبخ يتخذ رصف، غري أم كان رصًفا الحيوان ودهن
«ومنه املعدن يف يكون وقد إلخ»، زيتًا «ويسمى النبات يف الدهن يكون وقد ذلك، نحو
يف يطالعه يشكَّ َوَمْن ،١٩٣٨ سنة يف املطبوع الصغري املعجم كالم ا.ه. إلخ».» النقط

.GRAISSE
بفتحة «لني» يلفظونها اإلنجليز فإن «الين»، هكذا: LANE كتابة سبب أرى ال (2)
ولهذا لحم»، «بيت مثًال: يقولون حينما «بيت»؛ العوام يلفظ كما الكرس، إىل بها ممال
لحم» «بايت ال لحم»، «بيت يكتبونها العرب أن وكما .BETHLEHEM اإلفرنج يكتبها
بأحرف كتبناه لو به يُنطق الَعَلم هذا ألن «الين»؛ ال «لني» LANE تُكتب أن يحسن كذلك
«سيم» وهي «سام»، يكتبون كما «لني»، وتُقرأ «الن» يكتبها أن فإما ،LENE هكذا فرنسية

«لني». وإما ،SEM أي:
سلطة فبأي نفسه، من متشبع صاحبه أن عىل يدل كالم غريه.» يمكن «وال قولُه: (3)
الكالم هذا بمثل البتة ينطقوا لم األقدمون اللغويون واألئمة املطلق، الحكم هذا يحكم
فكيف واإلنسان، الحيوان يف يكون الذي الدسم بمعنى يرد لم الدهن كان فإذا الجازم؟
الودك منها ويحملون األضاحي: حديث «ويف «ودك»: مادة يف اللسان يف ورد ما لنا يفرس
َوَمْن الحديث ل مؤوِّ نتبع أم حرضته أنتبع منه.» يستخرج الذي «ودهنه» اللحم دسم هو

اللسان؟ العربية البالد سكان وجميع سبقه
مولدة؛ أنها وال عامية املعنى وهذا اللفظ بهذا الدهن أن أحد يرى وال نرى ال (4)
،δημòς démos باليونانية إياها معارضتنا حني للمسيح سابق عهد يف وجدناها إنَّنَا إذ
يقابل هنا وهو حلقيٍّا، حرًفا سيما وال محذوًفا، حرًفا يقابل ما كثريًا H اليوناني فالحرف
نون، هنا ويقابله أيًضا، ميم أو لساننا يف نون فيقابله اليونانية، آخر يف امليم وأما الهاء،
(الغاية)، والندى املدى فيقال: نفسها، العربية يف تُرى املعاقبة هذه فإن عجيبًا ليس وهذا
حروف يف والنون امليم تعاقب العرب والقعم: القعن يف األزهري وقال والبنان، والبنام
أن أنكر وال للسحاب، والغني والغيم لْلَحيَّة، واألين األيم مثل مخرجيهما لقرب كثرية
صاحبه، إىل يَْعُزُه ولم التاج صاحب ونَقلُه قعن)، يف (اللسان منها والَقَعم الَقَعن يكون

105



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

،MARTYRIUM وأصلُه: واملاطرون ،ROSATUM وأصلُه: الرَساطون التعاقب هذا ومن
ματϱα,و ματϱα, (mairè) اليونان: وقال ،PANIS بالرومية وهي فام، بالعكس وقالوا:
وهي السماء، كواكب من اليمانية ْعَرى والشِّ األكرب الكوكب عندهم: ومعناها ،MAIRA

نونًا. امليم بقلب كاليونانية فتكون «النَّرْيَة». قلت: خففتها وإذا َة»، «النَّريِّ إىل تنظر
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من كلمتها اآلخذة األمة إن أي الثانية؛ باألمة الواحدة األمة اتصال األخذ: رشوط أول
أو باْلِجوار، االتصال هذا يكون وقد بها، تتصل أن الكلمة منها املقتبسة الثانية األمة
مزايا من الصلتان وهاتان املطالعة، أو املكاتبة، أو املصادقة، أو املعاملة، أو املتاجرة،
العرصية، الشواهد بعض لك نذكر ونحن أخذ، فال اتصال، ثَمَّ يكن لم فإن العرص، هذا
األصل، يونانية هي العرصية الكلم هذه أشبه وما والتلفون، والتلغراف فالفوتغرافية
كالفرنسيني، الغرب أبناء من بل اليونان، من اقتبسناها إننا نقول أن نستطيع ال لكن
من أو اليونانية، من نحتًا الكلمة وضعوا وهؤالء مثًال، واألملان واإليطاليني، واإلنجليز،
من بد ال مسألة وهذه مبارشة، منهم ال اْلَهلَّنيني كتب من اقتبسوها فهم الالتينية،
من مقتبس بأنه يدعي أو الغري، عن ينقله بما الكاتب ينخدع ال لكي بها؛ االحتفاظ

ُمدَّعاه. يف خاطئًا يكون إذ الفالنية؛ األمة
املطابقة» «كل مطابقًة العربية يف الكلمة تأتي أن األخذ يف يشرتط ال الثاني: الرشط
معناها؛ بعض منها أُِخذ يكون أن يجوز قد بل منها؛ املأخوذة اللغة يف الواردة للكلمة
أيًضا، صحفتها وربما لغتهم، إىل إياها نقلهم بعد معناها يف ترصفت العرب أن أو
الكاِغد، من الورقة ومعناها (khartès,ou) χάϱιης, ου (δ) من يونانية فالقرطاسمثًال
وِقْرَطس كجعفر َقْرَطس إىل نقلوها ثم مفتوحة، األصل يف أنها مع ثلثَّوها، فالسلف
والصحيفة القامة، املديدة البيضاء الجارية أو اآلدم «الجمل معانيها: من وقالوا كِدرهم،
ودابة وبُْرد1مرصي، الَفتيَّة، والناقة للنضال، يُنْصب أديم وكل كانت، يشء أي من
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َهَلك» وتََقْرَطس: الِقرطاس، أصاب فقرطس: وَرَمى ِشيٌَة، بياَضها يخالط ال ِقْرَطاِسية
(القاموس).

ألن البياض؛ يف التوسع عىل مبنية وكلها تعددت املعاني أن هذا من ترى فأنت
قرطاس، قطعة للنضال ينِْصبون األولون وكان البياض، هو الكاِغد عىل الغالب اللون
فانتقل ُمزِّق، الغرض أُصيب وإذا قرطاًسا، الغرض َي َفُسمِّ للرامي، بينًا ظهوًرا لتظهر
الكلم من مئاٌت تُرى الوجه هذا وعىل فيقتلُُه، املوت أو القدر َسْهم يصيبه َمْن إىل املعنى

املجرى. هذا جاريًة املعربة
معناها، إىل أو إليها الناس لحاجة الكلمة تعرَّب أن الرضوري من ليس الثالث: الرشط
الناطقني ألن معرَّبة؛ غري الفالنية الكلمة أن يظنون إذ اللغويني؛ من كثري ذهب كما
يُْغِنيهم ما لغتهم يف ألن أو بالدهم، يف موجود َمْعنيُّها إذ إليها؛ يحتاجوا لم بالضاد
بألفاظ نطقوا السلف لكن األسباب، هذه ضاهى ما إىل إليها، احتياجهم لعدم أو عنها،
يكلموا أن حاولوا أو ذلك، أرادوا ألنهم بها تكلموا وإنما عنها، غنًى يف كانوا دخيلة
معاني يعرفون أنهم السامع يطلعوا أن أرادوا أو غريها، يفهم وال الكلمة تلك فهم َمْن
إليه تؤدي ال طابًعا النفس يف طبعت الدخيلة اللفظة ألن أو العجمية، الكلم بعض
غري أصولهم من واالشتقاق نربتنا، غري ونربتهم حروفنا، غري حروفهم إن إذ مفردتنا؛
غري إىل الضاِدية، بألفاظنا شعورنا غري الدخيالت بتلك وشعورنا أصولنا، من االشتقاق

املتعددة. األمور هذه
األنصاري: هللا عبد بن جابر حديث «ويف ر»: «سو مادة يف العرب لسان يف جاء فقد
وإنما العباس: أبو قال «ُسوًرا»، جابر صنع فقد قوموا، ألصحابه: قال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أن
إليه.» الناس دعا طعاًما، أي ُسوًرا َصنََع بالفارسية، تكلم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن هذا من يُراد

ا.ه.
وليمة، أو ضيافة، صنع أو طعاًما، صنع يقول أن الرسول يستطيع كان فقد
ألن كلها؛ عنها عدل لكنُه بالعرشات؛ تَُعدُّ التي املفردات من غريها إىل مأدبة، أدب أو
غريها. قيل إذا به يَُحسُّ ال أو به يُْشَعر ال طابًعا النفس يف طبعت بالفارسية «ُسوًرا»
ن» ل «ق تركيب يف ذكر فقد املؤمنني أمري كالم من املذكور نقلُه ما ذلك ومثل
طلقت، امرأة عن يًْحا ُرشَ سأل أنه السالم عليه عيلٍّ عن روي «األزهري: نقلُُه: هذا ما
من نسوٍة ثالث شهد إن يٌْح: ُرشَ فقال واحٍد، شهر يف ِحيَض ثالث حاضت أنها فذكرت
فقال قولها، فالقول كذلك، شهر كل يف ُطلِّقت أن قبل تحيض كانت أنها أهلها بطانة
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وذكر … أصبت معناها: بالرومية قالون العلم: أهل من واحٍد غري قال «قالون.» عيلٌّ:
صالح.» برجل وفرسها عمر بن هللا عبد إىل ونسبها الكلمة هذه مثل هناك

وصالح حسن ومعناها: χαλός, ή, ον (kalos,è,on) يونانية كلمة وقالون قلنا
الناس. غري وعىل الناس عىل وتقال األلفاظ، هذه ضاهى ما آخر إىل وجيد،

بما عربي أصل إىل يمتُّ ال وبأنه أحرفه، بكثرة لغتنا يف الدخيل يعرف الرابع: الرشط
الواحدة الكلمة اختالفات أي اللغات؛ فيه تكثر ولهذا وصيغته؛ واشتقاقه، وضعه، يوجه
تؤوَّل قد أو ثالثية، وهي دخيلة الكلمة تكون قد إذ األغلبية؛ باب من هذا شتى، بأوجٍه
جاء ما غالب عىل يقع كالمنا لكن لغات، فيها يرد لم وإن اشتقاقها، يوجه بما الدخيلة

الغالب. عىل والحكم يخالفه ما ورد فقد وإال الباب، هذا يف
بعضُه: هذا ما فقالوا شتى، بأوجٍه ιό χήιος εος-ους (kètos) ُعرِّبت فقد
اْلَحيْض، وُحوت والَقطَّا، والفاغوس، والغاطوس، والِقيُطس، والَعاُطوس، الَقاُطوس،
مع طيَّتِنا، من نََويْناُه ما أَبَْعِد إىل الكالم يسوقنا لئال ورودها محل نثبت أن نريد وال
الكلمة إىل ينظر وهو «الحوت» عندهم ألن الكلمات؛ هذه عن غنًى يف كانوا السلف أن

فتدبَّر. األحيان أغلب يف لغتنا يف الحاء تقابل k ألن نفسها؛ اليونانية
واألََفال، واألوال، والفال، والوال، البال، يأتي: بما φάλαινα (BALAENA) وعرَّبوا
كتابنا يف ذكرنا وقد والباالم، وأكيال، والواك، واألوك، واألول، والوايل، واآلل، والشال،
آخر إىل ص٢٦٨ من فلُرتاجع الكلم، هذه ورود مواطن األقدمني» اللغويني «أغالط
تتصل ال عرشة الثالث اللغات فهذه البحر»، «جمل يها: تسمِّ العرب وكان ص٢٧٤،
عند فالوقوف ُحدودُه، تَُعنيَّ أن ا ِممَّ أوسع الباب وهذا التسمية، هذه ه يوجِّ عربي بأصل

وآمن. أوفق األفق هذا
ما عىل معانيها تعيني يف يتحكمون قد الكلمة تعريبهم عند العرب إن الخامس: الرشط
ويقولوا قصدهم عن يردوهم أن املتنطعني لبعض أو لألعاجم يحق أن غري من يهوون،
يف أخطأتم لهم يقولوا أن أو األصل، يف ليس املعنى هذا ألن املعنى؛ يف أخطأتم لهم
ذلك فكل بالضاد، الناطقني عىل األجانب يُنكرُه الذي الَقاَلب بهذا الدخيلة الكلمة إفراغ

لها. معنى ال مماحكات
أبناءَ فإن ،δ ωχεανός ου (okeanos) باليونانيَّة وهو األُوقيانوس، ذلك: مثال
«األوِقيانُس»، أو «األوِقيانُوس»، بصورة َعرَّبوُه املحيط» «البحر معنى أرادوا ملا يعرب
قليًال فوُه َصحَّ ثم (القاموس)، بصورة وقرصوُه «األْقيَانُوس»، أو «األْقيَانس»، أو
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تَْصحيف إنها قريتغ: قال البلدان، أْوَصاف ُكتُب يف وردت وقد «اِإلْفِريُدوس»، فقالوا:
حوايش ألن فيه، تجري ال السفن أن إال باألرض؛ محيط بحر عندهم وهو «األقيانوس»،

ا.ه. الثياب. كف مكفوفٌة هناك، األرض
من الثالث البحر به وأرادوا َزيْنب، وزان «َقيْنَس» بصورة آخر َقًرصا وقرصوُه
(طبع الكسائي هللا عبد بن محمد األنبياء قصص صاحب ذكرُه السبعة1 األرض أَبْحر

ص٩). يف َليَْدن
تحت الريح من بحر عليِه: وقالوا «ِكْدبَْون»، وزان «ِعْقيَْون» بصورة فوُه وصحَّ
تسبيحهم العرش، إىل ناظرين ريح، من ِرماح معهم ريح، من مالئكة فيه العرش،

ون». ي ق «ع يف املحيط محيط راجع األعىل.» ربِّنا «ُسبَْحان
مفرًدا اسًما يتخذوا أن عدنان أبناء عىل يعرتض أن ألحٍد حقَّ ال السادس: الرشط
الذي التاجر لبَيْت النِّْرب ذلك: مثال دخيل. مجموع لفٍظ من استلُّوه وقد هم، يضعونُه
έμπόϱιον (EMPORION) اليونانية تعريب وأَنْبَار أنبار، مفرد فإنه املتاع، فيه د يُنَضِّ

بمعناه.
δ اليونانية تعريب وفراديس فراديس، جمعه فإن للبستان، والفردوس

برَْيِدايزا. الزنديَّة من واليونانية παϱάδεισος, ου PARADEISOS
χεϱαμίς, ίδος (keramis, اليونانية من مأخوذة وهذه القراميد، مفرد والقرميد

.idos)

اليوم ى يَُسمَّ الذي البحر وهو نيطش، يسمونه: وأكثرهم بَيَْطش األول وهي: سبعة عندهم البحار أشهر 1
«األبيض» البحر بعضهم يه يسمِّ الذي وهو املتوسط، البحر أو الروم بحر وهو األصم والثاني: األسود.
كذلك َي َوُسمِّ ذكرناه الذي هذا َقيْنَس هو والثالث: الروم. بحر غري آخر بحر األبيض والبحر املتوسط،
الصفة يف لزيادة والياء الباسيفيكي، أو الباسيفيك أو بالهادئ املشهور وهو الساكن والرابع: لعظمه.
الديار هذه إىل يفيض ألنه الهند؛ بحر وهو اْلُمَغلِّب والخامس: وأحمري. وأحمر ودوَّاري، دوَّار يف كما
وهو األتلنتيكي، أو األتلنتي هو املكسورة، النون بتشديد اْلُمَؤنِّس وأموالها،والسادس: بغناها املعروفة
باب املندب، بباب ينتهي الذي الباكي والسابع: شنيع. قبيح وهم وهو األطليس، بعضهم: اُه َسمَّ الذي
اْلُقْلُزم»، و«بحر إساف»، و«بحر سوف»، «بحر بني واختلفت البحر هذا أسماء كثرت وقد والعويل، البكاء
لم األقدمني العرب لكن والجرائد؛ املدارس كتب يف املعتمد وعليه اليوم املشهور وهو األحمر»، و«البحر
إن تُِصْب فاحفظه إساف، بحر أو سوف وبحر الباكي، البحر ذلك: وقبل اْلُقْلزم، بحر عرفت بل تعرفه،

هللا. شاء
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والكر ،δ χϱόνος (KHRONOS) قرون من هو الزمان من الوقت بمعنى والقرن
والدرب ،CROR وتلفظ كرور الهندية من املعرَّب الكرور مفرد هو ماليني عرشة بمعنى

.ΰνϱώμ, (αια,ων) (thurom, (ata,όn)) اليونانية يف وأصله دروب
الرتك يد عىل الِقْرش أو الِغْرش كالمنا يف دخل امليالد من عرشة الثامنة املائة ويف

.GROSCHEN أي غروشن من األملان، من اقتبسوُه وهم بهم، باختالطنا
فجرَّد أخرى، سبيل عن أو السبيل هذه عن جاءتنا أُخر ألفاظ عن يقال وهكذا

ذكرناه. ما واألصل الخالف، يظنُّ إليه والناظر مفرًدا، املجموع اللفظ من السلف
وعُجًزا، صدًرا ِقْطَعتنَْي الكلمة قطعوا إذا ُمَرضَ أبناء عىل اعرتاض ال السابع: الرشط
أو صدرها، ويلقون بعجزها يحتفظون أو عُجزها، ويُلقون بصدرها فيحتفظون
مستقالٍّ معنًى الجزءين هذين من لكلٍّ ويَُعيِّنُون َوَعُجزها صدرها من بكلٍّ يحتفظون

بذاته.
«نََشا»، فقالوا: جزأين الكلمة قطعوا فإنهم ْستَج، نََشا بالصدر: االحتفاظ مثال
يف وقالوا «َدْستان»، وألقوا «هزار»، َهَزارَدْستَان: يف وقالوا «ْستج»، ورموا «نشاء»، أو

َجع. ْ الرشَّ σαϱχοφάγος ويف األثفية أي «الديك». باي»: «ِديْك
يف وقالوا «َداِذي». ب واحتفظوا «َخر»، نبذوا فإنهم َخْرَداِذي الثاني: ومثال

«اْلبَْهَرج». «نابَْهَرْه»: يف وقالوا «الطُّوس»، «أذريطوس»:
فقالوا: ،hydrokèlè ΰδϱοχηλης (ή) من وهي قيلة»، «أُْدَره الثالث: ومثال

القاموس). (راجع الخصيني إحدي يف الفتق يعني منهما وكل و«ِقيَلة»، «أُْدَرة»،
األجنبية الكلمة تعريب هي الفالنية اللفظة أن عىل الباحث يحكم ال أن الثامن: الرشط
إن مثًال: يقول أن له يحق فال االثنتني، بني مشابهة أو مجانسة ملجرد الفالنية
فعل من الروميَّة ألن ومعنًى؛ مبنًى كالعربية وهي الالتينية، GELIDUS تعريب الجليد
باب ومن عرضية فاملشابهة ، بنَيِّ فرق الفعلني وبني «َجَلَد»، من والضادية ،GELARE

غري. ال املصادفة
غري أي άΰήλυς, (athélus) اليونانية من الجايف الغليظ وهو اْلُعتُل إن يقال: وال

بعٍض. عن بعضها فمتباعدة األصول وأما غري، ال ظاهرة املشابهة فإن املخنَّث،
«املعرَّبات ب املوسوم كتابنا يف أطول كالًما مذخرين الرشوط، بهذه هنا نكتفي وإننا

وفوائدها».
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هوامش

الُربد ذلك بياض التسمية هذه سبب ولعل العرب، ولسان القاموس يف ورد كذا (1)
أيًضا يحتمل لكن كتان، من وكانت تها، وِرقَّ النَّاصع ببياضها اشتهرت وقد مثًال، كالقباطي
يكون يكاد وهو بحسنه مرصمشهور وبردي املرصي»، «اْلَربِْدي تصحيَف الكلمة تكون أن
(ص٢١ فهرسته يف النديم ابن كتب وقد آنًفا، املذكور كالجمل اللون آدم إنه أي أبيض؛
الربدي. قصب من ويُعمل املرصي. القرطاس يف مرص أهل «كتب اإلفرنج): طبعة من
أو البابريس بمعنى هنا فالقرطاس ا.ه. السالم.» عليه النبي يوسف عمله َمْن أول وقيل
بالالتينية ى يَُسمَّ والقرطاس ،PAPIER كلمتهم اإلفرنج اشتق ومنه ،PAPYRUSالفافريس
نََسج أي ،CHARTAM TEXERE قولهم: ومنه املرصي، الربدي به ويُراد ،CHARTA
ورقهم يتخذون كانوا األقدمني ألن ذلك؛ وقيل ورًقا. َصنَع ذلك من ويُراد ده، نضَّ أو الربدي
الصواب وجدنا ولهذا غريه؛ دون املرصي الربدي قرش تنضيد من قرطاسهم أو كاِغدهم أو
جمع يف قالوا كما بْردي، جمع هنا اْلُربْد إن يقال أن إال اللهم اْلُربْد، ال املرصي، الربدي هنا
فتحنا لو ألننا اللبس؛ من إشفاًقا الباء وضموا وروم، وكرد ترك ورومي: وكردي تركي
CHARTA أن ذلك عىل ِزْد املوطن، هذا يف فيه مرغوب غري وهو اْلَربْد، جاءَنا اْلُربْد باء
املعنى رد يف فَرأْيُنا القرطاس، منه يُتخذ الذي النبات أي نفسه؛ اْلَربْدي معناها الالتينية

عليه. غبار ال أصله إىل
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البحث مدخل (1)

ويُعاِرك يفتتحها، التي الديار يف ًعا توسُّ أو مباهاًة بالده؛ ويجتاح ليذله قوًما قوم يحارب
ورفعت جماعة بها ذلت وسخائم إهانات من بينهما انتقاًما أو للضغائن، يًا تشفِّ بيتًا بيٌت

أخرى. طائفة رأسها
أو صادقة حقوق عن أو ِعرٍض، عن دفاًعا الواحد؛ البيت أعضاء يف القتال ويقع
لحقوقه اسرتداًدا فينهض له؛ ُمِذلَّة يعتقدها الخصم لكن وهمية، أو حقيقية كاذبة،

َعنوًة. منه أُخذ ملا واستعادًة الضائعة،
ليكون بالسوء ارة األمَّ السفىل نفسه كبح محاوًال نفسه املرء يف الخصام يقع قد بل ال
عينه السبب ولهذا جنبيك، بني التي نفسك لك عدوٍّ أعدى قيل: ولذا العليا، لنفسه النرص
ويقهرها، الغضب عند نفسه يغلب ألنه اْلَخْلق؛ يف رجل أعظم ففتح) (بضم َعة َ الرصُّ يَُعدُّ

إليِه. البلوغ من تمكَّن إذا املرءُ به يفوز نَْرصٍ أكرب وهو
كل يف وللكلم والنفوس، والبيوت األقوام بني معروفة — تََرى ما عىل — فالحرب
ويف وتميتها، وتقتلها الهرمة ترصع الُقوى الشديدة فالحديثة أيًضا، عواٌن حرب لسان
وخفة قوة القديمة الكلم يف كان إذا أما اْلَميْتَة؛ عى ْ الرصَّ األلفاظ من ُكثار يشءٌ لغتنا
زحزحتها يحاول لفظ كل تقاوم فإنها َجْرس وعذوبُة أسلوب وحسن حياة وتدفق ورشاقة

هرمة. قديمة كانت ولو مكانها، عن
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تموت ال الكلم أي (2)

ألوف عليها تميض أو مضت ولو تموت، ولن تموت ال قديمة حروف اللَُّغى جميع ويف
مثًال راجعت إذا فإنك إليه؛ أرشنا ما عىل واملكافحة، املناعة رضوب من فيها ملا القرون؛
تَُعدُّ ًة َجمَّ ألفاًظا فيها ترى واإلرمية والعربية والعربية والالتينية اليونانية األصول بعض
حديثة، يونانية لغة بجانبها قام أنه مع هللا؛ يشاء ما وإىل اليوم، هذا إىل حية وهي باأللوف،
والعربية العربية يف وكذلك واألسبانية، والفرنسية كاإليطالية الالتينية من فروع وعدة
فيها َواْلَعذْبة والسائغة منها الفصحى أن إال ودخيلة؛ عامية كلم داهمتها فقد والنبطية،
اللغات إىل يسري باختالف منهن الوضِع الحديِث إىل كلها فانتقلت كانت ما عىل بقيت
لألسباب بطائل؛ عنها ترجع فلم تقتلها، أن حاولت التي بالكلم هازئة الحديثات، البنات

هذا. ُفَويْق إليها أرشنا التي وهي سواها، عن َميََّزتْها التي املنيعة
اللسان إىل بت ترسَّ التي الكلم بعض قتل امللكي» العربية اللغة «مجمع يحاول واآلن
غريها وإحياء ودفنها، قتلها إىل ساعيًا والعوام، والدخالء األجانب لَُغى من متدفقًة امُلِبني
ألفاٍظ بوضع وإما السنني، من مئاٍت قبل منها الهامد بل اْلُمَمات، بنرش إما مكانها، يف
َجروا التي وأحكامهم وضوابطهم السلف قواعد فيها متَّبًعا املبينة، األصول من ها يشتقُّ

اإلسالم. بعد نشأت التي والصنائع والفنون العلوم مثل يف العهد، سابق يف عليها

الصدد بهذا تعليل سقم (3)

نشأ الذي العرص هذا أبناء يف يؤثر ال الجديد الوضع أن املحرتمني األعضاء بعض ويدَّعي
أبنائنا من اآلتية األجيال يف أمره يظهر إنما الفاسد؛ الكالم فاستعذب اللغة، فساد عىل

اليوم. آبائهم أصالب يف الذين
تخلِّدها، التي املزايا نفسها يف تجمع لم إن الحديثة، األلفاظ إن نقول ذلك عن فجوابًا
تولد ال فإنها الطبيعة، سنن عن النادَّة الشاذَّة املشوَّهة املخلوقات قبيل من تكون فإنها
وال ر يَُعمَّ «ال وهي الحقيقة، هذه إثبات عىل دليل أعظم لتكون إال تُوَضع وال لتموت، إال

غريهم.» دون الخلود مزايا أُوتَِي َمْن إال الكون يف يَُخلَّد
تركيبها، أو صيغتها أو أصولها يف غريبٍة عربيٍة كلمٍة فكل الكلم، عن يقال وكذلك
فإنها األحرف، شنيعة أو الذوق، عىل أو السمع عىل أو اللسان عىل االستعمال ثقيلة أو

للخلود؟ فكيف للتعمري، وال للحياة ال للموت تُولُد
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ولم السلف، من إلينا وصلت التي الكلم من طائفة د ِبَرسْ الحقيقة هذه نُبنَيِّ ونحن
وال بامُلُصول، وال باللعوقات وال باملقويات إياها معالجتهم وال اللغة، أطباء أدوية يُِفْدها
والعقبى! الذكرى سوء إال منها يبَق ولم أدبر، َمْن مع وغربت َعَربت ألنها … وال … وال …

البائدة املائتة وبني الخالدة الحية األلفاظ بني مقابلة (4)

البائدة، املائتة وبني الخالدة الحية الكلم بني املعارضة اآلن إىل بيَّنَّاُه ما عىل دليل أحسن
أو أُخذة بكل دعموُه ولو رأينا، يخالف رأٍي كل يمحوها ال حقيقًة ذهننا يف تطبع فإنها

ِطَلْسم. أو ُرقية

منها، أعرف وال فيه انتشاًرا أفىش لفظة العربي يف فليس «بَاِذنجان»، كلمة هذه (١)
يف وهي وَوأْدها خنقها مراًرا السلف فحاول األقدمني، اْلُفرس جرياننا من جاءتنا وقد
يقضوا أن من وعوًضا بالضاد، ناطق كل بني وبَثٍّا وانتشاًرا تعميًما إال زادوها فما مهدها،
بعضهم َعَمَد بل ال الناس، بني وانتشاًرا ورسيانًا ونشاًطا حياًة زادوها املربم، الَقَضاءَ عليها
من عدها إىل الجميع ليلجئوا معاجمهم؛ يف يثبتوها لم أنهم القسوة منتهى يف َعَمل إىل
العروس، تاج يف وال القاموس، يف تجدها ال ولهذا املستهجن، العربي من أو اللفظ، حويش
اللغة؛ ُمتُون ُكتُب من كثرٍي يف وال البالغة، أساس يف وال مختارِه، يف وال املصباح، يف وال

الوجود. إىل ويعيدها أحدهم ينبشها أن من خوًفا
يف يقابلها ما ذكروا ملا ألنهم االحتياط؛ كل ألنفسهم يحتاطوا لم أنهم الغريب ومن
اذهب واآلن مضحًكا، ِخداًجا هذا عملهم فجاء «الباذنجان» بقولهم رشحوه املبينة العربية
فطرابلس، النيل، وادي فديار فلبنان، ففلسطني، سورية، إىل ومنُه العراق، إىل بنفسك
بلسان أهلها ينطق التي الربوع جميع فإىل األقىص، فاملغرب فالجزائر، فلبوة، فالسودان،
الحدق، وال الوغد، وال املغد، يعرفون وال «اْلبَاذنَجان»، إال تسمع ال فإنك وَعدنان، َمَعدٍّ
وال الرشجيان، وال األنب، وال القهقب، أو اْلَكهَكم أو اْلَكْهَكب وال اْلَحيَْصل وال الحذق، أو

سواها. وال … وال … وال األنفحة،
ثَمَّ بل إخوته، سائر عىل التفوُّق هذا نال الذي هو وحده الباِذنَجان وليس اْلِمْسك: (٢)
ونُيس دخيلها ذاع أو أصيلها، ونُِيس دخيلها شاع منها، مئات وربما األلفاظ، من عرشات
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لغتنا، إىل الفارسية من انتقلت فإنها «اْلِمْسك»، كلمة هذه املتفصحني، كالم من سواه
مقامُه، يقوم ما الفصحى لغتنا يف أن مع ، املتحرضِّ العالم لغات جميع يقارب ما إىل ومنها
قولنا: عن نعرب أن علينا يصعب أفال حقيقًة، مقامُه يقوم أن يمكن وهل «املشموم»، وهو
قولِه: عن يَُعربَّ وكيف كة؟ ممسَّ وثياب ك، ممسَّ دواء وهذا باملسك»، «طبَّبُه بمعنى َك» «َمسَّ

ِمْسٌك﴾؟ ﴿ِختَاُمُه
ُغراب؟ وزان «اْلُحَكاك» هو «البورق» أن الخرب بََلَغك وهل (٣)

«اْلبَْغَوانِْجي» أو «اْلبَْغَوان» يعرفون والعراقيون «الجنائني»، يعرفون ِمرص وعوامُّ (٤)
أما «اْلبُْستَانْبَان»1 املعنى: هذا يف يقولون العبايس العهد فصحاء وكان «اْلبَاْغبَان»، أو
وأبرصفقهائهم. اللغويني، أبرع فيجهلُه الفصيح، الصحيح وهو املهملة، بالحاء «التاِحي»،
وما لأللباب، الساحرة العيون بها تشبَّه التي الزهرة هذه «النَّْرِجَس» يعرف وكلنا (٥)

َواْلَعبْهر. َواْلَقْهد قها) يف اللسان (راجع «اْلِقَهة» أنها يعرف َمْن ِمنَّا
هي العربية هذه وأن عربيًة، السابقة كأختها الفارسية «لِإلْسِفيَداج» أن يعلم َوَمْن (٦)

«اْلُغْمنَة».
لكن يونانية، وهي «اْلِبلَّْوَر» دقيقة معرفة يعرفوَن والكيمياء الطبيعيات وعلماءُ (٧)
أو «اْلَمَهَوات» جمعُه وال الفصيح، اسمُه وهو «اْلَمَها»، باسم ذكَرُه منهم أديبًا أََر لم

وقديمِه. اللفظ متني من أنه مع «اْلَمَهيَات»،
أو «اْلَجواِرَش» تآليفهم يف يذكرون وأحداثهم، قدماؤهم جميعهم، واألطباء (٨)
«اْلَقِميَحة» أو «اْلهاُضوم» العربي باسمه ذكرُه َمْن عىل أعثر لم ولكني «اْلُجَواِرْشَن»،

فقط. اللغة معاجم يف مدوَّنة تراها بل «اْلَقْمَحة»، أو
عليه هجم ثم العربي، «اْلَطْرق» اصطاد الفاريس «اْلَفخ» أن االتفاق غريب ومن (٩)

يُبيدُه. ويكاد وقتلُه، فخنقُه

بواحدة تحتية فباء ساكنة، فنون ألف يليها التاء، وفتح السني، وإسكان التحتية، املوحدة الباء بضم 1

أي «البستانيان» بقولِه: التاحي فرسَّ إذ «تيح»؛ مادة يف نارشُه أو اللسان، طابع وهم وقد فنون، فألف
من مركبة الفارسية والكلمة ذكرناه، كما تحتية موحدة بباءٍ والصواب األوىل، النون بعد تحتية مثناٍة بياءٍ
املجد قال كما البستان، خادم معناُه: فيكون خادم، أو حارس أو حافظ أي و«بان» حديقة، أي «بستان»

مكرم. ابن من ثاٍن وْهم فهذا ح»، ي «ت يف التاحي بذكر اللسان وغلط و»، ح «ت مادة يف
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أبًدا تسمع لم لكنك َوتَْستَِطبُْه، تأكلُه لم إن «اللَّْوِزيَنج»، ب سمعَت أنك وأظن (١٠)
ُولد. حاملا ُوئَِد َوَقْد نُْدخ»، «الشُّ من أثقل فإنها «اْلَفْلذَخ»2 بمرادفِه

«اْلَفالُوذَج»؛ أو «اْلَفالُوذ» ِمَن شيئًا اْلَحْلَواِنيِّ من لك يشرتَي أن خاِدمك أمرَت ولعلك (١١)
أو «اْلُمَزْعَفر»، أو «اْلُمَزْعَزع»، أو «اْلَملُوص»، من شيئًا لك يشرتي أن فكرَت هل لكن
تعني وكلها أخواتها، إىل ْطَراط»، ِ «الرسِّ أو «اْلِمِرْطَراط»، أو «اللَُّواص»، أو «اللَّْمص»،

األوىل؟ بالفارسية
من قليًال يل هاتوا لهم: قلت ولو العراقيون، سيما وال «املْرَداَسنْج» يعرفون الناس (١٢)

اْلُخنَّس. من النجم هذا هو اْلِمرِّيخ ألنك منك؛ لضحكوا «اْلِمرِّيخ»
وما «اللبيد»، أو «اللد»، أو «اْلَجِشري»، ا وأَمَّ «اْلُجَواِلق»، يعرفون الجميع أنَّ وإخال (١٣)

اللغويون. إال يعرفها فال ضاهاها،
بَْجة»، «السُّ وال «اْلبَنِيَقة»، يعرفن ال وهنَّ ْخِريَْص»، «الدِّ يعرفن العربيات والخيَّاطات (١٤)

«اللَِّبنة». وال «السعيدة»، وال
قيل ضخًما، كبريًا حيوانًا فيها وشاهدت الحيواناِت حديقة إىل مراًرا ذهبت وربما (١٥)

«اْلُكْلثُوم». وال «الزَّنَْدِبيل»، إنُه أحٌد: لك يَُقْل ولم «الفيل»، إنُه لك
هل لكن الواحد، اليوم يف مراًرا به سمعَت ولربما ْيَاق»، «الرتِّ ب يوٍم كل وتسمع (١٦)

«اْلَمُسوس»؟ إنُه لك قيل
َْعِة» و«الرتُّ ،« و«اْلُقِنيِّ و«اْلَقنََوات» «اْلَقنَاِة» عىل كالًما الجرائد يف يوم كل ونقرأ (١٧)
فليست «الطُّبُوع»، وجمعها الطاءِ، بكرس وهو «الطِّبْع» أما دخيلة، ألفاظ وكلها َع»، و«الرتُّ
هللا ها شقَّ التي األنهار «أما التهذيب: صاحب األزهريُّ قال اللغة، دواوين يف إال معروفة
«ُطبُوًعا»؛ ى تَُسمَّ ال فإنها أشبهها، وما والنيل والفرات ِدجلة مثل ا، شقٍّ األرض يف تعاىل

(اللسان). ملرافقهم» واحتفروها آدم، بنو أحدثها التي األنهار «الطُّبُوع» إنما
أيعرفون لكن األَْعَور»؛ «اْلِمَعى أو «األعور» يعرفون الترشيح وعلماء واألطباء (١٨)
ِلُحِويشِّ منهم تََفرَّغ َمْن سيما وال عليها، واقفون فلعلهم فاسألهم، «اْلِمْمَرَغة»، ُفصحاها

اللفظ.

إىل معناها ونُقل فت َفُصحِّ «اْلَفْلذَج»، أنها عندنا والذي غريُه، يذكرها ولم العرب لسان «الفلذخ» ذكر 2

مكرم. ابن قاله ما ال الصواب هو هذا أن ونظن الفالوذج، إنه وقال: الفلذج، فذكر القاموس أما اللوزينج،
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أبنائنا؛ من الرياضيون وكذلك ومشتقاتِه، «النَّيَْزك» عىل يكلمونك الفلكيون َوُشبَّانُنا (١٩)
«اْلِمْزَراق»؟ وهي أيًضا عربيتها أيعرفون لكن

يعرفون ال وطلبتهم واألطباء ارين والشجَّ والصيادلة النبات علماء أن إخال أني إِالَّ (٢٠)
ذاك أما املشهور، هو هذا حاًال لك قالوا ُقُطونَا»، «ِبْزُر هو لهم: قلت وإذا أبًدا، «اْلبُْحُدق»3

فمهجور.
«اْلُعْربُون»، يجهل امرأة، وال رجًال وال فقريًا وال غنيٍّا وال صغريًا وال كبريًا أظنُّ وال (٢١)
«ُعْربُون» ولليوناني أحٌد، يعرفُه فال الفصيح، العربي «اْلُمْسَكان» أما الباعة، أصغر حتى
فقيل واحدة، لغة إال فيها فليس بالضم، «اْلُعْربَان» بخالف لساننا يف عدَّة لغاٌت
و«األُْربَان» «األُْربُون» فيقال: همزة العني َوتُبدل ُمَحرَّكة، «اْلَعَربُون» «اْلُعْربُون»: يف
األول الحرف يحذفون الفصحاء وبعض «الرَّْعبُون»، العامة: قالت وربما و«األََربُون»،
فاليونانيات الراءِ، بعد مثناٍة بياءٍ «الرَّيَان» أيًضا: الحديث يف وجاءَ «الرَّبون»، فيقولون:
من القليل إال يعرفها فال «اْلُمْسَكان» وهي العربية وأما الناس؛ عرفها لغاتها اختالف عىل

األهايل.

ُقبيل نذكرُه لم ما املنسيات، والعربيات الحيَّة األعجميات يحوي جدوًال اآلن ودونك
هذا:

مجهولة أو منسية عربيات مشهورة أو معروفة أعجميات

يْف السَّ ِسْفِسقة السيف فِرنْد
ْور اْلِعجَّ أو املَشنَّق اْلَفَرْزَدق

اْلِمْقَراع اُقور الصَّ أو الساُقور
اْلَخطَّار اْلَمنَْجنيق
الرَِّفيف ْوَسن السَّ

بذاٍل اْلبُْحذُف، املحيط: محيط ويف اآلخر، يف وقاٍف مهملة بداٍل وهو القاموس، يف كما َكُعْصُفر، اْلبُْحدق 3
العرب، لسان يف وقاٍف، مهملة، وداٍل معجمة، بخاءٍ بُْخُدق، وجاء: فريتغ. عن نقًال اآلخر، يف وفاءٍ معجمة
األلفاظ مصحف فإنه فريتغ وأما املشهورة، الرواية وهي القاموس، يف كما فذكراها واملزهر الشارح وأما

العربية.

118



والغريبَة العربيَّة الكلم بني اْلَحْرُب

مجهولة أو منسية عربيات مشهورة أو معروفة أعجميات

وان الصِّ (يونانية) نُْدوق الصُّ
الرََّحى اِإلْسَفانَاخ
اْلِعْرتَة اْلَمْرَدُقوش أو اْلَمْرَزنُْجوش
اْلَقْهد اْلُجْؤذَر
ج املخرِّ األستاذ
اللُّزُّ الزُّْرِفني
اْلَعبْد اإلْْفَسنِْتني
اْلَجذْر اذَْرَوان الشَّ

اُمور السَّ األَْلَماس
الزُّْحُموك اْلَكُشوثَا

العراق) يف (معروف اْلِجِريُّ العراق) يف (مجهول األَنَْقِليس
َوالثَُّموت الثَّتُّ اْلِعذْيَْوط

اْلُحْلَوان البخشيش
الزَّْرَغب اْلَكيَْمْخت

اِريَة السَّ أو ِئَطة الالَّ األُْسُطَوانَة
ِقَرة الشَّ نَْجْرف السِّ أو الزِّنَْجْفر
الثُّْقَوة كرَُّجة السُّ

املعنى) بهذا غلط (َواْلُقبََّعة ة اْلُكمَّ اْلُربْنَيَطة
َوالذَّبِّيُّون الزَّاَعة «يونانية» َطة ْ الرشُّ

اإلِطار اْلِربَْواز
ْمِشل الشِّ «فارسية» اْلِفيل
اْلَقُدوم اْلبَْلَطة
النِّْقَدة اْلَكَرْويَا
اْلِجلَّْوز اْلبُنُْدق
التِّْقَدة اْلُكْزبَُرة
وَّاَرة الدَّ اْلبَيَْكار أو اْلَربْكار أو اْلِربَْجار
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مجهولة أو منسية عربيات مشهورة أو معروفة أعجميات

َلْحَفاة السُّ واِإلنِْقَدان األَنَْقَدان
اْلِخرِّيج التِّْلميذ
اللَُّعاَعة (يونانية) اْلِهنِْدبَاءُ
اْلَمُسوس اْلَفاَدَزْهر أو الباَدَزْهر
الرْوق (يونانية) اْلُفْسَطاط

الراُووق الناُجود أو الباِطية
اْلبَيَْهن النَّْسَرتك

ِسيَعة الدَّ ْسَكَرة الدَّ
اْلِهْمل اْلُربُْجد
اْلَجنَّة اْلبُْستَان أو اْلِفْرَدْوس
اللُّْخم اْلَكْوَسج أو اْلِقْرش
اْلَحِبني ْفىل الدِّ

اْلَعْرَصف اْلَكَماِفيُطس
ة املادَّ (يونانية) اْلَهيُوَىل

اْلُمتْك أو اْلُعْرف األُتُْرجُّ
الرَّايَة أو اْلَعَلم اْلبرَْيَق

ح ْ الرصَّ ايَة َ الرسَّ أو الرساي
ام اْلَحمَّ ن اْلبَالَّ

يف لها وجود ال ٌ خطأ (َواْلِمنَْضَدة النََّضد
الفصيح)

اْلَميْز أو (مرصية) َاِبيَزة الرتَّ أو (سورية) الطاِولة
(عراقية)

اْلَجَواز اْلبَاَسابُْرط
الربيد اْلبُوْسَطة

اْلِمْزر أو اْلِجَعة اْلِبرْيَة
ِطبْع ترعة أو قناة

ِسْلِسلة (عراقية) زنجيل أو (سورية) جنزير
ِمْسَماة َجْوَرب
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والغريبَة العربيَّة الكلم بني اْلَحْرُب

مجهولة أو منسية عربيات مشهورة أو معروفة أعجميات

ِمْرَجل ِخْلِقني
ُكرَّاَسة دفرت
بسيط َساذَج أو سادة
َعْرم ِدين َرسْ

مفتاح (يونانية) ِمقالد أو إقليد
ل َدالَّ ِسْمَسار
ُحَساء شوربة

واِقف أو َواِفه أو َواِهف َقنَْدَلْفت
الحمامة ِرجل أو ُحَمرْيَاء أَو َكْحَالء ِشنَجار

ِقْمع ُكْشتُبَان
َعَجلة كرُّوَسة
معلم ِمْلَفان

ْمَشار الشِّ أو ْمَشاذْ الشِّ اْلِبْقِسيس أو اْلبَْقس
اْلِمْشَمَعة ْمَعَدان الشَّ

بهذا فنجتزئ الصدور، وأحرجنا بعيًدا لذهبنا الحلبة هذه يف نجري أن أردنا ولو
وربما بعًضا، بعضها فيرصع األلفاظ، بني تقع قد الحرب أن وهو لرأينا، إدعاًما القدر؛
ة اْلِخفَّ من األعجمي صدر أودع ملا إال ذلك وما العرب، كالم من الصميم عىل الدخيل تغلَّب

ووزنِه. تِه ومادَّ العَربي الكالم لفصيح بُه والشِّ والرَّشاقة،
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ُيْسَتْحَيا؟ ُه وأيُّ ُيقَتل احلديث الدخيل أي

يخولها العربية للمادة مادتها وشبه العربي ووزنها ورشاقتها األعجمية الكلمة خفة إن
يرحبون بالضاد الناطقني َجميع يجعل عربية، ثيابًا ويلبسها جماًال ويكسبها ومناعة، قوًة
يحتفظون ولهذا َعَجِميَّة، أنها أبًدا يتوهمون وال محل، أعظم َويُِحلُّونَها الرتحيب، كل بها
دولة وراءها ألن املحال؛ من قتلها محاولة فيصبح حاجاتهم، لجميع ويذَِّخُرونها بها
العربية الصفات ودولة واملاليني، املال ودولة يوم، كل االستعمال دولة هي قوية، أعجمية

ذكرناها. التي
يأتي: ما بعضها ويُقتل بعضها يُْستَْحيا أن يحسن والتي حديثًا املعرَّبة الكلم فمن
أو بها، االنتفاع يريد ِلَمْن أموال فيه يدفع أي فيه؛ يتاَجر الذي املحل لهذا «اْلبَنْك»

مقرَّر. ِبِربًا أو فائدة، بموجب أموال، فيه يقبض
يف له وزن ال الذي «تََليُْفون» ال َكَحَلُزون، أي عربيٍّا؛ وزنًا وزنه برشط «التََّلُفون»
بها. بأس ال كلمة فإنها «هاِتف»، أو َكَحيْزبُون، «تَيَْلُفون» يقال: أن أو الضاد، لغة صميم

لغتنا. يف لها قياس ال التي الباء بعد بواٍو «بُْورَصة»، ال اْلُغْرَفة، وزان «اْلُربَْصة»
مكانها يف ويقال وزنها، وُقبْح لغرابتها تُقتل «اْلَجَراُموُفون» أو «اْلَغَراُموُفون»

«الحاكي».
أَْلَفاِظهْم، ومألوف العرب أوزان عن لبُْعِدها «ترامواي» ال كَسحاب، َام» «الرتَّ ويقال:

امللكي. العربية اللغة مجمع أثبتها وقد



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

تأدية أحسن تؤدي وهي العربية، األصول ملخالفتها «الراديو» ال «الراد»، ويقال:
«اْلِمذْيَاع» ونبقي املتكلم، به ينطق ما الحارضين مسامع عىل «ترد» فإنها اآللة، هذه عمل
يردِّدُه «فالراد» وتبثُُّه. صوتُه لتنرش الخطيب يديها بني يتكلم التي لآللة أي «للمكرفون»؛

وواٍد. ناٍد كل يف
ا َعمَّ وتفصح تبني التي كاآللة فهو الوزن، الغريب للبيانو تعريبًا «اْلبَيَان» ويقال:

الباطنة. حركاتها أنواع من النفس يف يقع
هذا من جاء ما أقبح وهو وعربية، إفرنجية من لرتكبها ولُوِجيَّة» «ِمْرصُ مثل ويُستقبح
وعلم اْلِمْرصيَّات، علم مكانها: يف ويقال و«ُسوِريُولوِجيَّة»، وُرلُوِجيَّة» «أَشُّ وكذلك القبيل،
العربية؛ سقوط عهد يف القبيح الرتكيب ذلك مثل وقع وقد وِريَّات، السُّ وعلم األشوريات،

ونحوها.1 َواْلَجاَمدار، َواْلَعَلْمَدار، ِويَدار، الدُّ فقالوا: املماليك، عهد يف أي
لقبحها وِفيْزياء7 وَفْسلجة،6 وتَْلَفَزة،5 وتِْلْغَراف،4 وفونغراف،3 فوتغراف،2 مثل وينبذ

وفظاعتها. وشناعتها

َكِلم وكلها الَعُجز، وهي «دار» وكلمة الصدر، هي معرَّبة، أو عربية كلمة من مركَّب األلفاظ هذه أغلب 1
َقَلْمَدان، مثل: «دان» وعجزها معربة، أو عربية كلمة صدرها ألفاظ وهناك العرشين، عددها يتعدَّى ال
أرباب يَُدوِّنْها ولم املنحط، الوقت ذيَّاِلك يف إال تَِعْش لم ألفاظ وكلها َوُسكَّْرَدان، َوبُُخوْرَدان، َوَشَمْعَدان،
وقال: القاموس، شارح مرتىض، السيد بعضها إىل أشار ُقْل أو التاج، إليها أشار بل الفصحى، املعاجم

ر». ك «س مادة يف قاله ما مثًال راجع عامية، أو مولَّدة إنها
بالضوء. التصوير الفوتغراف: 2

بني فرق ال فقال: الجهلة أحد عاندني وقد «الالقطة»، فهي وتلُفظه، الصوت تلقط آلة الفونغراف: 3
الرجل؟ هذا مثل يُنعُت فماذا يشء، كال وهي واحدة، نقطة سوى والفوتغراف الفونغراف

«اْلُمْربَقة»، يت ُسمِّ ولهذا برقية؛ بآلة ذلك يكون ما وأكثر يُريد، ِبَمْن اإلنسان بها يتصل آلة التلغراف: 4
«بَْرِقيَّة». والخرب «أبرق»، والفعل

العربية. يف «اْلُمبَاَرصة» وهي ،Télévision أي: «تََلِفزيون» اإلفرنِجية ناقًال العربي ذوقُه فسد َمْن وضعها 5

وهو املبارصة، املصدر: فيكون ا.ه. بعيد.» من إليِه تنظر أرشفَت إذا «بارصتُُه: صحاِحِه: يف الجوهريُّ قال
اإلفرنجية. الكلمة معنى

اْلِخلقة. علم أو الحياة َمظاهر علم وهي ،PHYSIOLOGIE للفسيولوجية قبيح تعريب اْلَفْسَلَجة: 6
.PHYSIQUE الطبيعيَّات لعلم شنيع مسخ 7
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الفصل خالصة

والبالد العصور قاومت دخيلًة ألفاًظا العربية يف أن الفصل هذا يف رسدناُه ا ِممَّ يُؤخذ
كان التي العربية املرتادفات من هناك ما مع حالها؛ عىل باقيًة العناد وأهل والعباد
كانت لغتنا يف ْت اندسَّ التي األعجميَّات ألن يقع؛ لم ذلك لكن مقامها، تقوم أن يمكن
ولطافتِه، وزنها ورشاقة وأحرفها، لفظها بخفة العربيَّات ألعدائها مقاومة السالح، شاكية
تَُخلَّد ولهذا لها، معاٍد وكل ائرها َرضَ لتقاوم ذلك وكفاها العربية، للمادة مادتها ومضارعة

بالضاد.1 ناطق عربي هنالك دام ما الفاتكة، األسلحة بهذِه

هوامش

لَُغى من والحديثة القديمة اللغات يف مثلُه يُرى املبينة اللغة يف ويحلُّ َحلَّ ما (1)
تَبِْديًال ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َفَلْن خلِقِه، يف هللا ُسنَّة بل وجهها، يف جارية ُسنَّة إذن فهي البرش،

تَْحِويًال﴾. ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد َوَلْن
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واندراُسُه وزوالُه عريبٍّ َكلٍِم موت

جاء الذي وأن بكليتها، إلينا تَنْتَِه لم العرب لغة أنَّ «اعلم الشهري: اللغوي فارس ابن قال
تاج مقدمة (راجع أصله» بذهاب ذهب الكلم من كثريًا وأن كثري»، من «قليل العرب من

ص٧). العروس
الجوهري، صحاح عىل الناس إقبال رأيت «وملا مقدمته: يف الفريوزآبادي اْلَمْجد وقال
املعاني برتك أو املادة، بِإهمال إما أكثر؛ أو اللغة، نصف فاتُه أنُه غري بذلك، جدير وهو
كلها، اللغة جمع أنه عىل يدلُّ النقل هذا ورصيح شيخنا: «قال قال: ثم ة.»، النادَّ الغريبة
الصالة عليهم األنبياء، إال اآلحاد من ألحٍد يمكن ال متعذر أمر وهذا ها، بأْرسِ وأحاط

والسالم.»
املجد) (أي املصنف ادعاء أن لك ظهر ذلك عرفت «فإذا «ص٢٦»: الشارح وقال
يُعرف فال ُمنْتَهاها، يُنال ليس اللغة ألن محلِه؛ غري يف الثُّْلثنَْي أو بالنصف، الفوات َحْرص
وال «البحر» كتابُه ى سمَّ وال اإلحاطة، ادعى ما الجوهري إن ثم ثُلٌُث؛ وال نصف لها
الصحيح وال الصحيح، كل يلزمُه فال عندُه، الصحيح فيه يورد أن التزم وإنما «القاموس»

ا.ه. ظاهر.» وهو الصحيح، غري وال غريِه، عند
«وملا الزرقاء: عىل كالمه يف «يمامة» مادة يف البلدان، معجم يف الحموي ياقوت وقال

تقول: وأنشأت قويل؟ رأيتم كيف اليمامة: زرقاء لهم قالت نزل ما بجديس نزل

ُم��ْح��تَ��ق��ر األْم��ِر» «ِم��ْل أَرى ق��د م��ا ف��ل��ي��س يَ��نْ��َف��ع��ك��م ق��وم ي��ا َح��ذَرك��م، خ��ذوا خ��ذوا
وال��ش��ج��ر األق��وام اج��ت��م��ع ألم��ٍر ب��ش��ٌر خ��ل��ف��ه��ا م��ن ش��ج��ًرا أرى إن��ي

ا.ه. ركيكة.» أبيات من وهي
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: اليشكريُّ ِحلَِّزة بن اْلَحرث «قال ر»: ي «ع تركيب يف مرتىض السيد وقال

اْل��َوالءُ وأنَّ��ى ل��ه��ا، َم��َواٍل ـ��َر ـْ اْل��َع��ي�� ض��رب َم��ْن ك��لَّ أنَّ زع��م��وا

اختُلف وقد بالكرس، اْلِوَالءُ ويُروى «لنا»، َمَواٍل اللسان: ويف الصاغاني، أنشدُه هكذا
العالءِ بن عمِرو أبي عن األزهري حكى حتى كثريًا، اختالًفا البيت هذا يف «اْلَعرْي» معنى يف
تشتَّت ما لك أجمع أنا وها … ِحلَِّزة بن الحرث بيت تفسري يُْحِسُن كان َمْن مات قال: أنه
… فقيل الفائدة: هذه عن التهذيب) (أي الكتاب هذا يخلو لئال الكتب؛ يف أقوالهم من

ا.ه. واحٍد).» ِسْفٍر يف مجموعة تَُرى ال أقوال، عرشة هنا (وذكر
أيام يف زعمهم يف كان وقد سعد، بن مرثد عن شعر أبيات الرواة بعض إلينا نقل وقد
العرب، مؤرخي من وجمهرة األثري، وابن الفداء، أبو قال ما عىل عاش (وهود هود النبي
املسيح، قبل ٢٠١٦ سنة عاش إبراهيم أن تعلم وأنت الخليل)، إبراهيم وقبل نوح بعد
صحة املحققون يرى وال ِقَدًما؛ يماثلُه ما األرض أمم جميع إىل يبلغ لم شعر بلغنا فيكون
الرواية وسائل من لهم وليس العهد ذلك يف ًال ُرحَّ كانوا أمرها بدء يف والعرب الرواية، هذه

صحتها. لنا يضمن ما
الحارث كالم من لنا ونُِقل صالح، النبي عهد يف كان ِلَرُجٍل شعًرا املسعودي لنا وروى

مروجِه. يف املسعودي دوَّنُه ما الجرهمي األصغر ُمَضاض بن
عابر، بن وثمود ُعوٍص، بن وعاد نفسه، قحطان بن يعرب من وأشعار كالم وجاءنا
املشار كتابه يف املسعودي ذلك كل ذكر وقد البائدة، العربية والقبائل األمم رءوس وسائر
عىل يقع املروج يطالع ومن بََرِخيَّا، النبي أيام من عربيٍّا، وشعًرا كالًما لنا وذكر هنا، إليه

العربية. عصور من عرص كل من وشعر كالم
النقد أهل أن جرم وال البرش، أبي آدم نظم من إلينا ورد ما وذاك هذا من أغرب بل
أن منها يُؤخذ أنه إال آخرها، إىل أولها من قة ملفَّ ويعدونها األقوال، هذه إىل يلتفتون ال
أن إىل يذهبون العلماء من كثريين فإن أيُّوب»، «ِسْفر ذلك عىل يشهد قديمة، الضاد لغة
تُعرف ال واستعارات ومجازات وتشبيهات عبارات فيه إذ العربية؛ بلغته وضعه صاحبه
اللغة أصول النقل يف وبقيت العربية إىل العربية اللغة من نُِقل أنه شك فال العربية، يف إال

يكاد. أو أصلها، عىل وصيغها ومبانيها
يهتدي ال مجهوًال أحد اليوم معناُه يعرف ال الذي الغريب الكالم هذا مثل يزال وال
«اْلُعْقِبي». أو «اْلُعقِمي» الكالم هذا مثل ى ويَُسمَّ العربية، عىل وقوًفا اللغويني أوسع إليِه
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من َواْلُعْقِميُّ ثعلب، عن َدَرَس. قد قديم ُعْقِمي: «كالم م»: ق «ع يف مكرم ابن قال
ِبُعْقِميِّ َكَعاِلم إنه ويقال: فعٌل، منه يُْشتَقُّ ال عِقيٌم كالم : واْلُعْقِميُّ الغريِب، غريُب الكالم:
وقال النوادر، مثل وهو الناُس، يعرفُه ال الذي الكالم غامض وهو الكالم، َوُعْقِبيِّ الكالِم،
من أنه يعني ؛ ُعْقِميُّ كالم هذا فقال: غريٍب، َحْرٍف عن ُهذَيْل من رجًال سألُت عمرو: أبو
وَِعْقِميٌّ ُعْقِميٌّ وكالٌم الكالم، قديم أي الكالم؛ ُعْقِميُّ وقيل: اليوَم، يُعرف ال الجاهلية كالم

ا.ه. غامض.» أي وكرسه) األول بضمِّ (أي
بعضها مات ملا اْلِقراع هذا ولوال لبعٍض، بعضها الكلم قراع من ناشئ الكالم َفُعْقِميُّ
أكثر ولعلُه هللا، إال يعلمُه فال املنقرض أما إلينا، الواصل هذا وهو اآلخر، البعض وعاش

منُه. إلينا وصل مما
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ملوت أو تدوينها، لعدم اللغة هذه من ماتت هللا، إال عددها يعرف ال ة، جمَّ ألفاًظا أن بَيَّنَّا
هناك أن عىل واملعيشة، األحوال بتغريُّ ت تغريَّ التي البيئة تناسب لم ألنها أو بها، املتكلمني
له وأبقى ، واْضَمَحلَّ زال نظنُُّه ما هنا نذكر ونحن املنقرضات، تلك بعض عىل يدل شيئًا

ذلك: مثال ضئيًال؛ أثًرا

حتَّى الرِّْجِل، أو اليِد من الرُّْسغ اعوجاُج ُمَحرَّكًة: «اْلَفدَُع، القاموس: يف قال فِدَع: (١)
اْلَقَدم، أَْخَمِص ارتفاُع أو اْلَقَدم، َظْهر عىل اْلَمْيشُ هو أو إِنِْسيِّها، إىل اْلَقَدُم أو الكفُّ يَنَْقِلَب
عن َزالْت َقْد كأنها اْلَمفاِصِل، يف ِعَوٌج هو أو آذاُه، ما ُعصفوًرا األَْفدَُع وِطئَ لو حتى
ومنُه الساق، َعْظم وبني اْلَقَدم بني َزيٌْغ أو ِخْلَقًة، األرساغ يف يكوُن ما وأكثُر مواضعها،
ُ يََطأ تََراُه أن البعري ويف َقَدُمُه.» َفَفِدعت بيت، من دفعوُه َخيَْربَ يهود «أنَّ ُعَمر: ابن حديث
أْفدَع.» تجعلُه أن والتفديع: َفْدعاء، وناقة أفدَع، َجَمٌل ِه. ُخفِّ َصْدر َفيَْشَخُص ِقْرداِنِه، أُمِّ عىل

ا.ه.
عىل أو املجهول، صيغة عىل تجيء أن مرض أو عيب عىل الدالة األفعال يف واملعهود
أصابه — املجهول عىل — البعري كُقلب نفسها، األعضاء أسماء من وتُشتق َفِرح وزن

يومِه. من يُِميتُه قلبُه، منه يشتكي للبعري داء والُقالب: َمْقلوب، فهو الُقالب
مكبود. فهو كبدُه شكا — املجهول عىل — فالن وُكِبد

َوِجع أو فؤادُه َشَكا بالتحريك: َفأًَدا َكَفِرح َوَفِئَد فأًْدا، — املجهول عىل — فالن وُفِئد
الباحث. عىل تخفى ال كثرية ذلك وأشباه فؤاُدُه،



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

بضم «الفدع» وهي القدم، أو الرِّجل، عىل تدلُّ كلمة من «فدع» اشتقاق يكون وعليه
بالالتينيَّة فهي منها، الحلق حرف بإسقاط كثرية، لغات يف موجودة وهي كرسها، أو الفاء
،pad,pad أو pada-s الفصحى وبالهندية ،πούς ποδός وباليونانية ،PES, PEDIS

.FUSS وباألملانية ،FOOT وباإلنجليزية ،fotu-s وبالقوطيَّة
لك صها نلخِّ مختلفة، معاٍن املادة هذه ففي «الُفْقع»، هي ثانية كلمة ودونك (٢)
ع وَفقَّ ، احمرَّ اليشءُ: وَفَقع وصفت، خلصت أو صفرتُه، اشتدت لونُه: «َفَقَع القاموس: من
مشبع شديد أي فاِقٌع؛ أصَفر أو فاِقٌع وأحمر تا، ابيضَّ عيناُه: وتفاقعت َرُه، َحمَّ األديم:
بزيادة ُفَعٍل وزن ووزنُه فاقع، عن معدول ألنُه منرصف؛ غري (وهو ُفَقاع ورجل اللون،
وأبيُض الحمام، من األبيض يع: والِفقِّ شديد، أي ُفَقاِعيٌّ أصفُر أو وأحمُر أحمر، أي األلف)
والِفْقع َكِعنَبٍَة، ِفَقَعٌة والجمع: الكمأة، من الرِّخوة البيضاء والَفْقع: البياض، شديد أي يع ِفقِّ
َعة: واْلُمَفقِّ البياض، الشديد واألفقع: األحمر، الرجل والفقيع: املذكورة، للكمأة كالَفْقع:

تلخيًصا. ا.ه. أبيض.» ذَنَبِه وأصل أسود طائر
عند فاألحمر وأبيض، وأصفر أحمر عن يخرج ال األلفاظ هذه يف السائد فاملعنى
أحمر. رجٌل يقولون: كما أبيض، رجٌل يقولون: واألبيض. األصفر من كل عىل يدل السلف
األلوان هذه أن عىل تُحىص ال أدلة وثَمَّ أحمر، يسمونه كما أصفر، الذهب ويسمون

الضاد. أبناء من األقدمني عند تتبادل قد الثالثة
أن لهم جاز حتى الطبيعة، يف موجودة حمراء مادًة يعرفون كانوا أنهم جرم فال
يف موجودة لكنها اللغة، يف اليوم مفقودة وهي املذكورة، للمعاني مشتقاتها يستعملوا
بحري، نبت وهو ،FUCUS وبالالتينية ،φύχος εος-ους (ιό) (phukos) وهي اليونانية
البيطار ابن واستعار باألحمر، الوجه بِه يُْصبَُغ ما وهي اْلُغْمرة، أو اْلُحْمرة منُه تُْستَْخرج
بفاءٍ اْلُفوُقس، والصواب: فأخطأ، بقافني، «اْلُقوُقس»، اُه وسمَّ اليونانية من النبات هذا اسم
نفسها اليونانية الكلمة أن درى ولو فسني، مضمومة، فقاف ساكنة، واو يليها مضمومة،
«الُفْقع»؛ لقال: الكلم، أصول عىل الواقفني من الغرب علماء بذلك أقرَّ كما األصل، سامية
فالواو «فوقو» لبقي عندهم، اإلعراب عالمات من وهي السني، اْلَهلَِّنيَّة من حذفَت َلْو ألنك
والعني العني، عوض هي والثانية الصورة، بهذِه عندهم ر يَُصوَّ ألنه الضم؛ عوض األوىل

«الُفْقع». الحاصل: لكان كالمهم، يف يسقط حلقي حرف
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وورد اللحم.»، شهوة ِشدَّة ُمَحرَّكًة، «الَقَرُم، اللغة: يف جاء ثالثًا: مثًال وإليك (٣)
أكل عىل دام وأْعَرن: املطبوخ، اللحم ُمَحرَّكًة، والَعَرُن، اللَّْحم، «الَعرين: عرن: تركيب يف

القاموس). عن (ملخص اللحم»
والَقبَل، واْلَحَول، كالَعَرج عيب؛ عىل يدل َفَعل، وزن عىل وهو الَقَرم، أن وعندنا
وهو فسكون، بفتح «الَقْرُم»: هنا األصل واالسم الَعيْب، منه يؤخذ اسم من يشتق والعيب

اللحم. وهو CARO, CARNIS الالتينية إىل تنظر والكلمة اللَّْحم،
كثري نونًا امليم وإبدال عينًا، والقاف نونًا امليم فيها أُبدلت القرم، يف لغة إال الَعَرن وما

عينًا. القاف إبدال وكذلك و٢٢٥)، ١ : ٢٢٢ بوالق طبعة املزهر (راجع كالمهم يف
قبَاَها مثل يَْعبَاها، الثياب َوَعبَا ْلب. الصُّ القوي وهو الُعْصلُب، الُقْصلُب: قالوا: فقد
َلت، وسهَّ لُه رخصت أي تطويًقا؛ نفسُه له طوَّقت مثل تطويًعا، نفسُه لُه وطوََّعت يَْقبَاَها،

هناك. ما آخر إىل
مادة يف اللسان يف جاء فقد الواحدة، الكلمة حريف يف إبداالن وقع إذا تتعجب وال

البدل: يف يعقوب أنشدُه قولُه: «وأما نقلُه: هذا ما آخرها نحو يف «عرف»

تَ��َغ��يَّ��ب��ا ��ْن ِم��مَّ اْل��ِج��دُّ َج��دَّ ِح��ي��َن وال ب��ي��ن��ه��م ال��ش��رَّ «َع��رََّف» ��ْن ِم��مَّ ُك��نْ��ُت وم��ا

يعرف)؛ عرف مادة من (أي الباب هذا من البيت) هذا يف (أي فيِه «َعرََّف» فليس
انتهى. فاءً.» الثاءَ وأبدل عينًا، الهمزة ملكان األلف فأبدل «أَرََّث»، أراد إنما

بمعنى «َعرَّف» استعمال عن مندوحٍة يف كان الشاعر أن البيت هذا من ترى فأنت
عنها، يَِحْد فلم قومه، لغة كانت «عرَّف» لكن واحد، واملعنى واحد، الوزن ألن «أَرَّث»؛
وبهذِه قليل، غري شيئًا منها جمعنا وقد كثرية، الواحدة الكلمة يف حرفني إبدال وقوع وُمثُُل

مجزأة. اإلشارة
غريُه، أو اللَّْحم اشتهى الرَُّجُل: َقِطَم اللغويُّون: قال «َقِطَم». «َقِرَم»: لغات ومن
«اللحم» معنى أن ترى فأنت َكَسَحاب، كاْلَقَطام: منه اللَِّحُم أو ْقُر، الصَّ َويَُضمُّ: والَقَطاِمي
القبائل اختالف عن حاصل االختالف هذا وكل غريب، عجيب أمر وهو الرتكيب لهذا مالزم

العرب. ديار يف املبثوثة
لم ما الرشاب: من «اْلَجَدف اللسان: يف قال محركًة: الَجَدف املمات: الكالم ومن (٤)
كان ما استهَوتُْه: اْلِجنُّ كان الذي الرَُّجَل سأل حني عنُه، هللا ريض ُعَمَر حديث ويف ، يَُغطَّ
اْلَجَدُف، قال: رشابهم؟ كان فما قال: عليِه، هللا اسم يُذْكر لم وما الُفول، قال: طعاُمهم؟
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يف إال أسمعُه لم اْلَجَدُف، َعْمٍرو: أبو قال الرشاب، من يُغطَّى ال ما أنَُّه الحديث يف وتفسريُُه
ذهب قد كما بِه، ويتكلَّم يعرفُه كان َمْن ذهب ولكن أصل؛ وله إال جاء وما الحديث، هذا

مكرم. ابن كالم ا.ه. كثري.» يشءٌ كالمهم من
والَقبَض النََّفض قالوا: كما مفعول، بمعنى َفَعٌل هنا اْلَجَدف أن لنا يبدو الذي قلنا
أي غطاؤُه املجدوف الجدف معنى كان وملا واملهدوم، واملقبوض املنفوض بمعنى: واْلَهَدم

عليِه. ِغطاءَ ال الذي أو املكشوف معناُه كان غطاؤُه، املرميُّ
«اْلَربَم» بأيدينا: التي األسفار يف لُه ذكر ال الذي البائد اْلُمَمات قبيل ومن (٥)
أَبَْرَم وقد ، الذَّرِّ رءوس مثَل كان إذا الِعنب، َحبُّ «اْلَربَم الفريوزآبادي: قال بالتحريك.

ا.ه. اْلَكْرُم.»
بِه شبَّه ثم الذَّرَّ ل: األوَّ معناُه يف «اْلَربَُم» يكون أن يوجب الذَّرِّ رءوس مثل قولُه قلنا
الربَم: إذن به، املشبَِّه أصل يف موجوٌد أصل للمشبَِّه يكون أن من بُدَّ ال ألْن الِعنب؛ حب
،FORMICA بالالتينية وهو ،(myrmèx, èkos) μύομηξ, ηχος اليونانية: يف كما الذَّر

.vamrà-h, VAMRI (VARMA-I) الُفَصحى وبالهندية
والكلمة الرحى، به ينقر ِخلقة، الصلب الطويل الحجر أي اْلِربِْطيل العربية: يف َواْلبرَْيَُم

ونسٌب. تقاُرب واملعنيني اللفظني فبني املاء، يَُغطِّيَها التي الصخرة تعني اليونانية
بمعنى راء، اآلخر ويف الهاء، وإسكان النون، بضم النُّْهر البائد: املمات ومن (٦)
العرب، به ينطق ولم اليوم، ساعات من الشمس فيه تظهر ما وهو النهار، ومنها الضياء،

«النور». مكانه: يف قالوا بل
ولم «بََرَك»، منها اشتقوا ألنهم «اْلُربْكة»؛ يقال: أن الحق وكان «الرُّْكبة»، وقالوا:

الحيوان. ظهر اعتالءِ بمعنى يختلط لئالَّ املعنى؛ بهذا «َركب» يقولوا
العرب أن سيما وال الصفحات؟ هذه فكيف املجلدات، تحويه ال واسع والبحث
من كثريًا شيئًا فأعاروهم القراح، باملاء الراح امتزاج بهم وامتزجوا األمم بأقدم اختلطوا
والحبشة، باملرصيني، واتصالهم عددها، يُستقل ال ألفاًظا أيًضا منهم وأخذوا ألفاظهم،
وقد اليوم، مجهول غري أمر وغريهم، والفرس، واألشوريني، َواْلَفِنيقيِّني، والفلسطينيني،

الذكرى! هذه َفِنْعَمْت الذكرى، بمنزلة يشء قوم كل لسان من بقي
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الحي قوى فيه تكتمل الذي العمر وهو «الكهولة»، نسميُه أن يجوز عمًرا، اللغة هذِه بلغت
كانوا، جنس أي من حياتِه أعداءَ بها يدفع أن من صاحبها فيتمكن والخارجية، الداخلية

طبقٍة. أي ومن
حتى ومًدى، غاية كل بها املتكلمون وبلغ اللغة، هذه عىل السنني من مئات مرَّت فلقد
فيه، الترصف يُساء ال وأْن أيديهم، يف وقع بما االحتفاظ هو واحد، أمر إال لهم يبَق لم
كانت أواٍن يف وقع فلقد العهد، سابق يف يُقدَّر ال يشء اللغة هذه من مات قد كان وإن
يف أصبحت اللغة فإن الحني؛ هذا بعد أما إليها، ُعهد بما ُمْضَطِلَعة وغري ضعيفة العوامل

البَوار. عليها يُخاف ال ما أعدائها، ومقارعة واملناعة القوة من حريز حرٍز
صيغها، أو وأوزانها حروفها، وتراكيب كلمها، أصول اللسان: هذِه يف ر يَُعمَّ ما َوأََهمُّ

الفصول. هذه من فصل كل عىل كلمة نقول ونحن





وتراكيبحروفها الكلم أصول

حرفني، من يتقوَّم كان اللغة هذه أصول عليِه ُوِضعت ما أول أنَّ الكتاب هذا صدر يف بَيَّنَّا
ذيالك ومنذ الكلمة، من الثاني الحرف لفظ تحقيق من للتثبت ثالٍث بحرٍف ُكِسع ثم
وضع أُْحِكَم وعليها كاألثايف، لها وأصبحت أحرٍف، ثالثة عىل عربيٍَّة لفظٍة كل بُنِيَت الحني
العربية علماء يذكرها شتَّى، لغاياٍت بها أُلحق األحرف من القْدر ذلك عىل ِزيد وما أصولها،

مباحثهم. مطاوي يف
بها يتعلق ما مادة لكل وذكر «املقاييس»، اه سمَّ بديًعا معجًما فارس ابن وضع وقد
قال فقد وكذا، كذا تفيد أنها عليها نبََّه إال واحدة مادة يذكر ولم والخصائص، املزايا من
يف هلل «إن منها: املشتقة األلفاظ مختلف من فيها ما ذكر أن بعد ك» ل «د تركيب يف مثًال
آخره، إىل أوله من الالم، مع الدال باب يعني الباب، هذا تأملُت وقد ولطيفًة، ا رسٍّ يشء كل
مكان من وزواٍل وذهاب ومجيءٍ، حركٍة عىل تدل وهي إال الالم مع مؤتلفة ال الدَّ تَُرى فال

مكاٍن.» إىل
وهي: مستعملة، كلها ك) ل م (مادة املادة هذه تقاليب أن «اعلم العني: صاحب وقال
فخر اإلمام فقال ك».» م و«ل ك»، م و«ل م»، ل و«ك ل»، م و«ك ل»، ك و«م ك»، ل «م
منها خمسة والشدة، القوَّة تفيد الستة «تقاليبها الكلمة: هذه عىل وقف أن بعد الدين
غريب «وهذا البصائر: يف القاموس صاحب قال ك». م «ل يعني ضائع.» وواحد معتربة
الُعباب عن النقل ساق ثم اللغة.» أهل عند معروفة معتربة عنده، الضائعة املادة ألن منه؛
أيًضا (وراجع والشدة القوة معنى معطية مستعملة، الستة فإذن قال: «اللْمك»، يف قيل ما

ك»). ل «م يف العروس تاج
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الكشاف يف الزمخرشي عن شيخنا «نقل د»: ف «ن األصل يف مرتىض السيد وقال
الذهاب معنى عىل دالة لوجدها فاء، وعينها نون، فاؤها التي األلفاظ أحٌد استقرى لو أنه

ا.ه. غريه.» وقاله والخروج،
اليشء، عىل اإلقبال عىل يدل «والرتكيب ع»: ن «ق تركيب آخر يف الصاغاني ذكر وقد
الرتكيب هذا عن شذَّ وقد يشءٍ، يف استدارٍة وعىل القياس، اتفاق مع معانيه تختلف ثم
ثالثًا أصًال هذا يُجعل أن يمكن وقد تصوُّب، فيه ليس الشاة رضع ارتفاع «اإلقناع»:
رافعي أي التفسري: أهل قال ُرءُوِسِهْم﴾ ُمْقِنِعي ﴿ُمْهِطِعنَي تعاىل: بقولِه فيِه ويحتج

قنع). يف للصاغاني الصحاح تكملة (راجع رءوسهم»
هنا اإلقناع ألن شاذٍّا؛ الرتكيب هذا يف نرى ال نحن اْلِكْرِمِيل: ماِري أنستاس األب قال
النفخ حني ُصُعًدا يرفعُه الُقنع يتخذ والذي القنع، هيئة إىل إشارة الشاة رضع الرتفاع

وأبينها. اإلشارات أحسن من الرضع ارتفاع يف إليِه اإلشارة فتكون فيِه،
وقد والَغَلبة، والقهر القوة عىل يدلُّ «والرتكيب ط»: ل «س مادة يف الصاغاني وقال

ا.ه. ْهن.» للدُّ «السليط» عنه شذَّ
يحتاج الدهن بمعنى السليط ألن املادة؛ حيز يف داخًال بل شاذٍّا، نرى ال ونحن قلنا

شذوذ. فال إذن وقهر، قوة إىل لعرصه
كثرتها مع وهي فُروُعها، تكثر والضاد والراء «العني «عرض»: ترجمة يف الُعباب ويف
علم َقُه ودقَّ النظر َق َحقَّ ومن الطول، يخالف الذي «العْرض» وهو واحٍد أصل إىل ترجع

ا.ه. ذلك.» صحة
ينبهوا لم أنهم عىل املعاني، من بينها وما الكلم أصول إىل اللغويني جمهور انتبه وقد
يروا لم ألنهم وإما األمر، لوضوح ا إمَّ عينني، ذي لكل الظاهر االشرتاك ذلك عىل منها كل يف
نرض بن الليث املعاجم أصحاب جميع سبق وقد نجهلها، ألسباب وإما فائدة، عظيم فيه
فإنه الفراهيدي، أحمد بن الخليل إىل وهًما املنسوب «العني»، كتابه يف الخراساني سيَّار بن
ح يرصِّ لم وإن الفالني، املعنى الفالني الرتكيب يف أن يشعر ما ترجمة كل صدر يف نَبَّه
بعو، بوع، وعب، عيب، عبو، عبا، الباء: مع العني «باب مثًال: يقول نراُه بَيِّنًا، ترصيًحا به
واحدة، واحدة املواد، عىل مبنيٍّا معجمه وضع الذي اللغوي لكن مستعمالت.» عاب، بيع،
ال الذي الجليل ِسْفَرُه فإن فارس، ابن هو بها الخاص املعنى من مادة لكل ما وذكر
األصول خصائص من يتمناه ما كل الباحث فيه يجد الذي «املقاييس» هو يقوَّم أن يمكن

األصلية. وتراكيبها
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واآلن البديعة، الفكرة هذه إىل الغرب، أهل لغويي قبل العرب، لغويو انتبه ولقد
املادة، أصل إىل األصول عن الباحثة املطولة معاجمهم يف يشريون الضاد أبناء غري ترى
باب يديك بني ينفتح بأصولنا األصول هذه عارضت وإذا كذا، يُفيد األصل وهذا بقولهم:
وتصطخب أطيارها، وتغرد أوراقها، تصطفق املعاني، من فيًحا َجنَّاٍت لك يْكِشُف واسع
اليوناني املعجم إىل مثًال ذلك يف أشري مقيم، نعيم يف كأنك ظباؤها، وتمرح أمواهها،
M. R. A. BAILLY. – Dic. Grec بالفرنسية: واسمه بابي أناطول لصاحبه الفرنيس
– Français, rédigé avec le concours de M. E. Egger. ix édition. – Librairie

.Hachette. Paris
مع املعجم يف الواردة األصول «فهرس َوَسَمُه: بديًعا بابًا ديوانه آخر يف عقد فقد
إىل منشطرة منها صفحة وكل صفحة، ٢٦ يف وقع وقد بها»، املتصلة األلفاظ أهم ذكر
املفردات بعض وعدد ترجمته، مع اليوناني بالحرف الكلمة أصل فيها وذكر أشطر، ثالثة
إىل ننقل ونحن األبواب، أنفس من الباب هذا فجاء الفرنسية، إىل تفسريها مع اليونانية

البديع. ونهجِه الصبيح بوجهِه األمر ليتضح أكثر؛ ال أصولِه، من ثالثة القارئ
être CLAIR معناها: وقال: ،GAL, GEL, d’ où Glé األصول: هذه ص٢٢٠٣ يف ذكر
األصل فهذا مفردة، عرشين من بأكثر هذا قولُه أدعم ثم تألأل، أي BRILLERو وضح أي

سرتى: كما معانيه، بعض يف «جهر» معُه ويشرتك «جال»، عندنا يقابلُه
صقلهما. وجالءً: جلًوا واملرآة السيف وجال

روَّقُه. بالكحل: اْلبََرص َوَجَال
كشفُه. األمر: فالٍن عن وَجَال

َوُضَح. اْلَخَربُ: يل َوَجَال
زوجها وجالها َمْجلُوَّة. عليِه عرضها وِجالءَ: «مثلَّثًة» ِجْلَوة بعلها: عىل العروَس َوَجَال

والزفاف. العرض وقت يف إياها أعطاها غريها: أو وصيفًة
الصلع دون هو أو الرأس، نصف أو شعرِه، مقدم انحرس َجًىل: يَْجىل الرُجُل وَجِيل

أَْجىل. فهو
قدرها لتعدَّى ذكرناها لو مختلفة، وأسماء عدة مزيدات الثالثي هذا من ويُشتق

والعربية! اليونانية بني االتفاق هذا فانظر املائة،
يَاح. والصُّ اخ َ والرصُّ ْقع السَّ يفيد األصل هذا وقال GAR وذكر
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األول: فمن وجهر، جأر املعنى بهذا نحن وعندنا قلنا
وَجأر واستغاث ع وتََرضَّ إليِه، بالدعاءِ صوتُه رفع وُجَؤاًرا: َجأًْرا يَْجأَُر هللا إىل َجأر
األرض: وجأرت إليها، يرصخ السماءِ إىل بذهابِه كأنُه طال، النبات: وجأر صاح، الثَّْور:
عديدة مشتقات األصل هذا ويف صدرِه. يف َغصَّ َجأًْرا. يَْجأَر الرجل وَجِرئَ نبتها، طال

البحث. يف التوسع أراد إذا اللغة دواوين يف الباحث يتدبَُّرها
الثاني: ومن

َعَلَن. َوِجَهاًرا: َجْهًرا يَجَهُر األمر َجَهَر
أعلنُه. وبالكالِم: الكالم وَجَهَر

أعالُه. ْوَت: الصَّ وجهر
رآهم. حني استكثرهم اْلَقْوَم: وَجَهَر

معرفة. غري من سلكها األرض: وَجَهَر
َعيْنَيِْه. يف وَعُظَم إليِه نظر أو حجاٍب، بال رآُه الرجُل: وَجَهَر

مخضُه. قاءَ: السِّ وَجَهَر
وحزرُه. كشفُه اليشءَ: وَجَهَر

األخفش: قال املاءَ، بلغ أو نزحها، أو الحمأَة، من فيها ما وأخرج اها نقَّ البْرئَ: وجَهَر
املاءُ يظهر حتى ذلك يَْت فنقَّ الطنَي، غطَّى قد ماُؤها كان إذا الرَّكيَّة: َجَهْرُت العرب: تقول

ويَْصُفَو.
َعظََّمُه. فالنًا الرجُل وَجَهَر

صوتَُه. بِه رفع بالقْوِل: وَجَهَر
الصالة. فاتحة عند عاٍل وبَصْوٍت واضًحا بها نطق ِباْلبَْسَمَلِة: وَجَهَر

عينَُه. أَْسَدَرْت املساِفَر: الشمُس وَجَهَرِت

وهيئتُه. جمالُه راعُه فالنًا: اليشءُ وَجَهَر

ِغرٍَّة. عىل َصبَُّحوهم الَقْوَم: القوُم وَجَهَر
الشْمِس. يف تُبِْرص لم كفِرَح: تْجَهُر العني وَجِهَرِت

الرائي. َعيْنَي بني فُخَم َجَهاَرًة ومضارًعا، ماضيًا الهاء بضمِّ يَْجُهُر، الرجُل وَجُهَر
ارتفع. ومضارًعا: ماضيًا أيًضا بالضم يَجُهُر، الصوت وَجُهَر

مشتقاتها تقع ا جدٍّ واسعة واملادة تنا، ُشقَّ يف لبعدنا األصل هذا يف ط التبسُّ أردنا ولو
يف قلنا كما والصوت، الجالءُ معنيان: فيها يشرتك ة، ِعدَّ صفحاٍت يف وأسماءٍ أفعاٍل من

«جال». مادة أول

140



حروفها وتراكيب الكلم أصول

معناها: عىل «يغلب وقال: GEM «بابي»: اللغوي مة العالَّ ذكرها التي األصول ومن
لغتنا: كتب يف جاء ما ذلك من جمَّ. عندنا: ويقابلها قلنا والِحْمل.» والكثرة االمتالء

واجتمع. كثر ُجُموًما: وبالكرس) (بالضم َويَِجمُّ يَُجمُّ وغريُُه املاءُ جمَّ
ماؤها. تراجع البْرئُ: ِت َوَجمَّ

صْلِبِه. يف ماؤُه َع فتجمَّ اَب، َ الرضِّ تََرَك الفَرُس: َوَجمَّ
وحان. دنا الغائب: قدوُم َوَجمَّ

تََعبِه. من فعفا يُْرَكْب، فلم تُِرك أيًضا: َوَجَماًما ا َجمٍّ اْلَجَواُد َوَجمَّ
لحُمُه. كثر اْلَعْظُم: َوَجمَّ

إىل كالُه الجيم): مثلثة (وهذِه َوِجماًما ا َجمٍّ والكرس) (بالضم ُه َويَِجمُّ ُه يَُجمُّ الكيَل َوَجمَّ
املكيال. رأس

يجتمع. تركُه املاءَ: َوَجمَّ
طفاًفا. رأسِه إىل مألُه املكياَل: َوَجمَّ

عليها. للوقوف هات األمَّ مراجعة من بد وال ُكثَاٌر، فيشءٌ األصل هذا فروع وأما
أن مكنتنا ويف «بابي»، الفرنسوي اللغوي أصول من شواهد ثالثة هنا رسدنا وقد
بارًزا ظهوًرا ويظهر ضخم، ِسْفٌر إال قيامه حقَّ به يقوم ال ًعا، توسُّ البحث هذا يف نتوسع
عليِه يُنَبِّه لم الحظ ولسوء غريب، أمر وهو متفقة، يَّة اْلُمَرضِ واألصول اْلَهلَِّنيَّة أصول أن
ينجيل فائل َقْول وهو ولغتهم، لغتنا بني مناسبة ال أْن اللغة أرباب أغلب لذهاب أحٌد؛

البحث. لهذا ٍ تبرصُّ أول من فسادُه
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بصيغها: ونريد فيها، ومزيٍد ثالثية من األفعال أبواَب موازينها أو العربية بأوزان نريد
وإال ِللَّبْس، أمنًا واملعنيني، اللفظني بني وميَّزنا مشتقة، وغري مشتقة من األسماء، أوزان

أحيانًا. فيهما تساهلنا بل التقييد، كل بهما نفسنا نقيد لم ولهذا بينهما، فرق فال
الباحث فيها يجد بحيث الغنى من وهي فيها، ورد ما أبدع فمن العربية أوزان فأما
يف يضارعها ما تجد ال إنك حتى والرشوح، األلفاظ وتكثري والرتكيب النحت عن يَْجزأُه ما
هذه يشبه شيئًا واإلرمية العربية يف ترى إنك نعم، األصل، سامية كانت ولو األلسنة، سائر
سبقت فالعربية عدًدا، العربية دون وهي منها، بعًضا بل كلها، تجدها ال لكنك األوزان،
اجتمعت وربما به؛ خاصة مزية األوزان تلك من وزن ولكل بَزٍّا! َوبَزَّتْهنَّ ، كلهنَّ أخواتها

اآلخر. الوزن مزايا مع الوزن هذا مزايا اشرتكت أيًضا وربما مزايا، عدة فيه
يدهشك: ما املزايا من ففيِه «فاَعَل» الوزن مثًال ُخذْ

وجاورتُه، وقاومتُه، ودارستُه، وقاتلتُه، شاركتُُه، تقول: للمشاركة» «فاَعْلُت فتأتي (١)
وقاولتُه.

هللا وعافاك هللا، قتلهم أي هللا؛ قاتلهم تقول: وأَْفَعْلُت. َفَعْلُت بمعنى َفاَعْلُت وتأتي (٢)
وباعدتُه أرشفُت، بمعنى وشارفُت أدنتُُه، أي الرُجَل وداينُت فالنًا، وعاقبُت أْعَفاك، أي

أعليتُُه. أي الناقة عىل َرْحيل وعاَليُْت ُجزتُُه، بمعنى وجاوزتُه أبعدتُه، بمعنى
كقولك: أفعلت، وال َفَعْلُت بمعنى وال املشاركة، معنى بغري واحٍد من فاعلت وتأتي (٣)
يحاربني. ولم يسابقني فلم وحاربتُه، وسابقتُه، وضاعفُت، وناولُت، وظاهرُت، سافرُت،



واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

وباعدُت فت، ضعَّ بمعنى َضاَعْفُت كقولك: فرق» بال ْلُت َفعَّ بمعنى فاعلُت «وتأتي (٤)
لت َفعَّ بمعنى فاعلت َوردْت وربما مة، وُمنَعَّ ُمناِعمة امرأة ويقال: مُت، ونعَّ وناَعْمُت دُت، وبَعَّ

َّلُه. َضأ تقول: وال َرُه َصغَّ أي شخَصُه َضاءََل فالن تقول: ْلُت. َفعَّ فيه ترى وال أصل يف
يف غالبتُه أي فشعرتُُه؛ مشاعرًة شاعرتُُه تقول: واملغالبة» لْلُمبَاراة فاعلُت «وتأتي (٥)
فكنُت الفضل، يف باراني أي َفَفَضْلتُُه فالن فاضلني وتقول: منُه. أشعر فكنت عر، الشِّ
يف العني وضم فغلبتُُه، غالبني أي َفعززتُُه وَعازَّني فُجْدتُُه، جاودني ومثلُه: منُه، أفضل
املغالبة يقبل فيما بل ففعلته، فاعلني يقال: يشءٍ كل يف وليس املضارع يف ُمطرد هذا مثل

«عزز»). مادة يف اللسان صاحب قالُه ما (راجع
أي وتََضاءَل َشْخَصُه ضاءَل اللغويني قول ومنُه تفاعل» بمعنى فاعل «وتأتي (٦)

رُه. َصغَّ
شئت. إن إليها فارجع الرصف، بُكتُب خاصٌّ َوأَْشباهِه البحث هذا يف ع والتوسُّ

تعدَّدت لغًة العالم يف أنَّ نظن وال األوزان، من ميدانًا أوسع فهي العربية الصيغ وأما
ترى منها، الحديثة سيما وال مثًال، الغرب لغات ففي لغتنا، يف تعدَّدت كما الصيغ فيها
إىل والتعتيق، للتجديد وللتبعيد، للتقريب والتحقري، للتحبيب والتكبري، للتصغري صيًغا
صيًغا هناك أن أما عدنان، لغة أمثلة عىل ِصيغت أغلبها أن ونظن اْلِفَكر، هذِه أشباه
البديعة. اللسان هذِه يف إال يُرى ال فهذا غريها، دون بها خاصة مزيًة صيغة ولكلِّ خاصًة،
تصانيفهم، يف النحاة قرَّرها التي الصيغ عدا هذا خاصة، بمعاٍن تمتاز ِصيٌَغ فعندنا

وَفَعال. وِفعال، ُفَعال، فهناك:
وَفَعالة. وِفَعالة، ُفَعالة،
ال. وَفعَّ ال، وِفعَّ ال، ُفعَّ
الة. وَفعَّ الة، وِفعَّ الة، ُفعَّ
وَفْعلة. وِفْعَلة، ُفْعَلة،
. وَفَعلٌّ ، وِفِعلٌّ ، ُفُعلٌّ

وَفَعَالن. وَفْعَالن، وِفْعالن، ُفْعَالن،
لإلملام الشواهد بعض هنا نذكر ونحن كثرية، وهي غريها إىل وَفَعْلَعَالن، َفَعْلَعل،

املعنى. دقائق من هناك ما إىل الخفيفة واإلشارة فقط،
الكليات: يف قال ما عىل هو (بالكرس) والِعَالقة (بالفتح)، الَعَالقة بني مثًال فالفرق
والخصومة اْلُمِحب َعَالقة وبالفتح: ونحوهما، والَقْوس ْوط السَّ عالقة هي بالكرس، «الِعَالقة
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والَعَالقة الخارجية، األمور يف واملكسور الذِّْهِنيَّة، األمور يف يُْستعمل فاملفتوح ونحوهما.
االتصال، قوَّة ِبَحَسب معترب وذلك واملجازي، الحقيقي املعنى بني ما اتصال هي أيًضا
وكون – صفٍة يف واالشرتاك – شكٍل يف االشرتاك خمسٍة: وجوٍه من االتصال ذلك ر ويُتصوَّ
اللفظ يكون التي الصفة الباءىل مع العني ع«باب املجازي، املعنى أعني فيِه، املستعمل
– الحقيقي املعنى هي التي الصفة إىل غالبًا أصًال فيِه املستعمل وكون – فيها حقيقًة

واملجاورة.»
األمور يَُعمُّ املجاورة ووجه ُمْرَسًال، مجاًزا عداهما وما مستعاًرا، ياِن يَُسمَّ «فاألوالن
وإن ز، التجوُّ جهات وجميع الخمسة، الوجوه َعدَّ بعدما األحكام صاحب قال املذكورة،

ا.ه. ذكرناُه.» ا َعمَّ خارجة غري تعدَّدت،
الصناعة عىل األحيان أغلب يف تدل بالكرس، الِفعالة، الكتاب: هذا صاحب قال
والتِّجارة، واْلِحمالة، واْلِخراطة، واْلِحدادة، والنِّجارة، واْلِمساحة، والزِّراعة، َكاْلِحَراثة،

نظائرها. إىل قاية، والسِّ
ما أو اآللة عىل بنفسِه الدال الِفعال تأنيث فكأنها واألداة، اآللة، عىل أيًضا وتدل
واْلِعَقال، والرِّباط، كال، والشِّ واْلِمقاط، واللباس، واْلِبَساط، والنِّطاق، كاْلِحزام، يشبهها،

ونحوها.
بارة، َوالضِّ َواْلِجباَرة، َوالرِّحالة، َواْلِخزانة، َواْلِحداَجة، فكاِإلداَوة، الِفَعالة نظائر وأما
وغريه)، الجرح بها يُْرفد (اْلِخْرقة َوالرِّفادة َواْلِحمالة، َواْلِقالَدة، َواْلِكنانة، َواْلِعَضادة،
الواردة األْمثلة أن بَيَْد القبيل، هذا من ذكروُه ما آخر إىل بِه)، يُسقى الذي (لِإلناءِ قاية والسِّ
لم وإن نقول، ما ِإلثباِت كاٍف ذكرناُه ما أن عىل منها، الخالية اْلُمثُِل من بكثري أقلُّ بالهاءِ
املتدبِّر. عىل تخفى ال الحقيقة أن إال اللغويني أو النحاة من أحد اليوم هذا إىل إليه يذهب

َفَعْلَعل

َفَعْلَعل عىل منها جاءَ ما به يتصف ما بكثرة يمتاز صاحبها أن عىل الدالة الصفات من
َوَحَوْرور، َوَهَجْفَجف، َوَدَمْحَمح، وََعَفْرَفَرة، َوَعرْمَرُم، وََغَشْمَشم، وََعنَْطنط، َكَغَطْمطم،
َوَسَمْعَمع، وََعَصبَْصب، َوَصَمْحَمح، وََعَقنَْقل، َوَشَمْقَمق، َوَحَوْلَول، َوَعنَْشنَش، وعركرك،
رجل كقولهم َعنَْطنط رجل فقولهم: الثالثي الوصف تكرار من منحوتة أو مركبة وهي
بنَيِّ أو الطول، عظيم أي َعنَْطنَط بقولهم: فاجتزءوا بِه، يسمع لم َعِنٌط لِكْن َعِنط، َعِنط
ذاك كان عظيًما الوصف، يف املبالغة بفَعْلَعل ويُراد العنق، طول بنَيِّ سيما وال الطول،
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فهو صغريًا كان وإن جنسِه، من يكون ما أعظم فهو عظيًما كان فإن صغريًا، أم الوصف
النهاية. بِه يبلغ خاصٍّ بيشءٍ ذلك مع ويمتاز جنسِه، من يكون ما أصغر

يكون» ما غاية داهية والجثة الرأس «صغري رجًال به تريد َسَمْعَمع، رجل فقولك:
ويف صحيح، غري والداهية.» اللحية أو الرأس «الصغري القاموس: وقول (التهذيب)،
أعظُم واألزهريُّ التهذيب، يف ملا موافق صحيح، الداهية.» والجثة الرأس «الصغري اللسان:
عن نقل َمْن كل أيًضا غِلط وقد املعاجم، أرباب سائر بجانبِه يتضاءل اللغِة، يف حجٍة
والشيخ املوارد، أقرب يف والرشتوني املحيط، محيط يف البستاني بطرس كاملعلم القاموس
َمْعَمُع: السَّ فقالوا: القاموس عبارة جميعهم نقل فقد البستان؛1 يف البستاني هللا عبد
كل التعبري يف فأساء مسخها، «البستان» أن عىل والداهية، اللحية، أو الرأس، الصغري

(كذا). والداهية» اللحية، والصغري الرسيع، الخفيف الذئب َمْعَمع: «السَّ فقال: اإلساءة
الشاعر: قول شاهدُه بري: ابن وقال

َس��َم��ْع��َم��ع��ا َوَرًال ف��ي��ِه ك��أَنَّ

هو وقيل: ، َقُرصَ أو طاَل اللَِّبُق، الخبيُث، اْلَعَمل، الرسيَع اللَّْحم، الخفيف هو وقيل:
نحو يف سمع ترجمة يف بري ابن الشيخ أمايل (راجع َفَعْلَعٌل وهو املايض، اْلُمنَْكِمش

آخرها).
الثالثة األحرف أصله جعل َمْن فمنهم الوزن؛ هذا تعليل يف العلماء اختلف وقد
وهذا الكلمة، صدر من األخريين الحرفني جنس من عُجزها، يف بحرفني ُكِسعت ثم األوىل،
اْلَعنَْطنَط: عىل كالمِه يف ط» ن «ع تركيب يف قال فقد العني، كتاب صاحب الليث، رأي

َعُجِزِه.» يف بحرَفنْي أُرِدَف ولكنُه عنط، من «اشتقاقُه
قولك: من مشتق «هو َعَصبصب: يف قال فقد الفعل، من مشتق أنُه إىل الفرَّاء وذهب
قولك: من مأخوذ هو إنما بمعروٍف؛ ذلك وليس األزهري: قال شددتَُه.» إذا اليشءَ: َعَصبُْت
عصب). يف التهذيب (راجع عليهم واشتدَّ ُهم، َضمَّ إذا َعْصبًا: يَْعِصبُُهم أمٌر القوَم َعَصَب

االشتقاق، هذا اشتقاقها تشبه أخرى مادة يف آخر مذهبًا ذهب نفسُه األزهري أن عىل
أمواُجُه، تالطمت إذا االلتطام، كثري املاءِ، كثري وُغَطاِمٌط: َغَطْمَطٌم «بحر التكملة: يف فقال
تالطمت، إذا أْمَواجِه أصوات َكِثريٌَة: وَغَطاِمُطُه غَطاِمُط، وجمُعُه األمواج، اْلتطام واْلَغْطَمَطة:
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كذلك، فصيًحا بَيِّنًا يكون أن يبلغ ولم َمْط، ِشبْه ونغمًة َغْط، ِشبَْه نَْغَمًة تسمع أنك وذلك
قلَت: أو «َغْطَغط»، قلَت: النَّْغَمتنَْي، من واحدًة َضاَعْفَت فلو بَغرْيِِه، منُه بِه أشبَُه أنُه غري
َغْطَمط، فُقلَت: بَيْنَُهما، أَلَّْفَت فلما الصوتني؛ حكاية عىل دليٌل ذلك يف يكن لم «َمْطَمط»،

منصور. أبي كالم ا.ه. وحُسَن.» َفتَمَّ املضاعف، بمعنى فصار املعنى، استوعب
هذا ما «صمح» يف اللسان يف جاء فقد ر، ُمَظفَّ ابن إليِه ذهب ما نحو إىل ثعلب وذهب
اْلَعنْي فيِه كرَّر َفَعْلَعل، وهو شديٌد، غليٌظ، أصلُع، أي َصَمْحَمٌح رأس ثعلب: «قال ُه: نصُّ

والالم.»
من األوىل «الحاء «صمحمح»: يف قال فقد ِجنِّي؛ ابن رأي هو آخر رأي وهناك
واحدٍة، كلمة يف اجتمعتا متى واْلَعيْنان اْلَعيْننَْي، بني فاصلة أنها وذلك زائدة، َصَمْحَمح
وُسَاللٍم، وَعَقنَْقٍل، َعثَْوثٍَل، نحو زائًدا إال بَيْنَهَما الفاصل الحرف يكون فال بينهما، مفصوًال
يف األُوَلينَْيِ والحاء امليَم أن إذن فثبَت الزائدة، هي األوىل العني أن ثَبَت وقد وَحَفيَْفٍد،1

ا.ه. ذلك.» فاعرف األصليتان، هما األخريتني والحاء وامليم الزائدتان، هما َصَمْحَمح
األصح والرأي الوزن، هذا اشتقاق يف اختلفوا الصناعة ُحذَّاق أن هذا من فيتضح
يف تبليًغا ذلك فعلوا وإنما واشتقاًقا؛ وضًعا متجانسني نعتني من منحوت أنه عندنا

االشتقاق. أصل إىل وإشارة الوصف
جعله َمْن فمنهم جديًدا، اختالًفا اآلراء فيِه اختلفت َفَعْلَعال، فقيل: َفَعْلَعل، ُمدَّ وإذا
رأيٍّا يُبِْد لم َمْن ومنهم الفصيح، هو بالكرس اْلِفِعْلَعال قال: َمْن ومنهم بالتحريك، َفَعلعاًال
الرأي وهو القياس، عىل السماع يَُغلِّب أو االثنني، يُِجيز كأنه وزن، عىل وزن تفضيل يف

املعقول. املقبول، عندنا، الراجح

وهو َحَفْدفد، هو الصواب ولعل بأيدينا، التي العربية املعاجم يف لحفيفد وجود وال األصل، يف هو هكذا 1

ذكر جني ابن ألن الفاء؛ بعد مثناٍة بياءٍ َحَفيَْدد يكون أن يوجب الكالم سياق أن عىل املعاجم، يف ن اْلُمَدوَّ
أن فيجب ألًفا، الثالث ويف صحيًحا، حرًفا الثاني ويف واًوا، الثالث الحرف يرى منها األول يف شواهد: أربعة
املعاجم، يف وجودها وعدم صحيحة، بالياء روايته تكون ولهذا ياءً؛ الرابع الشاهد من الثالث الحرف يكون
صحيح حفيدد إذن األثبات، الثقات الحجج من هو جني ابن أن سيما ال العرب، كالم يف وجودها ينفي ال

َحَفْدفد. بمعنى
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ِجِلبَْالب،2 مثل: نظائر لها جيدة لغة بالكرس، ْطَراُط، ِ الرسِّ تهذيبه: يف منصور أبو قال
ْطَراط، «ِرسِ للفالوذج: فقيل نظريًا.2 له أعرف فال (بالتحريك) ْطَراط َرسَ وأما ط،3 وِسِجالَّ
حلقِه يف وأساغُه رسطُه إذا إياُه، آلكلِه واستلذاذًا وصفِه يف تبليًغا والطاء الراء فيِه فُكرَِّرت

ا.ه. البلع.» هو الذي الرسط من ِفِعْلَعال ْطَراط ِ والرسِّ …
ِقرَّاق: الشِّ لغات من اللغة أرباب ذكر فقد مجهول؛ فغري بالتحريك َفَعلعال ورود وأما
األوَلينْيِ كرس أن عىل اللغة. هذِه يَُقبِّحوا ولم بالتحريك، ْقَراق، َ والرشَّ بالكرس، ْقَراق، ِ الرشِّ

والداهية. الجن رئيس وهو بكرستني، وهي ِشِنْقناق، مثًال: قالوا فقد وروًدا، أكثر
التحريك. لغة له يذكر ولم

ِفِنْعالل ونظائر ِفِعْلَعال، ال ِفِنعالل، ِشنِقناق وزن أن هذا عىل يعرتض أنُه بيد
وِسِقنَْطار. كِسِنْقَطار معروفة ِفِعنْالل ومقلوبُه

ار.3 وِسِنمَّ ط وِسِقالَّ ط كِسِجالَّ ل» «ِفِعالَّ األوزان هذه ويقارب
«سجلط». يف العرب ولسان القاموس ذكره كِسنِْجَالط. ِفنِْعَالل، وكذلك

والذين يذكروها، لم النحاة أغلب ألن الغريبة؛ األوزان هذه عىل الكالم أطلنا وقد
البناء يف العراقيل من فيها ملا وإما لغرابتها، وإما لنُْدرتها، إما عليها، الكالم أقلُّوا ذكروها

باملئات. تعد لغتنا يف والصيغ والصيغة،

هوامش

أن مراًرا حاول صاحبه فإن «البستان»؛ عىل االعتماد من باحث كل أحذِّر إني (1)
بأشنع عنها التعبري وأفسد ليٍّا، املعاني فلوى يَديْه، بني كانت التي الكتب من نقلُه يخفي
القاموس، يف يقابلها بما «البستان» مواد من مادة بني يعارض أن الباحث وكفى صورة،
طابعو يأتيه عمل وأحسن والشنائع، والفظائع املخازي له لتنكشف العرب؛ لسان أو

ذكرناه؛ ما والصواب األول، يف مكسورة بجيم ِجِلبالب ط»، ر «س مادة يف بوالق يف املطبوع اللسان يف 2

ب» و«اْلُجالَّ «الجالبية» سمعِه لكثرة النارش من واقع الغلط أن يف شك وال الكلمة، لهذه وجود ال إذ
املكسورة. املهملة بالحاء اْلِحِلبالب، سماعِه وعدم و«الجلباب»،

وزنهما وحلبالب فرسطراط األزهري، منصور أبو العرب لغويي أئمة إمام به ينطق غريب كالم هذا 3

كذلك وهو التهذيب يف يُرى ما إال ننقل ال إننا ذلك ومع ذاك؟ من ذا فأين ل، ِفِعالَّ وزنُه ط وِسِجالَّ ِفِعلَعال،
يسهو. ال َمْن فسبحان اللسان، يف
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األرض يف أثًرا رمادها من يُبقي ال إحراًقا ويُحرقوها نسخه يجمعوا أن املذكور املعجم
كلها.

عن نقًال ْقَراق َ الرشَّ معجمه يف يذكر تراه أنك مع األزهري به نطق ما أغرب وهذا (2)
طائر لغتان: ْقَراق َ والرشَّ الشِقرَّاق «الليث: املادة: آخر نحو يف «رشق» يف فقال «العني»،
وبياض وخرضة بحمرة ط مرقَّ اْلُهْدُهد كَقْدر النخيل منابت يف الحرم، أرض يف يكون

هذا؟ نيس فكيف وسواد.»
إَرِمي، األول القمر، بمعنى وكالهما َماه» «ِسْن القمر، بمعنى ار ِسِنمَّ أصل (3)
يكن لم املزج هذا ومثل لبعضهم. لغٍة عىل راءً الهاء وقلبت ُمِزَجا ثم فاريس، والثاني
الطاق» «القبا: واألصل: للمطرزي)، املغرب (راجع «القباطاق» قالوا فقد عندهم، مجهوًال
شقائق وقالوا: رومي، أصل من عربية والطاق فارسية والقباء الطاق. هو القباء إن أي
الحمراء للزهرة الشقائق بمعنى يونانية، أنُْعمان» «أو والنُّْعمان عربية وشقائق النعمان،
من هي إذ مجزأة؛ الثالثة األمثال فبهذه الكلم، هذه من ذكرناه ما غري وهناك املعروفة،

الذِّْكرى. باب
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االختالف إنما له، نتعرض لم ولهذا الكتاتيب، صبيان يجهلُه ال أْمٌر الساميات أصول اتفاق
ال؟ أم واقع أهو واليافثيَّات، الساميَّات اتفاق يف هو االختالف أعظم بل

لقوميتهم املتعصبني أغلب رأي وهذا البتة، بينهما نََسَب ال أْن عىل اللغات فقهاء فأغلب
يرى وبعضهم يافث، وبني سام بني بني صلٍة أدنى يكون أن يريدون ال إذ أعمى؛ تعصبًا
ودرسوا يَّة، الِعْربِ أتقنوا الذين الساميني العلماء بعض رأي وهذا الصلة، بعض هناك أن
اليافثيات، وبني بينها ُمشابهاٍت فوجدوا والروسية، واإلنجليزية، واألملانية، اليافثية، اللَُّغى
إىل ذهب َمْن وأشهر العربية، من سيما وال الساميات، من أُخذت ألفاًظا هناك أن فذكروا
MUSS-ARNOLT. On Semitic Words in Greek and أي: أرنولت» «ُموس الرأي هذا
Latin. Transactions of the American Philological Association. VOL. XX. III.

.1892
يهودي؛ أصل من أو يهودي، أنه أرنولت، موس أي املحقق هذا اسم من والظاهر
ليخفي نفسه عىل يلقيه كالرداء هو اسمه من بقي وما «موىس»، من مقطوع «موس» ألن

أصله.
DIE Semi- كتابه: واسم نزاع، بال ف ِرصْ يهودي وهو LEWY «الوي» هو والثاني

.tischen Fremdworter in Griechischen. Berlin 1895
ال ألننا غريهما؛ من وال الكتابني هذين من نستِفْد لم أننا للجميع نرصح أننا عىل

األملانية. من كلمًة نفهم
يدينا. بني التأليفني هذين جود لعدم ثانيًا:

EMILE BOISACQ. أي: البلجكي اللغوي بوازاق إميل معجم من عرفناهما أننا ثالثًا:
.Dic. Etymologique de la Langue Grecque. 2e EDIT. PARIS. 1923
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تُنكر، ال الحقيقة أن عىل يدل مما األلفاظ من مئاٍت يف واضح اللغوي االشرتاك
هجاءين، أو واحٍد هجاء من مركبة كلمة كل أن وهو: بمبدئنا الباحث أخذ إذا سيما وال
مجانًا علينا وأنكره به، جاهرنا الذي املبدأ وهو اليافثيات، يف مقابل لها يكون أن من بد ال
هو الوقوف ذلك ولعلَّ والعربية، الغربية اللغات عىل الوقوف يدعي َمْن تدبُّر، أدنى وبال

الشواهد: بعض اآلن نذكر ونحن الرِّجلني»، عىل ال الرأس «عىل

اْلُعْصفور (1)

ألنه كذلك ي ُسمِّ إنُه بعضهم: قال وقد الصفري، يكثر الجثة صغري طائر لكل اسم هو
اشتقاقُه أن عىل طفيشل). يف العروس تاج (راجع « و«فرَّ هللا «عصا» الجنَّة أُْدِخل ملا
أي «أُصفور» فقيل: «ُفعلول» وزن عىل ر وُصغِّ دليل، إىل يحتاج ال واضح «الصفري» من

«ُعصفور».
من مهارقهم. يف به يرصحوا لم وإن العربية يف معروف «أُْفُعول» أو «ُفعلول» ووزن
و«اْلُمْلُمول»: والطفل، الرجال من للخفيف و«الزُّْغلول»: الجسم، للصغري «اْلُحْرتُوش»: ذلك:
العظاءة، تشبه الرمل يف تكون صغرية لدويبة و«األُْملُول»: به، يكتحل الذي الصغري للميل

نظائرها. إىل
معناه: ما عندهم فيكون األلفاظ من كثري إىل ويضيفونه «َصْفرا» باإلرمية والعصفور

عندهم. ما آخر إىل الغاب، وعصفور َمْرَمر، والسَّ الهزار، أو واْلبُْلبُل ة، القربَّ
اْلُعْصفور. أي سبَاَرو» «وتلفظ SPARROW وهي: كلمتنا من تقرب كلمة ولإلنجليز
.SPEARWA السكسونية وباإلنجليزية ،SPARWE القديمة باإلنجليزية هو َوبَْسَرت: قال
،SPERLING وبالجرمنية ،SPARO القديمة العالية بالجرمنية يتصل وأصلها قال:
والقوطية ،SPARF واألسوجية ،SPURRE, SPURV والهولندية ،SPORR وباإلْسَلنِْديَّة
وأنه واملرتعد، املرتعش معنى من مأخوذًا األصل يكون أن املحتمل ومن ،SPARWA

برجله. رضب أي نفح ومعناها: ،SPURN باإلنجليزية يتصل
بالالتينية وهو العصفور، طبيعة إىل أقرب هو إليه أرشنا الذي األصل أن عىل
«أي (STROUTHOS) στονΰός وباليونانية ،PASSEREAU وبالفرنسية ،PASSER
مجانسة العربيات «صفر»، أو «صرت»، أو «سرت»، اليوناني األصل وبني صرتوثس»،
وبالعكس فاء، املثناة بالتاء ينطقون كانوا األعراب بعض فإن السامع، عىل تخفى ال
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الحثالة فيقولون: وبالعكس، فاء، املثلثة الثاء يجعل كان َمْن ومنهم والنفيت، كالنبيت
واللِّفام. واللِّثَام وفلغه، رأسه وثلغ والحفالة،

ذلك: ومن متدبٍر، كل يدهش ما املقابلة هذه من فرتى

ْعة الرتُّ (2)

من عندهم مشتق وهو بمعناه، «تَْرَعا»، باإلرمية وهو جميًعا)، (اللغويون الباب الرتعة:
اللغة هذه أرباب ألن «تْرأا»؛ املنَْداِئيَّة أو بالصابئية وهو وفتح، ونقب شقَّ أي «تَرع»؛
اللفظة ومنها «َدْر»، وبالفارسية «ترع»، بالعربية وهو الحلقي، الحرف منها يسقطون
بها يريدون وهم السعادة»، «باب أي َسعاَدْت» «َدْر والعربية الفارسية من املركبة الرتكية
القديمة وباإلنجليزية وبسرت: قال ،DOOR وباإلنجليزية «اْلُقْسَطنِْطينِيَّة»، أو «إْستَانْبُول»،
بالسكسونية يتصل واألصل ،DURU السكسونية وباإلنجليزية ،DORE, DURE القديمة
الكبري والباب ،TURI القديمة العالية والجرمنية ،DEUR والهولندية ،DURA, DUR القديمة
واألسوجية ،DOR والدنيمركية ،DYRR واِإلْسلنِْديَّة ،THOR, THUR والجرمنية ،TOR
،FORES والالتينية ،DVERE والروسية ،DURVS واللثوانية ،DAUR والقوطية ،DORR
أن يف يشك َمْن هذا بعد فهل ،DUR, DVARA الفصحى والهندية ،THURA واليونانية

بعض؟ مع بعضهم األصدقاء يتالقى كما األلفاظ بعض يف تتالقى اللغات

اْلِعد (3)

بالالتينية وهو (القاموس)، العني كماء تنقطع ال مادة له الذي الجاري املاء بالكرس: العد،
كانوا فإنهم العرب، تفعل كانت هذا ومثل والدال، العني بني N أي نون بإقحام UNDA
من أسقطوها اليونان أن عىل تُعد، ال وهي أمثالها إىل «الحظ»1 يف «اْلَحنْظ» يقولون:

وليس «َحنٌْظ» يقول: َمْن العرب «من نصه: إعادة هذا ما ديوانه من «حظظ» مادة يف منظور ابن قال 1

األزهري: قال حظوظ، قالوا: جمعوا إذا هؤالء أن بدليل د، اْلُمَشدَّ يف تَْلَحُقهم ُغنٌَّة هو إنما بمقصود؛ ذلك
ولكنهم ُغنٌَّة، عندهم النون وتلك الحظوظ، إىل رجعوا جمعوا فإذا «حنظ» يقولون: ِحمص أهل من وناٌس
ة» «أتُْرجَّ ونحو «ُرنْز» يقولون: الرز، نحو املشدَّد، يف ألسنتهم عىل اللفظ هذا يجري وإنما أصلية؛ يجعلونها

مكرم. وابن األزهري كالم ا.ه. «أتُْرنَْجة».» يقولون:
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وتلفظ ΰδωο, ΰδαιος (hydor, hydatos) فقالوا: اآلخر يف براء عنها وعوَّضوا كالمهم
عاريَّة الراء أن عىل يدل مما ِعَداتُس، فيقولون: الراء، منها يحذفون اإلضافة ويف «ِعُدر»
يف اليشءَ بَْحثر فقالوا: اآلخر، يف الراء هذه زيادة مثل بالضاد للناطقني كان وقد فيها،

نظاِئِرَها. إىل الَقْطع، وهو البت يف واْلبَْرت ُه، فجَّ يف اليشءَ ر وفجَّ بحثُه،
،udan واألصل ،ah – udn وباإلضافة ،udan أي «ُعَدان» الفصحى بالهندية و«الِعد»
hydorو النهر، وحافة البحر ساحل وهو كسحاب، الَعَدان: عندنا يجانسها اللفظة وهذه
السكسونية اللغات يف أخواتها يرى أن أراد وَمْن اإلنجليزية، water إىل نُقلت اليونانية
«الرتعة» يف فعلنا كما «وبسرت»، يف املختلفة لغاتها يرى فإنه اللفظة، هذه فلرياجع
ألنه الحقيقي؛ واألصل العظيم الفضل من لغتنا يف يظهر املعارضة فبهذه و«العصفور»،
يف كلمة أقدم أن الكالم أسلفنا وقد القول، تقدَّم ما عىل غري ال واحد هجاءٍ عىل مبني

التحقق. كل هنا يتحقق ما وهذا الواحد، الهجاء إىل أقربها اللغات
أن عىل تدل عالمة عليه بحرف تبتدئ hydor اليونانية الكلمة أن تقدم ما عىل ونزيد
العني أو الحاء، أو الهاء، أو كالهمزة حلقيٌّ حرٌف السامية األلسنة يف يقابله الحرف ذلك
يف العرب قالت البحر، وأيًضا الجاري، املاء «الِعد» تعني تلك كلمتهم كانت وملا الخاء، أو
يكاد واللفظ للبحر، علم ألنه «أل»؛ وبال هاء اآلخر ويف بالضم «ُخَضارة» األخري املعنى هذا
املجانسة هذه من يعجب ال فَمْن والضاد، الخاء للعرب أن لوال العربية يف واحًدا يكون

العجيبة؟
بامليم، أُْرِدف أنه إال واحد، واألصل م» «اْلِخْرضِ للبحر: عَلًما «ُخضارة» من ويقرب
البرئ كزبِرج، م، «اْلِخْرضِ القاموس: يف قال منُه، يقصد ملا مبالغًة يزيدونها ما كثريًا وهم

الغَطمَطم.» والبحر املاءِ، الكثرية
الكثري. املاء وهو اْلُغذَاِرم م»: «اْلِخْرضِ َويُْشِبه

من رضبًا بها ويريدون ، HYDRA, AS وهو hydor األصل تقارب كلمة ولليونان
املاء. إىل يأوي الحيَّات

العسل، يف العنسل كقولهم: أيًضا املشدد غري يف الحظناه ونحن الكرميل: ماري أنستاس األب قال
لعود َطَراءٌ وهو الِقنْطار وقالوا: والوسط. الجنبني الضخم وهو الِجَضم يف والُجنَْضم الرسيعة. الناقة وهي
البخور، عود هو والُقْطر … البخور ِلُعود طَراء الُقْطر: من «ِفنْعال جمهرتِه: يف ُدَريْد ابن قال البخور،
صدره. يَْحَرَج ال لكي القارئ؛ عىل إشفاًقا الحد هذا عند ونقف الشديد.» لب الصُّ وهو كالَعْرَدل والَعَرنْدل
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وكان أْرُؤس، أسبعة لها كان حيَّة وهو ،HYDRA LERNAIA االسم بهذا اشتهر وقد
«َقَطَع معناُه: اللفظ، هذا من مأخوذ مثل ولهم رأسان، مكانه يف نبت رأس منها قطع كلما

تنتهي. ال َمَصاعب يَُقارع ِلَمْن يرضبونه ُهْدَرة»
يف قال «بالشجاع». الكلمة هذه ترجموا اإلسالم صدر ُمَعربي من األقدمون وكان
والجمع صغري منها رضب أو منها، الذََّكر أو الحية، وكتاب: كغراب «الشجاع القاموس:

ا.ه. والضم.» بالكرس شجعان،
لغتنا يف أن عىل املاء، يف وجودها من ناشئ الحية هذه حقيقة من تثبتهم وعدم
مصحفة رواية القاموس صاحب إليها ونسب «الُعَدار»، وهي «ُهْدَرا» أصول تضاهي كلمة
َولِنَْسَغِتَها باليمن، تنكزهم) (أي الناس تلكع «دابَّة نرى: ما عىل هذا هو أصلها األحرف،
األزمنة، أقدم منذ الوارد التصحيف هذا عىل مبني العربي واملثل دود.» لسعتها) (أي
العجائب، بالد عندهم الربوع هذه ألن اليمن؛ إىل نسبوها وإنما إيراده عن القراء وليعذرنا
وشواذ الغرائب من ذلك غري إىل «القوقيس»، أو «والَفقنَّس»، «النَّْسنَاس»، إليها نسبوا فلقد

الخلق. وُشذَّاذ الخْلق
املطر «الَعْدر: املجد: قال «الَعْدر». hydor باليونانية الشبيهة العربية األصول ومن
وعنَْدر … ح املالَّ ار: والَعدَّ … ماؤُه كثر واعتَدر: كفِرَح، املكان َعِدر ويَُضمُّ: الكثري، الشديد
األصل يف ملا موافق ذلك وكل ا.ه. املطر.» من ابتلَّ املكان: واعتدر ، اشتدَّ ُمعنِْدر: فهو املطُر

اليوناني.
إىل منسوب ح» «اْلَمالَّ أن فكما ح، اْلَمالَّ هو ار العدَّ قولهم وهو شيئًا نالحظ أننا عىل
بمعنى «اْلَعْدر» هو ُمَمات لفظ هناك يكون أن َوجب اْلبَْحر، إىل ار» «واْلبَحَّ «اْلِمْلح». اْلبَْحر

ح. املالَّ ار: العدَّ يقال أن جاز ملا وإال ار، لْلبَحَّ ار اْلَعدَّ منُه يؤخذ حتى البحر،
اآلخر، يف السني وزيادة الدال تفخيم سوى فيه فليس س، اْلِمْرضِ الَعْدر يضارع ومما
والثَّْلج، العذب، البارد واملاء اْلَربْد، … كجعفر: ُس: «واْلَعْرضَ عندهم. املألوفة األمور من وهو
ِة اْلُخْرضَ أْشَهب وُعْشب املاء، يف الناقعِة بالحجارِة الالزقُة أو النََّدى، عليِه يُْصِبح واْلَوَرُق
هذا ففي ا.ه. بالفتح.» وجمعُه الكلِّ يف بالضم كاْلُعَضاِرس، ويُكرس شديًدا، الندى يحتِمل
األصل أن جرم فال املختلفة، فروعها مع أيًضا اليونانية معنى أصل وهو املاء، معنى كله

َجْدَوى. غري عىل إنكارُه بعضهم يحاول وأن واحد،
وقد «الِعد»، أي األصل بهذا تتصل وكلها تحىص، ال أللفاظ أخر مشابهات وهناك

والوْدي. كالوادي القبائل، لَُغى الِغَربُ به حلَّت
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املاءِ. من اْلُمَطْحَلب وهو «كحِذر» والَعِذب
املطر. إال يسقيه ال الذي للزْرع والِعذْي:

صفاٍة. عىل جرى ماءٍ وكل اْلَمِعني؛ والواِذع: سال، املاء: َوَوذََع
سيًال. يسيل سال َوْدًفا: يَِدُف وَغرْيُُه ْحُم، الشَّ َوَوَدَف

َونََقَعُه. بَلَُّه اليشءُ: َوَوَدَك
السواء. عىل واملعجمة باملهملة كَوَدَف، الشحم َوَوذََف

وانَْهَمَر. انصبَّ اهديداًرا: املطُر واْهَدْوَدَر
َهذِه غري إىل فاتََّدن، منقوع، أي وودين َمْوُدون، فهو وودانًا، َوْدنًا، يَِدنُُه، اليشءَ َوَوَدَن
ُوِضَع الذي «الِعد» هو واحٍد، أصٍل من ناشئة وكلها واملقاربات، واملشابهات اْلمَجانسات
باختالف اختلفت وفروق ففروع بقي وما املتكلِّمون، به ينِطَق أن أمكن وْجٍه أبسط عىل

ُمَرض. بنو جاورهم الذين الناس باختالف أو القبائل،

األَباءَة (4)

الْربِديَّة، األَباءَة: «أبى»: يف وقال أبأَ) يف (اللسان أباءٌ والجمع: القصب، من األجمة األباءَة:
األباءَة يشتق بكر أبو «كان ِجنِّي: ابن قال خاصًة. الحلفاءِ من هي وقيل: األجمة، وقيل:
فيها ُعمل ثم أَبَايٌَة، عندُه فأصلها ساِلِكها، عىل وتأبى تمتنع األجمة ألن وذلك أبَيْت، من
همز، َمْن قول يف وعظاءَة، وصالءَة عباءَة ن ِرصْ حتى وَعَظاية، وَصَالية َعبَاية يف ُعمل ما
قيل وكما الحسن: أبو قال القوي. القياس وهو ، أصولهنَّ عىل أخرجهنَّ يهمز لم َوَمْن
أََجَمٌة هو ويقال: اْلَقَصب، واملد: بالفتح واألباءُ كِرهُه، الطعام: أَِجَم قولهم: من أَجَمة، لها:

ا.ه. «… خاصة والقصب اْلَحْلفاءِ
األنبوب؛ بها ويريدون «أبُّوبَا» فقالوا: اإلرميون فها فضعَّ غري، ال «أَبَا» الرتكيب فأصل
واملعنى الكلمة يف توسعوا ثم ٍر، ُمَدوَّ مجوَّف كل أو القصبة، من وعقدة عقدة بني ما أي

والقصبة. األنبوبة أي «أَبُّْوبتَا» فقالوا:
يثبت األقدمون، اللغويون به ح رصَّ كما اْلَربِْدي، هو لألَباءِ، األصيل املعنى أن عىل
يُكتب كان الذي اْلَربِْدي يعني فإنه ،πάπΰοος “PAPYRUS” وهو: اليوناني اللفظ ذلك
أن بيد ذلك، يُعرف أن ويصعب استعملها، َمْن أول وال الكلمة، أصل يدرون ال وهم عليه،
أول إىل ينظر وهذا ،«PYR أي «بَْر فاألصل للثاني، تضعيف PAPYRUS من األول الهجاء

واحد. واملعنى أيًضا العربية «الربدي» هجاء
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عىل يدل تراه «فر» أو «بر»، األول األصل هذا أو الهجاء هذا عن اللغة يف بحثت وإذا
يِربيِه وغريها: والقدح والقلم العود بََرى «بر»: مركبات يف قالوا فقد والخفة؛ والدقة الرقة

كرباُه. وابرتاُه نََحتَُه، بَْريًا:
اللسان). يف اللحياني (عن َهَزلُه بَْريًا: يَِربيِه السفر وبََراُه

معطوفة «دقيقة» كانت إذا الناقة أنف يف تُجعل ُصفٍر أو ٍة فضَّ من َحْلقة واْلُربَة:
(اللسان). الطَرفنِي

اْلَربَى.» «بفيِه اإلنسان: عىل الدعاءِ يف ومنُه منُه، الدقيق سيما وال الرتاب أيًضا: واْلَربَى
َاب». الرتُّ «بفيِه يقال: كما

َواْلبَاِريَاءُ، ، والباِريُّ َواْلبُوِريَاءُ، َواْلبُوِريَّة، ، «اْلبُوِريُّ ور»: «ب يف القاموس يف وقال
اتصل وقد بعيد، غري وهو الفارسية من إنها وقالوا: ا.ه. اْلَمنُْسوج.» الحصري والباِريَّة:
إنهم ليقال بغريهم، مبارشة يتصلوا لم لكنهم منهم، أخذوها فربما بالفرس العرب
يف واملشهور األلفاظ، اقتباس ُسنَن يجهلون يزعمون والذين الفرس، غري من اقتبسوها
كتبناُه ما (راجع الرافدين وادي يف يكثر والقصب القصب، من تُتخذ البواري أن العراق

أُخر). مواطن إىل و٩ : ٢٢٥ ٦ : ٧٨٢ ويف و٣٣٥، ٧ : ٣٣٤ يف العرب لغة يف
ومنها «ورع»، أو «يرع»، أو «برع»، هو محض عربي أصل من «بوري» والفارسية
للُفرس يكن لم وملا القول، أسلفنا ما عىل القصب من تُتخذ البواري وألن للقصبة؛ اْلرَيَاعة
عادتهم. مألوُف هو كما عليل بحرف عنُه عوَّضوا العني حرف يافثي أصٍل من كان َوَمْن
رأيناه كما والخفة، والصغر الدقة عىل للداللة أيًضا فمعروفة «فر» مركبات وأما
والبقرِة واملاعزِة، النعجة، ولد الُفرار: إنَّ العربية: األصول يف اْلبَُرصاء قال فقد «بر»، يف
واْلَفراِفر، واْلُفرُفر واْلُفْرفور واْلَفرور، اْلَفرير وكذلك واْلُحْمالن، اْلِخرَفان هي أو الوحشيِة،
وال طائل غري عىل ا ُعْرسً القاِرئ ألرهقنا األطراف املتشعب الوادي هذا يف السري أردنا ولو

َجْدوى.
وال األكناف، متسع أمر اليافثية باألصول ومعارضتها العربية األصول هذه وتتبع
ملعالجة عنه نعدل ولهذا باأللوف، يكن لم إن الصفحات، من بمئاٍت إال تحقيقه يمكن

آخر. بحث
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املختلفة بوجوهها العربية َتكاُمُل1
اكتهاهلا أو

توضيح (1)

تغريُّ كل يف جديد معنى وإفادة تركيبها، أحرف تقلب اكتهالها»: أو اللغة «تكامل ب املراد
معنى الجديد القلب هذا مع فيكون استساغته، مع الَقْلب ذلك من االشتقاق وسهولة منها،
منه يشتق فال سائًغا يكون وال قلب يكون وقد األوجه، جميع يف جديد واشتقاق جديد
فينبذُه لشناعتِه، أو لغرابتِه لسانِه عىل يبقيه أن ويأبى يستسيُغُه ال العربي ذوق ألن يشء؛

َسَدَم. وال فيِه نََدم ال قصيٍّا نبْذًا عنه

عدم هل ماذا؟ ثم اللغة، دواوين أو كتب يف موجود غري إنه نعم، «تكامل». وجود املتحذلقني بعض أنكر 1
قال يؤيده، السماع وألن يمنعه ال القياس ألن كال؛ اللغة؟ يف وجوده عدم عىل دليل املعاجم تلك يف وروده

املعري:

«ي��ت��ك��اَم��ُل» ض��وءُه��ا ش��م��ٍس ب��إخ��ف��اءِ ل��ه��م َف��َم��ْن ال��ب��الِد، ف��ي ِذْك��ِري س��اَر وق��د

ا.ه. «يتكامل».» ولم منُه، طرف أي قول؛ من «ذْرٌو «ذرو»: مادة يف العرب لسان ويف
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واملديح، واْلَمْدح، وامتدحُه، وتمدَّحُه، مدَّحُه، منُه: فتشتق «مدح»2 قولك: ذلك مثال
واملمدَّح. واألُمُدوحة،

واْلَحَماد، بِه، د وتحمَّ الرجُل، وأَحمد هللا، َد وَحمَّ َحِمدُه، ومنُه: «حمد»، قلت: قلبتُه فإذا
والحمود، اد، واْلَحمَّ َواْلُحمَدة، النار، وَحَمَدة واْلَحْمَدة، واْلَحْمد، ، واْلحماِديُّ واْلُحَمادى،
آخر إىل واْلَمْحمود، د، واملحمَّ واْلَمْحِمدة، واْلَمْحَمدة، واألحمد، والحميد، واملحمود، والحامد،

هناك. ما
عليه وتحدَّم النار، احتدمِت ومنه «حدم» يديك بني نهض الثالثة للمرة قلبته وإذا

واْلُمْحتَِدم. واْلَحِدَمة، واْلَحَدَمة، واْلَحَدُم، واْلَحْدم، واْلِحَداُم، واحتدم، غيًظا،
وهو والداُحوم دحًما، دحمُه فقلَت: «الدحم»، يديك بني انتصب رابعًة، قلبتُه وإذا

االشتقاق. قليل
فتقول: ِلنبَْوتِِه، املشتقات قليل وهو «دمح»، َعيْنَيْك نُْصَب َمثَُل خامسًة قلبتُه وإذا

امللملم. املستدير وهو َمْحَمُح، والدَّ تَْدميًحا، َح َدمَّ
الرتكيب. وُقبْح والِغلظة اْلَجَفاوة من فيه ملا كالم؛ لُه يُعرف فال «محد»، ا وأمَّ

التقلُّب من العجيبة َوِر الصُّ هذِه عىل األحيان أغلب يف تكون العربية املواد وتكاُمُل
. والتغريُّ

فيها ويَُراعى اليونانية، أو الالتينية، الرتاكيَب العربية الرتاكيب تشابه ما وكثريًا
معانيها فأول «الرسف»، فيها: ويَُقال «الرشف»، كلمة هذه املكاني، القلب األحيان بعض
إىل تنظر فهي معنوي، أو أدبي علو إال الحقيقة عىل «الرشف» ما إذ والتفوق؛ العلو
ومنها مرشف، أو العلوِّ يف قائم أو عاٍل، أي SUPERUS أو َفْوق أي SUPER الالتينية
«الرشفاء»؛ مألوفة بعبارة أو السماء، آلهة أو اْلُعلِويون، أو ِعلِّيِّني أهل أي SUPERI عندهم

األرض. أهل عىل السماء فوق من إلرشافهم
ر»، ف «س أي SPR هي األصل، يف ثالثة الالتينية أحرف أن هذا من ترى فأنت
عند فرق يكن لم إِذْ ُف»؛ َ «الرشَّ أو ُف» َ «الرسَّ يشتق ومنها ف»، ر «س املكاني وبالَقلب
آخرين. قوم لغة والثانية قوم، لغة كانت إحداهما ألنَّ واملعجمة؛ املهملة بني القبائل قدماء

لسانهم يف يبَق فلم عندهم، معروف الحاء وسقوط «لدح»، عندهم إنما الروم، عند له نظري ال «َمَدح» 2

.LAUDA “RE” إال منها
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والرشف ُموُّ والسُّ الُعلُو تفيد وكلها الكلم، من عرشات ترتكب الالتينية الكلمة ومن
كتبنا: يف ما عىل املهملة بالسني ف» َ «فالرسَّ لغتنا، يف نرى وكذلك واإلرشاف،

ومنُه والرشف، اوتُها، َرضَ الخمر ومن والخطأ، واإلِغفال، الَقْصد، ضد ُف» َ «الرسَّ
وُروي كبري، وَقْدٍر ٍف َرشَ ذاَت أي مْؤِمٌن.» وهو ٍف َرسَ ذاَت نُهبًة الرجُل ينتهُب «ال الحديث:

واحد. واملعنى بالشني
اللبن. ف بَرسَ أفسدتُه ولدها: األُمُّ َفِت» و«َرسَ

زمرة من السماء أرواح من وهو الرسوف، ومنه العظيم، الشديد و«الرسوف»:
معناها، يف الُحذاق اختلف وقد السامية، اللغى وسائر العربية يف مشرتكة والكلمة املالئكة،
األصيل، الرتكيب معنى املتباينة تآويلهم تَِنِفي فال العليا، مكانتُه السامي للمعنى أن إال
النصارى بها ينطق والرسوف وبالنون، بالالم اِفني» و«إْرسَ «إرساِفيل» وف»: «َرسُ يف ويقال

مشهور. هو ما عىل املسلمون بها فينطق وإرساِفني إرسافيل وأما واليهود،
نََواحيِه. من فاض أي محركًة؛ ًفا» «َرسَ املاء ذهب ويقال:

طاعٍة. غري يف أُنِْفَق ما أو التبذير، اف»: و«اإلِْرسَ
نوافقُه، ال ونحن املادة، هذِه من فارس مدن من وهي «ِسرياف»، اْلَفرْيوزآباديُّ واشتق
بتأنٍُّق اج بالسَّ بناؤهم كان لهم، ُفْرضٍة أعظُم بفارس، بلدة كشرياز: ِسرياف قولُه: وهذا

اللغة. ُمتُون ُكتُب أرباب وذكرُه «رسف»، مادة من ُعرف ما أشهر فهذا «زائٍد»،
ذلك: من رسف، من اشتقاًقا فأغزر «رشف» مادة وأما

أو باآلباءِ، إال يكون ال أو واْلَمْجد. العايل، واملكان اْلُعلُو، وهو: بالتحريك ُف» َ «الرشَّ
جبِل ُقْرَب وجبٌل ، رشٍّ أو خرٍي من َخَطٍر عىل واإلِْشَفاءُ َسنَاُمُه، البعري ومن النَسِب، ُعلُوُّ
عىل لعلوها برشٍف، يت ُسمِّ مواضع عدة وهناك العرب، ببالد جبٍل أعىل يٌْف وُرشَ يٍْف، ُرشَ

جاورها. ما
والجمع: رشيًفا، سيصري أي قليل؛ عن وشارف اليوم، رشيف فهو ككُرم َف» و«َرشُ

محركًة. ٌف، وَرشَ وأْرشاف فاء ُرشَ
وأذن أرشف، ومنكب والشوارف، ف، ُ والرشُّ فاء، ْ والرشَّ والشارفة، الشارف، ومنها:
الثياب، من اِيف َ والرشُّ افية، ُرشَ وناقة الَفَرس، فات وُرشُ املال، ورشفة القرص، فة وُرشْ فاء، َرشْ
ف، وترشَّ وشارفه، فه، ورشَّ املربا، وأرشَف األرض، ومشارف والرشياف، اإلنسان، وأرشاف
ُمَصاِصها، ومن العربية صميم من املادة أن عىل تدل وكلها غريها، إىل ه، حقَّ واسترشفه

الرومان. لغة يف مقابالت ذلك ولكل
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ومعناها ،ΰπεο, ΰπέο “HYPER” «رشف» أو «رسف» مادة فيقابل اليونان: وأما
األلفاظ. من مئات بل عرشات منها ويرتكب فرق، بال ذكرها املتقدم الالتينية معنى

«أُوبَاِري»، القديمة وبالفارسية ،UPARI وبالزَّنِْديَّة ،UPARI الفصحى بالهندية وهي
اتفاق عىل يدل مما السكسونية؛ األلسنة سائر يف يَُرى يجانسها ما أو الكلم هذه ومثل
الالتينية يف أو العربية يف كان ما إال بالسني تبتدئ ال كلها وهي اللغات، جميع يف غريب
الالتينية إن أي بها؛ يحتفظ أن بالباحث يجدر دقيقة مالحظة فهذه منهما، تفرع ما أو
للرومان كان ولو أيًضا، بالشني أو بالسني وبالعربية بالسني، َكِلَمتها تبتدئان واْلُمَرضية
فتبتدئها اللغات سائر وأما املتماثلني، الحرفني باتخاذهم سلفنا لجاروا معجمة شني

.F أي بالفاء هو األرلندية من تفرع وما U أو Y الحرفني هذين من عليل بحرف
عندهم العلة أحرف من بحرف املبتدئة الالتينية أو اليونانية الكلم إن مراًرا قلنا وقد
األحيان؛ أغلب يف حلقي حرف لغتنا ويف األول الحرف ويكون العربية، يف مثلها إىل تنظر
يف الحلقيات لهذه وجود ال إذ الغني؛ أو العني، أو الخاء، أو الحاء، أو الهاء، أو الهمزة، أي
الدهور، توايل مع سقطت ثم اليونانية، يف مبهم بنوع العهد سابق يف وجدت وإن لغتهم،
«عفر» هو ،HYPER اليونانية يقابل ما أن لنا اتضح اللغوية الحقيقة هذه عرفنا فإذا
فيهما نرى املادتني هاتني مشتقات يف النظر أنعمنا إذا إننا يقال والحق «عرف»، وبالقلب

واالرتفاع. العلو يفيد ما
أو األرض، وجه (أي الرتاب ظاهر بالفتح: الَعْفر «عفر»: يف ورد ما مشتقات ذلك من
معناه فكأن فيه، عويص ال أي فيه؛ َعْفَر ال كالم قولهم: ومنه األرض)، وجه عىل كان ما
ويطلق األرض، ووجه الرتاب، ظاهر بالتحريك، الَعَفر وقالوا: ظاهرِه، أو وجهِه عىل بنَيِّ
يكون ما كأدق دقيق يشء وهو َهام السُّ أيًضا: والعفر نفسه، الرتاب عىل التوسع باب من
الشيطان، بمخاط أيًضا ى ويَُسمَّ الحر، أيام يف سيما ال الهواء يف يطري اإلبريسم خيط من

.«FIL DE LA VIERGE العذراء «خيط معناُه بما ونه يَُسمُّ والفرنسيون
شعر الدابة: ومن القفا، شعر اإلنسان ومن عنقه، ريش الديك: من و«الَعْفَرى»

اإلنسان. رأس وسط يف النابتة والشعرات الناصية،
يف والنافذ وُقوَّته، لنفسه، وضبطه بكماله سواه يفوق الذي املنكر الخبيث « و«الِعِفرُّ
أو املعنى هذا ومثل والتفوق، العلو معنى من مأخوذ هذا كل دهاء، مع فيه املبالغ األمر
والِعْفِريَة، والُعَفْرنِيَة، والَعَفْرناة، والعَفْرنَى، والعَفْرَفَرة، والِعِفرِّين، الِعِفرِّي، يف ترى يكاد

والِعْفِريت.
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الشمس. يف الرمل عىل ف يَُجفَّ لحم و«العِفري»:
األرض. عىل الُجعل يَُدْحِرُجُه ما و«الَعِفريَة»
حمرٌة. بياضُه يَْعلُو ما الظِّبَاءِ: من و«األْعَفر»

الياء، وتَُضمُّ عامٌّ، أو عالها)، ما أو األرض وجه (أي الرتاب بلْوِن ظبٌي و«اليَْعُفور»:
املادة. هذه يف يقال ما معظم هذا واْلِخْشُف،

يأتي: ما عندنا نشأ «العرف»، وقلنا مكانيٍّا، قلبًا «العفر» قلبنا وإذا
و«الُعرف» الرياح، هبوب عند مائه من وارتفع «تعاىل» ما وهو البحر، موج «الُعْرف»:
لحمة أيًضا و«العرف» رقبته، محدب عىل النابت الشعر أي الفرس؛ عنق شعر أيًضا
و«العرف» «املرتفعان»، واملكان الرمل أيًضا: و«العرف» الديك، رأس أعىل يف مستطيلة

ف. اْلُمْرشِ «ظهرها» الرملة: من
صار َسنامها أي «َعْرفاء» وناقة رقبتها، يعلو الذي ْعِر الشَّ لكثرة الضبع؛ و«العرفاء»:

العرف. مثل عنقها عىل صار أو كالُعُرف لها
باليشء العالم كأن للمبالغة األول يف والتاء باليشء، العالم و«العريف» و«العروفة»
الخلق أمكنة من «أعىل» مقام أو موطن «عىل» بوقوفه الناس سائر ويعلو «عليه»، يرشف

القوم. رئيس و«العريف»: عامًة
الرياح ومن والنار، الجنة بني سور القاموس: يف ما عىل وهو ُعرف» جمع و«األعراف
والجمع منها، ارتفع ما األرض: وعرف كالعرف، له أعرف، «وجبل اللسان: ويف أعاليها،
مرتفع، أعرف: وَحْزن ُعْرف، واحدها وأعاليها، أوائلها والسحاب: الرياح وأعراف أعراف،

ا.ه. واْلَقَواِئد.»6 اْلُفْلَجان5 عىل يكون الذي اْلَحْرُث4 واألعراف:
هذه فإن ال؛ اللهم مثله؟ اللغات سائر يف إن قائل من فهل العربية، اكتهال هو هذا
إذا هذا بعد عجب وال هللا، خليل إبراهيم بن إسماعيل لغة يف إال تَُرى ال والبدائع املحاسن

ُمبَْهٍم. ُمْغَلٍق كل مفتاح ألنها بنسيباتها؛ أو بأخواتها اتصالها رأينا

وأعالها. الفلجان من املحدد الطرف أي اآلخر؛ يف بفاءٍ الحرف التهذيب: يف والذي األصل، يف كذا 4

وإن املزارع. أي اآلخر يف وبتاء بالتحريك الفلجات هنا: والصواب اآلخر يف ِبنُون ورد هكذا الفلجان 5
الوجه. بعض هنا للفلجان كان

األرض. وجه عىل جبل أو أرض من مستطيل كل وهو قائد جمع القوائد 6
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فيها؛ تراه لفظ كل يف اليافثية، واللغى اللغة هذه بني القربى هذه مثل لرتى وإنك
بااللتجاء إال األعجمية معنى يتضح ال وربما هجاءين، أو هجاء من املركب اللفظ ذلك أي
من مجلدات ملألت دونتها ولو جمة، ألفاظ القبيل هذا من وعندي الحية، اللسان هذه إىل

أثبته. أن أريد ملا مثاًال ليكون واحًدا شاهًدا هنا أذكر وأنا والقدر، الحجم هذا
أو مستعرض، طويل عود أو الخشبة، معناها ϊχοιον “IKRION” اليونانية: هذه
ة َواْلِمنَصَّ خشب، من ِبنايٍة عىل أطلقوه ثم الدقل، أو الرشاع وعود العرض، يف ذاهب
وقد املسارح، يف واملقاعد ِفينَة، السَّ يف لُوِقيَّة َوالسَّ َظة، َواْلُمتََلمِّ بالخشب املفروشة واألرض
ومما ذكرناُه ا ِممَّ املعاني هذه لهم أخرج الذي الكلمة أصل عىل اللغة يف فقهاؤهم اختلف
فلم بابي أ. وأما األصول، تلك من لُه ذُِكَر ما كل يف طعن بوازاق األستاذ فإن نذكرُه، لم

العربية. يف ورد ما الجميع بال عىل يِعنَّ ولم بأصل، يجزم
بيدنا يبقى IN أي والنون الياء زوائدها: من جرَّدناها إذا «إقريون»، أن فعندنا
يف ما عىل والقِريَّة، التأنيث، يف «قِريَّة»، أو «قِري»، لساننا يف يوافقُه الذي «قريو»
الرشاع وعوُد البيت، ُعود رأس فيها يُْجَعُل فَرٌض فيها وأْعَواٌد الَعَصا، «كغنيَّة: القاموس،
اليونانية يف أيًضا اسمها كلها وهذه قلنا اْلهْوَدج.» أعىل يف أو أعاله، من ُعْرضِه يف الذي
جميع يف وجودُه يخفى ال فإنُه الجمع، وهو القَرى أو الَقْري من مشتقة فهي «إقريون»،
يف العنان نطلق أن نريد ال ونحن اللغة، هذه فضل هو فهذا عددناها، التي املعاني هذه

النفوس. يف اْلَربَم ونثري الصدور، نُْحِرج ال لكي الحلبة، هذه

مرًة، االشتباه إىل تدعو وقد االشتقاق، غري هي املشابهة (2)
أخرى التجانسمرة وإىل

وهاد إىل العلماء مشاهري من جماعاٍت وساق األضاليل، مهاوي يف كثريين أوقع مما
عىل هناك وما تلك، من هذه قالوا: أصابوها فإن وألفاظ، ألفاظ بني املشابهة األوهام،
صورتُه: هذا ما املوضوع هذا يف ِجنِّي ابن قال وقد كاذبة، وظواهر ُشبهاٌت إِالَّ الحقيقة
إنما َفْعَىل؛ يقابلُه الذي َفْعَالَن أن ترى أال َسْكَرى، من كسْكَران َسْلَمى، من َسْلَماُن «ليس
وال ِبِصَفتنَْي وسلمى سلمان وليس وعطىش؛ وعطشان وَغْضبَى، َكَغْضبَاَن، الصفة، بابُه
من أنهما غري ليىل، من وَليَْالن قحطى، من كقحطان سلمى من سلمان وإنما ؛ نكرتنَْيِ
ال أنك ترى أال لتقاُودِهما، إيثار وال قصد غري من اللغة ُعْرض يف فتالقيا واحٍد، لفظ
امرأة وهذه سكران، رجٌل هذا تقول: كما سلمى، امرأة هذِه وال سلمان، رجل هذا تقول:
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من لكان َليَْالن، اْلَعَلِم يف جاء لو وكذلك غضبى؛ امرأة وهذه غضبان، رجل وهذا سكرى؛
.كالمُه. ا.ه سلمى.» من كَسلمان َليَْىل

يف أدخل السلف أن االشتقاق عىل يدل ال الظاهر يف التشابه أن عىل دليل وأحسن
األجانب كالم يف األصول أن مع واحدًة صيغة وصاغوه األعاجم كالم من شيئًا كالمه

ذلك: مثال أصولنا، عن مختلفة
كان فإذا ا.ه. وطائر.» اْلِجلواز ْتور: «الرتُّ الفريوزآبادي: املجد قال ْتور» «الرتُّ
وهذا ،TORTARE من املأخوذ TORTOR, ORIS الالتينية من فهو الجلواز بمعنى
معنى فيكون وعذَّب، وأحنى، وألوى ولوى، وأمال نفسه، عىل أدار أي TORQUERE؛ من
اللغويون َفُه َصحَّ وقد األمر، أول يف له املوضوع معناه أصل يف املعذِّب للجلواز: ْتور الرتُّ
فوقية (بمثناة وتؤرور الشهري) ُعْصفور وزان مثلثتني، (بثاءين ثرثور بني تختلف بصور
نجهلها، ونحن غريها هناك ولعل واألُترور، فهمزة)، تحتية (بمثناة ويْؤُرور فهمزة)،
رضب، أي َطْرًقا» يَطُرق «َطَرَق عندنا: يقابلها ْتور» «الرتُّ منها أخذت التي الالتينية واملادة

.τοέπω اليونانية يف ويقابلها اْلَعَجميَّة، يف ما يوافق ذلك وكل صك، أو بمطرقٍة أو
أنهم التعريف هذا عيب فأول «طائر»، بمعنى أي الثاني باملعنى ْتور» «الرتُّ وأما
أن الباحث عىل فيصعب جنسُه، وال شكلُه، وال قدرُه، وال الطائِر، هذا لنا يُحلُّوا لم
لُصل»، «الصُّ ومعناها: TURTUR وهي األعجمية لفظته عىل وقوفُه لوال حقيقتُه يعرف
املحبوب الطائر هذا صوت حكاية من مأخوذ و«ُصْلُصل» «تُْرتُور» من كالٍّ أن ونظنُّ
«ُصْلُصل»، يقول: أنه وآخرون «تُْرتُور» يقول: أنه إليهم ُخيَِّل فبعضهم الجميع، من
من جنس لكل أن والحقيقة ُكْوْوْوْوْوُكو»، «ُكْو يقول: أنُه يتوهمون العراقيني أن كما
الرضب أو اآلخر، الجنس حكاية عن تختلف صوت حكاية الصالصل هذه أجناس
وباألملانية ،TURTLE-DOVE وباإلنجليزية ،TOURTERELLE بالفرنسية واسمه اآلخر،

.TATRAK وباألرمنية ،TURTELTAUBE
فقط. «الصلصل» بل «الرتتور»، يذكر لم ضخامته مع اللسان أن الغريب ومن

واْلَمر العظيم، والحوت «الخاطر، منها: عدة؛ معاٍن ولها «البال»، القبيل هذا ومن
الطيب.» ووعاءُ والجراب، القارورة، البالة»، «أي وبهاءٍ الزَّْرع، أرض يف به يُْعتَمل الذي

القاموس. عن ا.ه.
ف. ِرصْ عربي الخاطر بمعنى «فالبال»
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φάλαινα أو الالتينية BALAENA إىل ينظر العظيم، الحوت بمعنى و«البال»
الهلَّنيَّة.

وهي قديمة.9 بابلية لغة من ولعلها الفارسية، اللغة يف قديم ، اْلَمرِّ بمعنى و«البال»
فلُرتاجع غريبة، أصوًال A. WALDE والدي أ. األملاني اللغوي لها ذكر وقد ،PALA بالالتينية

إليها. االحتياج عند
نقلها وقد ،φιάλη اإلغريقية إىل فتنظر القارورة بمعنى اآلخر، يف بهاءٍ «البالة» وأما
البلجكي مة العالَّ بوازاق قال .φιέλη باإلغريقية: أيًضا فيها ويقال ،PHIALA إىل الرومان
القارورة. معنى إىل الهْوَمِري العهد بعد نُِقَل ثم املوتى، وبَْرنِيَّة الِقْدر، كان األول معناها إن
قال .PERA الرومية ومنها ،πήοα اليونانية إىل تنظر اْلِجَراب بمعنى و«البالة»
«ِبيَلْه» الفارسية إىل تنظر الطيب ووعاء الجراب بمعنى البال قلنا املجهول، األصل بوازاق:

ساكنة. فهاءٌ مفتوحة، فالم ساكنة تحتية مثناة ياءٌ يليها مكسورة، تحتية مثلثة بباءٍ
االشتقاق، من مأخوذة املشابهة فيها تكون ال الحروف من مئاٍت لغتنا يف أن جرم فال
بني واملجانسة املشابهة ترى فإنك «األضداد»، أيدينا بني دليل وأحسن آخر، أصل من بل

الظاهر. يف يُرى ما بضد فيكون يختلف، قد املعنى لكن اللفظني،
يف أن إال الظاهرة، الصورة يف االختالف بعض يقع قد أي األمر؛ هذا عكس يقع وقد

الحروف. يف يُرى لتجانس وذلك وتماسًكا، وتالمًسا وتدانيًا تقاربًا املعاني

واملعنى اللفظ يف والتجانس التشابه (3)

الواحد غدا حتى بعٍض، عن بعضها املعاني باعدت ربما األلفاظ بني املشابهة إن قلنا قد
وقد لبعٍض، بعضها الحروف لتجانس واملعنى اللفظ يف املشابهة تقع قد لكن لآلخر؛ ا ِضدٍّ
ملادة رشحه يف الزبيدي السيد قال وأسفارهم، تآليفهم يف وذكروها لذلك األقدمون انتبه
والَفْلِذ، والَفْلد، كالَفْلق، يشاركُه وما الفلح شيخنا: قال والَقْطع. قُّ الشَّ «الَفْلح ح»: ل «ف

يوجه ما أصولها يف كان إذا منها تكون إنما اللغة؛ تلك من أنها عىل يدل ال لغة يف كلمة وجود إن 9
الجمع، أو للرفع، معنى ل» و «ب أو ل» ي «ب أو ل» ا «ب مادة يف وليس اشتقاًقا، ويؤيده معنى للفظ
وشد امليم بفتح «املر» عىل يقال وكذلك الفصحى، يف دخيلة ُعدت ولهذا نحوها؛ أو القلب، أو الحفر، أو
النظر دقيقة املالحظة هذه ألن فليحفظ؛ اشتقاقه، علة وال وصفه سبب يوجه ما مادته يف فليس الراء،

الخطر. عظيمة
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بناء وهو وغريه، الراغب به ورصح الكشاف، يف كما والفتح، الشق عىل يدل ذلك، ونحو
معنى عليه يدور اشتقاق الحروف أكثر يف املشاركة أن من اللغة أهل قدماء عليه ما عىل
التهذيب صاحب صنيع هو كما الوجوه، بعض يف ويتغاير معناها أصل فيتحد املادة،

ا.ه. وغريها.» والعني
املهملة، الحاءِ وشد امليم بضم ، اْلُمحُّ قولهم: واملعنى اللفظ بني التشابه قبيل ومن
فيقال» «َوتُقلب َمْحت قولهم: طفيفة بزيادة لفًظا منه ويقرب يشءٍ، كل من الخالص وهو
بحت عىل ويُزاد َمْحض، قيل: م: ُفخِّ إذا وَمْحت، بَْحت، فيقال:» باءً امليم «َوتُبدل َحتْم
الًما، محت ميم وتُقلب َحنَْربِيت، فيقال: ويُْقلب حرف فيِه يُزاد ثم ِبْحِريت، فيقال: حرفان
ولم َحِتد، فيقال: َلْحت يف وإبدال قلب ويقع نَْحت، فيقال: نونًا تُقلب أو َلْحت فيقال:

خالًصا. صار أي لونُه َت تََحمَّ ذلك عىل ِزْد الخالص. معنى عن هذا كل يف يخرج
اْلُمَصاِمص، ومثله: يشءٍ، كل خالص هو الذي اْلُمَصاص ومنه مص، مح: يف ويقال

بالضاد. أي أيًضا املضاض اْلُمَصاص: يف ويقال
والناعج، واملاطع والناطع والناصع الناصح ومنه: «نص» مخرًجا «مص» ويقارب

متطاولة. بأزمان التعميم بعد ُوِضعت تخصيصاٍت بعض مع الخالص، بمعنى وكلها
. وُكحٌّ ُقحٌّ مح: يف ويقال

الخالص. بمعنى وكلها ْهِميم والصِّ الصميم ومنه: «صم»، فيصري «مص» ويُعَكس
χάλις, ιχος ومعنًى: مبنًى اليونان عند يقابلُه نفسُه الخالص أن الغريب ومن
أصول جاءَتهم أين من يعلمون ال لكنهم الخاِلص؛ اْلَخمر به ويريدون ،“KHALIS, IKOS”
املقدونية اللغة يف «ومثله بوازاق: قال َمْحضة، عربية إنها قلنا إن أفنظلمهم الكلمة، هذه

صعوبة.» املقدونية اللغة هذه يف THΰ بوجود لكن ،“KALITHOS” χάλιΰος
الثاء، أو الطاء لغتنا يف يقابلُه املذكور اليوناني الحرف ألن صعوبة؛ نجد ال إننا قلنا
الناقة أملصت عندنا: جاء فقد الطاء تقابل كانت فإن لساننا، يف معروفة اللغتني وكلتا
أعواًما، تحمل لم إذا واعتاطت: رحمها واعتاصت يشعر. ولم ولدها ألقت إذا وأملطت:

واحد. بمعنى كذا عن طرفُه أو رصفُه ويقال:
من أمثلٌة، أيًضا لغتنا ففي عندنا، املثلثة الثاء يقابل اليوناني الحرف كان إذا أما
َحْصَحاص، وسري للرتاب، َكاْلِكثِْكث بالكرس، َواْلِحصِحص، ْربة، كالصُّ بالضم، الثُّْربة ذلك:
العربيتني الكلمتني بني فرًقا نرى ال هذا فبعد نظائرها، إىل رسيع، أي َحثَْحاث؛ َكَسرْي

واحد. املعنى إذ اليونانيتني؛ والكلمتني
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كثرية، وهي غريها، َفثَمَّ املرتادفات، من ذكرناُه فيما تنتهي ال «الخالص» وألفاظ
باملعنى قريح رصيح ومثل وصاٍف، ف، وِرصْ د، وَرصْ اح، وُرصَ ورصيح، ح، َرصْ كقولهم:

نفسِه.
«كم وما «اْلَجمع»، يدل ما عىل للداللة «مع» ومعناها ،CUM ُكْم الالتني ويستعمل
«عني»، الحرف للغربيني ليس أْن وذلك «مع»، ألداتنا املقابل «مك» معكوس إال «CUM
نقل النقل، وهذا CUM كم فقالوا الكاف، إىل هنا نقلوُه وقد لغتهم، إىل نقلِه يف فيحارون
فقد املذكور، الحلقي الحرف استثقلوا ما إذا أيًضا يفعلونه العرب كان الكاف، إىل العني
وباع َواألَْكَمه، َواألَْعمه َحبَسُه، أي وَكبَلُه وَعبَلُه َغلَُظ، أي واكلندى البعري اْعَلنْدى قالوا:

أيًضا. كثرية وهي يضارعها ما إىل كباكُه، اليشءَ
الالتينية، يف منها مركب األلفاظ من َسيْل جاءَك «مع»، مثل هي CUM أن علمت وإذا
عليك تتدفق كلًما ترى فحينئٍذ العربية، «جم» تشبه الرومية «كم» ألنَّ العربيِة؛ يف وكذلك
ترى مما فتدهش «مع»، من مركبة وهي عليَك، تتدفق أُخر وكلًما «جم»، من مركبة وهي

وصوب. حدب كل من عليك تفيض التي األلفاظ تلك جماعات من

الجمع عىل للداللة وامليم بالجيم يبتدئ ما أمثلة (4)

اإلمعان الباحث يكفي ما العدد الكثرية مشتقاتها ففي كلها، م» م «ج مادة يشء كل وأول
َمْجَزأة. وحدها فيها إذ الطلب؛ يف

«جمل» ودونها «جمع»، مادة يف ورد ما بكثري، عليها زادت ربما بل كثرة، ويقاربها
مادة الفروع العجيبة املواد ومن أيًضا، َوْفرتُه العدد جمة لكنها وشعبها؛ فروعها عدد يف

و«جمس». و«َجَمر» «جمد»
بل املعهودة، االشتقاقية الزيادات غري األصلية، تشبه زيادة الثالثي عىل الزيادة وهناك
َواْلَجْمعد، َواْلُجْمُعور، َواْلُجْمهور، اْلَجْمَهرة، مثل وخماسية، رباعية، من معنوية، زيادات
«جم» تُقلب وقد كثرًة، تُحىص ال وهي غريها، إىل َواْلُجْمُعَلة، َواْلُجْمُجمة، َواْلُجُمثُورة،
يف وقعت وُمُجوًدا: َمْجًدا تمُجُد اإلبل مجَدِت منها: عدة؛ ألفاظ منها وينشأ «مج»، فتصري
عظََّمُه إِمجاًدا: وأْمجدُه تمجيًدا د وَمجَّ الشبَع، من قريبًا اْلَخَىل من نالت أو كثرٍي، مرًعى
ُمْمِجٌر، فهي بطنها يف ولدها عظم َمَجًرا: الشاة وَمِجَرِت اْلَمْجد، إىل ونسبُه عليِه، وأثنى
التمر أكل أو: مًعا، باللبن اليابس التمر أكل َمْجًعا: فالٌن وَمَجَع أَْمَجرت، مِجرت: ومثل
من نِفطْت َمْجًال: تمجل وَمِجلت وُمُجوًال، َمْجًال تمُجُل يدُه وَمَجلت اللبن، عليِه وِرشب
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الجلد بني يكون أن اْلَمْجل: أو وصلُب، فربئَ الحجارة، نكبتُه والحافر فمِرنت، العمل،
العمل. أثر من ماء فيها يجتمع رقيقة قرشة اْلَمْجَلة: أو العمل، كثرة من ماءٌ واللحم

وغلُظ. صلُب ُمُجونًا: يمُجُن اليشء َوَمَجن
أيًضا: الجمع عىل للداللة والعني بالجيم يَبْتدئ ما أمثلة

«الجمع» من األولني الحرفني تعترب أن فإما نظرتني، «الجمع» إىل تنظر أن لك يجوز
التاليني والحرفني زائدة األول يف الجيم تعترب أن وإما العني، عليهما زيدت ثم أصليني

الجمع. يفيد وكالهما الثاني، يف و«مع» األول، يف «جم» يديك بني فيكون أصليني،
نزعها ولهذا الكالم، يف العني تستثقل الناس ألنَّ قليل؛ «مع» أولِه يف جاء ما وأمثلة
بالحرفني تبتدئ ألفاظ فعندنا ذلك ومع إليها، عودة ال باتٍّا نزًعا كالمهم من الغربيون

كقولهم: املذكورين

اليد. تحت أجزاِئِه بجمع إال يكون وال دلكُه، َمْعثًا: يَْمَعثُُه اليشءَ َمَعَث
قواه. بجمع ويكون السري يف أرسع َمْعًجا: يَْمَعُج َمَعَج
ظاهر. فيه والجمع اختلسُه، َمْعًدا: يَْمَعدُه اليشءَ َمَعد

معزاُه. كثرت والرجل وماِعز، َمِعٌز فهو صلب َمْعًزا: يَْمَعُز اليشءُ َمِعَز
شديًدا. دلًكا دلكُه َمْعًسا: يَْمَعُسُه اليشءَ: َمَعَس
رفيًقا. دلًكا دلكُه َمْعًشا: يَْمَعُشُه اليشءَ: َمَعَش

كأنُه الرَُّجِل، عصب يف التواءٌ واْلَمَعُص: َمَعٌص، به كان َمَعًصا: يَْمَعُص الرُجُل َمِعَص
العصب يف ووجع بالرِّْجل، خاص أو بيدِه، يِه يَُسوِّ ثم قدمُه، ج فتتعوَّ عصبُه يقُرصُ

امليش. كثرة من
َمْعَكى: وإبل الرتاب، غري يف يُستعمل أو به، دلكُه َمْعًكا: يمَعُكه الرتاب يف اليشءَ مَعك

السمان. الغالظ اإلبل واْلَمْعَكاة: كثرية،
املاءِ: وَمعُكوكة ، ورشٍّ وجلبٍة عبار يف أي ويضم؛ َمْعكوكاء، يف وقعوا يقال: معكوكاء،

كثرتُه.
سريِه. يف أرسع وفالن: واختلسُه، اختطفُه َمْعًال: يمعلُُه اليشءَ َمَعَل

الشديد. الرجل اْلَمَعلَّط:
والِفتن، الحروب، واملعامع شديًدا. قاتلوا الَقْوم: وَمْعَمع «َمْع»، قول من أكثر فالن: َمْعَمَع
العصبية. لوقوع أحزابًا وتحزُّبهم وتظاملهم، بعض، عىل بعضالناِس وميل والعظاِئم،
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والتمايز، التمايُُل، بينهم يكون حتى أمتي، تهلك «ال الحديث: ومنه النهاية: يف قال
ُمْجَمٌع، أمرها التي املرأة َواْلَمْعَمع: القتال. يف والجد الحرب، شدة وهي َواْلَمَعاِمُع»،

شيئًا. مالها من أََحًدا تعطي ال

وبلغ. رِوي َمْعنًا: يَْمَعُن النبت وَمِعَن عدوِه، يف تباعد َمْعنًا: الفرس َمَعَن
بها وكفى االجتماع، معنى تفيد «مع» ُمركَّبات أن عىل للداللة كافية األمثلة وهذه

دليًال.
ذلك: من جمة؛ ألفاظ منها فيتولد «عم» فتصري «مع» تُقلب وقد
َفيُْغَزل. اليِد يف ليجعل مستديًرا ُه لفَّ َعْمتًا: يعِمتُه الصوف َعمَت

املاءِ. يف وسبح السري يف أرسع َعْمًجا: يعِمج الرجل َعَمَج
املعروف. كثري الثرى: َعِمُد وهو ودعمُه، ِبعماٍد أقامُه َعْمًدا: يعِمدُه ْقَف السَّ َعَمَد

بِه، وأقاموا سكنوُه أهلُه: واملكاَن بهم، مسكونًا كان َعمًرا: يعُمُر بأهلِه املنزُل َعَمَر
طويًال، زمانًا بقي وَعَماَرًة وُعْمًرا َعْمًرا ويْعِمر يعُمُر الرُجُل، وَعَمَر بناها، الدار: فالن وَعَمَر
وافًرا، كثريًا أي عامًرا؛ صار َعَمارة: املاُل وعمر آهًال، جعلُه ِعمارًة: فالن َمنِْزل هللا وَعَمَر
الجمع، وفروعها: معانيها يف ما وأغلب امليادين، منبسطة اآلفاق، واسعة املادة وهذِه

ضاهاها. وما والوفرة، والكثرة،
واسود اشتد وَعَماسًة: وُعُموًسا وَعَمًسا َعْمًسا يَْعُمُس وَعُمَس يَْعمُس، يوُمنا: َعِمس

بالعداوة. يجاهره ولم ساتره فالنًا: فالن وعامس وأْظَلَم،
قلٍة. بعد َجيْشُه كثر الرجل: َعْمَعَم

يعم العمل البقاءِ: ألبي الكليات ويف وَفَعَل، وَصنََع، َمَهَن، عمًال: يَْعَمُل الرجل َعِمل
يََشاءُ﴾، َما َلُه ﴿يَْعَملُوَن نحو: زمان، امتداد مع كان ملا و«َعِمَل»، والجوارح، القلوب أفعال
فيما إال يُقال ال واْلَعَمُل اْلِفيِل﴾، ِبأَْصَحاِب َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم نحو: بخالِفِه، و«َفَعَل»
عن «العمل» لفظ ُقلب األدباءِ: بعض قال حتى بالعلم، ُقِرن ولهذا ورويٍَّة، فكٍر عن كان

والفضاء. اْلَمَدى واسع والرتكيب مقتضاُه. من أنه عىل تنبيًها «الِعلم»؛ لفِظ
أرسع. َعْمَلسة: السري يف َعْمَلَس
ُمتِْعب. شديد ِعْمِليص: َقَرٌب

امليم وتشديد بالضم، ِلط َواْلُعمَّ املفتوحة، الالم وتشديد وامليم، العني بفتح اْلَعَملَّط،
السفر. عىل القوي الشديد الالم: وكرس املفتوحة،
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قالوا: فقد الجمع، عىل تدل وكلها واملشتقات الشعب كثرية واسعة املادة هذه عمَّ:
القوم وعمَّ شملها، أي األرَض املطُر وكذا عامٌّ، فهو الجماعة، شمل ُعُموًما: يُعمُّ اليشءُ عمَّ
ما آخر إىل العمامة، عليِه ْت لُفَّ املجهول، صيغة عىل ا، َعمٍّ رأُسُه وُعمَّ شملهم، بالعطية:

هذا. من أكثر الرتكيب هذا يف ط للتبسُّ لنا حاجة وال هناك،

املمتلئ واْلُعْمُهوج: النبات، من امللتف واألخرض وشحًما، لحًما املمتلئ َواْلُعَماِهج: والعْمهج
وشحًما. لحًما

املال. الكثري البدن الناعم الغالم اْلَعَميَْدر:
الناقة واْلَعَميْثََلة: العريض، الشديد والضخم لِه، وترهُّ لعظمِه البطيء يشء: كل من اْلَعَميْثَل

الجِسيَمُة.
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َواِريِّ اْحلَ أصل يف تذييل

إنه صاحبها فيها يقول العربية، الصحف إحدى يف مقالة قرأنا قد كنا ١٨٨٤ سنة يف
«الرسول»، معناه حبيش أصل من « «اْلَحواريَّ أن إىل صاحبه يذهب األملانية يف كتابًا طالع
من بأنه القائلون العرب لغويو إليه ذهب ما عىل ويفضله الرأي، هذا يستحسن والناقل
ونرشناه نفسها، السنة يف مقاًال حينئٍذ فكتبنا اللفظة، تأويل يف اختلفوا وإن عربية، مادة
يف أم «الجنان»، أم «البشري»، أم «الجوائب»، يف ذلك أكان نتذكَّر وال الجرائد، إحدى يف
البرص، عن البعيد كالسواد إال لنا يبدو وال اليوم، عنا بعيد ذلك كل إذ أخرى؛ جريدة
العرب أن يمكن ال ملخصه: وهذا الشباب، َريْعان يف ذلك وكان منه، التثبت علينا ويصعب
شيئًا، اليوم منها نتذكر أننا إال وقتها، يف ذكرناها ألسباب اْلَحبَِش، عن اللفظ هذا أخذوا
اْلَحَواري أن برأي أي الرأي؛ بهذا أخذ غريه أو اليسوعي، شيخو لويس األب أن ونظن

منها: ألسباب؛ الرأي هذا عىل نوافق ال ونحن الحبشية، من مأخوذ

ذهاب ذلك عىل ودليلنا باْلُحبْشان، تتصل أن قبل بالعرب اتصلت النرصانية أن (١)
باملسيح. وبرشهم الناس وعظ أنه جرم وال العرب؛ مواطن من موطن إىل بولس القديس
هناك كان يسوع، بالسيد يبرشون وأخذوا الرسل، عىل القدس الروح حل أن بعد (٢)

عرب. بينهم وكان بألسنتهم يتكلمون يسمعونهم أناس
أدنى لنا وليس تلك، من أقدم هذه نجد لم والحبشية، العربية قدم بني قابلنا إذا (٣)

ذلك. عىل دليل
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وأغلب اليونانية، إال يحسن كان ما قديس عن النرصانية أصول تلقوا الحبش أن (٤)
وهو حاء، «الحواري» الكلمة ويف األصل، يونانية الحبشيَّة يف املوجودة الدينية املصطلحات

مبدئيٍّا. إال اْلَهلَّنية يف موجود غري
به، يُعتد ال طفيف بتغيري واحدة تكون تكاد والعربية الحبشية الكلم أصول أن (٥)

به؟ أوىل وهي املرضية إىل يُْعَزى وال الحبشية إىل املعنى ذلك يُْعزى فلماذا

ليست لكنها الحبيش، األصل وتستهجن العربي، األصل استحسان تُبنَيِّ أدلة فهذه
يف اْلَحَكم وهو لغويٍّا درًسا املسألة ندرس أن بنا يحسن ولهذا البات، الجزم بالجازمة
ذهب َمْن بأول الذكرى نجدد أن أردنا القبيل هذا من عندنا بما نأتي أن وقبل األمر، هذا
من ثالثة ِعْلم إىل فالتجأنا الكلمة؟ أُوِّلت وكيف كان، وقت أي ويف اللفظ، حبشية إىل
أملانيان، وهما لتمان، والدكتور فيرش، الدكتور وهم: أصدقائنا الغربيني املسترشقني كبار
إليهم وكتبنا خاص، بكتاب منهم واحد كل فاستفتينا إيطايل، وهو ميكالنجلو واألستاذ
«اْلَجْعِزيَّة»، الحبشية إىل اليونانية ومن اليونانية، إىل نُقل عربي أصل من الكلمة أن يف رأينا

فيرش: أ. الدكتور جواب ُمْعَظم ودونك

الجليل األملاني مة العالَّ هو َحبيش أصل من الحواِريَّ أن إىل ذهب َمْن أول
من إنها قال إذ للميالد؛ عرشة السابعة املائة آخر نحو يف LUDOLF «لودلف»
املستعربني جميع أن وأظن ،MESSAGER اْلَفيْج أو الرسول ومعناها: «َحَواِريَا»
اْلَجْعِزيَّة، يف مألوف فعل وهو «ذهب» معناُه يحور» «حار، واألصل رأيه، تابعوا
أن أيًضا أنا وأظن تذكرها، التي األصول كجميع بديع إليه تشري الذي واألصل

أيًضا. سامي الحواري أصل
NEUE BEITRAEGE ZUR SEMI- املوسوم: كتابه يف نولدكي ث. نرش وقد

TISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT “STRASBURG 1910”
ولعلك الحواري، وبينهنَّ الحبشية، من املستعارة األلفاظ فيه ذكر فصًال
يف فيها أشتغل التي حجرتي يف الكتاب وتجد ص٤٨، يف كتابه يف تراجعها

ا.ه. … عليها باطالعك يَُرس ومعاوني اللغة، مجمع

فيرش أ.
A. FISCHER
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لتمان: إنو الدكتور جواب يف جاء ما اآلن ودونك

إليك بجوابي فأرسع (مايو) أيار ٨ يف املؤرخ كتابك تلقيت
وَساٍع، اء، وَمشَّ مساِفر، تعني: و«َحَواِريَّا» «َحَواري» الحبشية الكلمة إن
عارض َمْن أول لودلف وكان للرسل، املألوفة الكلمة هي أيًضا و«َحَواِريَّا»
قال َمْن وآخر عرشة، السابعة املائة يف وذلك العربية، بالحواري الكلمة هذه
Neue Beitraege zur كتابه: يف نولدكي األستاذ ظني عىل هو األصل بهذا

.Semitischen Sprachwissenschaft. P48
ص٤٦–٥٩)، (من املعربة الحبشية الكلم من طائفة نولدكي ذكر وقد

والعربية. اليونانية من أُخذت الحبشية الكلم من كثريًا أن يف شك وال
امللل؛ يعرف ال الذي السعي بهذا وأهنئك حسنة، صحتك أن وأتوقع هذا،

… للعلم حبٍّا
لتمان إنو
ENNO LITTMANN
١٩٣٨ مايو ١٦ يف توبنجن

غويدي. ميكالنجو األستاذ جواب وهذا

١٩٣٨ (يونيو) حزيران ٢ يف رومة
أقول ثم رومة، عن ولغيابي بالجواب، لتأخري إليك أعتذر بأن كالمي أبدأ
ومعناه: لودلف، هو حبيش أصل إىل تعود « «َحَواريَّ أن إىل ذهب َمْن أول إن
Neue Beitraege zur Semitischen Sprach- كتابه يف ونولدكي الرسول،
أظن وال الفكرة، هذه يف ع توسَّ wissenschaft. “Strasburg 1910. p. 48”
العرب «ديار كتابه يف عنه كلمة يذكر لم فإنه املوضوع، لهذا تعرض والدي أن

أتذكر. ما عىل القاهرة» «مباحث يف وال الجاهلية»، يف
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بني ملا سيما وال الحق، هو ونلدكي لودلف ذكرُه الذي األصل أن وأرى
بأني لك أقر فإني ،ίεοεύς من أنها أما املشابهة، من والحبشية العربية «حار»

… الختام ويف بها، مقتنع غري
غويدي ميكالنجيلو
MICHELANGELO GUIDI

اللغة عىل الواقفني من املحرتمني األصدقاء من تلقيناها التي الثالثة األجوبة هي فهذه
اللغة. هذه إىل محتاجني غري أننا يف رأينا نبدي اآلن ونحن «اْلَجْعزيَّة»، الحبشية

من مأخوذة أنها إىل ذهبوا «الحواري» بحبشية القائلني العلماء أن يشء كل وأول
الفعل يف العربية يف موجود وهذا وجاء، راح أو ذهب، ومعناها: ر» و «ح أو ر» ا «ح مادة

قالوا: فقد املذكور،
وقالوا: فيه، يُجاء أو يُذَْهب أي فيه يَُحار أو يَُحور الذي املكان وهي «اْلَمَحارة»
«أحارْت» فما َطَحنَْت وقالوا: وإيابًا. ذهابًا البكرة عليها تدور التي الحديدة وهي «اْلِمحور»
إال يكون ال الطحن أن ومعلوم «اْلُحور»، منه واالسم الدقيق، من شيئًا ردَّت ما أي شيئًا
مادة يف أن عىل الحركة، تلك من الدقيق يحصل حتى ويجيء، اْلُرب بها يذهب بحركة

مقدًسا. معنًى ر» و «ح
املشرتي أن ومعلوم (القاموس)، والعقل املشرتي، هو أو كوكب، العرب: عند فاألحور
وربما والرومانية، اليونانية اْلُخَرافات أصحاب عند السماء، أهل سيد أو السماء، رب هو
يف ما أقدس ألنُه الَعْقل؛ عىل إسماعيل أبناء أطلقه ثم العرب، قدماء عند أيًضا ذلك كان

والخارجيَّة. الباِطنية ُقواُه جميع عىل ويحكم املرءِ،
البابليني، عند العهد أقدم منذ املقدسة املواطن من وهو َكْربَالء و«اْلَحرْياء»: و«الحائِر»

الشيعة. اإلمامية عند هذا عهدنا إىل كذلك وهو
من أنها اإلرميون ويدَّعي أيًضا، الزمان قديم منذ املقدسة العراق مدن من و«الِحرية»
خدعت وكم اللفظ، يف مجانسة عىل مبنية هذه وقولتهم الحظرية، أي لغتهم؛ يف «ِحريْتَا»

وأئمة! علماء املجانسة
يحميه ما كل هو اْلِحمى بأن مني أدرى وأنت اْلِحَمى، أو الحظرية شبه و«اْلَحرْي»:
إال ِحَمى «ال الحديث: يف جاء ولهذا املقدس، اليشءَ النصارى اعتبار العرب ويعتربه الرجل،
َمْحِجر ومفردها: «َمَحاجر»، ى تسمَّ األقيال عهد يف واألحماء األحيار وكانت ورسوله»، هلل
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ومحفوظة الناس عىل ممنوعة كانت أنها اشتقاقها من ويؤخذ كِمنَْرب، ِمْحَجر أو كمجلس،
مقدسة. كانت لو كما لألقيال

ساكنة دهر»، و«َحرْيِْي الحاء، وتكرس اآلخر، مشددة الدهر»، «َحرْيِيَّ آتيه «ال وقالوا:
مدة أي كِعنٍَب؛ دهر»، و«ِحرَيَ دهر»، و«حاريَّ َدْهٍر)، َحرْيَِي (أي مخففة وتنصب اآلخر،

(القاموس). ا.ه. الدهر»
مادة يف العرب لسان يف جاء فقد الحنفاء؛ نظر يف مقدس الدهر أن خبري وأنت
أصابك ما أن فمعناه: الدهر.» هو هللا فإن الدهر؛ تسبوا «ال ملسو هيلع هللا ىلص: قوله «فأما ر»: ه «د
الجوهري: هللا. به أردت فكأنك الدهر، به شتمت فإذا الدهر، ليس فاعله، فاهلل الدهر، من
هو ذلك فإن بكم، ذلك فاعل تسبوا ال لهم: فقيل الدهر، إىل النوازل يُضيفون كانوا ألنهم

نَْقِلِه. ِمْن املراد ا.ه. تعاىل.» هللا
دام ما آتيه ال لغاتها» «وسائر الدهر حرييَّ آتيه ال بالضاد: الناطقني قول معنى إذن

عنه. ُمداَفًعا أو محميٍّا، أو مقدًسا، يشءٌ هناك
هو الرتكيب أصل وألن تتبادالن، والياء الواو ألن ر»؛ ي و«ح ور»، «ح بني فرق وال
أي يشءٍ كل « «ُحرُّ بمعنى يشءٍ كل «َخرْي» ومنُه معجمًة، خاء الحاء تُقلب وقد ر»، «ح

أَْصَلُحُه.
األمر، أول يف عليه ُوضع الذي أصلِه عىل يبقى واملعنى جيًما، تُقلب قد الحاء أن كما
املقدسة، واملدينة املقدس الهيكل أي و«َحَرابُلُس» «َحرْيُون» و«َجَرابُلُس»: «َجرْيُون» فأصل
فأين ،JEROME صار HIERONYMUS الروماني العالم فإن الفرنسية، يف وقع ذلك ونحو

جريوم؟ من هريونمس
ومعناهما و«اْلَحَرام»، «اْلَحَرُم» منها فينشأ بميم، ر» «ح أي األوىل؛ املادة تكسع وقد

املقدس. املكان
األقدمون الكهنة وكان ْحر»، «السِّ منها فينشأ بسني، املذكورة األوىل املادة تُصدر وقد
مرتادفتني و«الكاهن»، «الساحر» كلمة فكانت ومناسكهم، معابدهم يف السحر يزاولون
وسحرة، ومنجمني، وعلماء، كهنًة، الفرس عند كانوا فاملجوس األقدمني، األقوام بعض عند

العوام. عىل الغامضة للعلوم ومعالجني
ال اللغويون ذكرُه الذي والتعليل «النِّْحر»، فقالوا: بالنون ر» «ح املادة صدروا وربما
املاهر، الحاِذق، بكرسهما: والنِّْحرير، «النِّْحر قالوا: فقد والكهل، الرُجل فكيف الطفل، يقنع
(القاموس). نَْحًرا»» اْلِعلم «ينحر ألنُه يشءٍ؛ بكل البصري الفِطن، املتِقن، املجرب، العاقل،
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وهو ر»، «ُعوَّ أو ر» «ُقوَّ أو ر»، «حيدُحوَّ قالوا: فقد عينًا، أو قاًفا الحاء ُجعلت وربما
هو الحيد أن تدري وأنت حور) يف (القاموس السحر فيه يُتََعلَّم كهف فيه باليمن جبل
الحيد ذلك يف كان أنه فالظاهر جبل، يف نُتُوٍّ كل أو جناح، كأنه الجبل يف الشاخص املكان
يحور، حار من فاعل اسم حائر، جمع فالُحوَّر السحر، ليتعلموا بعضهم إليه يختلف كهٌف
من التصحيفات وسائر الغامضة، أو الخفية لألمور ويغدون يروحون كانوا الذين وهم
َدلَّت لغاتها يف الكلمة اختلفت وإذا قبائلهم، بموجب لغاتهم ِنتاج من هي ر»، و«ُعوَّ ر» «ُقوَّ

بينهم. وتعاورها قدمها عىل
يف كلمة كل تكون أن يجب ما عىل ر» «ح الحواري يف األصلية املادة اعتربت إذا أما
أيًضا فهذا التناوب، باب من «ياء» ُحشيت أو تقدم، كما «واًوا» ُحشيت ثم وضعها، أول
للتمثيل إال هنا املاء وما وجاء، راح أي تردد؛ املاء: حار اللغة: يف ورد فقد العربية، تقره
املطلوب املعنى إىل تؤدي فالعربية واملجيء، الذهاب أي د الرتدُّ الرسول ووظيفة والتنظري،

الباحث. فلينصف بكثري، الحبشية من أحسن
جيل واضح وهذا واحد، يشءٌ «حرب» وال فهو «حور»، األصل قدَّرَت إن أنك ومعلوم
«آب» مثًال يكتبون فإنهم الفرس، وكذلك واًوا، الباء يقرءون فإنهم اليونان، لغة يف
ومنها إيران، يف مدينة اسم وهي «َزَهاو»، ويقرءونها «َزَهاب» ويكتبون «آو»، ويقرءونها
واًوا، الباء يجعلون كانوا فإنهم العرب؛ قبائل بعض عند األمر كان وكذلك الزََّهاِوي، اسم
والشعبذة، والشعوذة النار، مَلوقد والوؤرة، البؤرة ذلك: مثال األمر، يعكسون آخرون وكان
الطعام، من والوزمة والبزمة ووكواكة، بكباكة وجارية كالباشق، والواشق السحر، ألخذ

كثرية. وهي غريها إىل َحَوْرور، وال َحَربْبر لُه ما يقال: سعيد: أبو وقال
منها معاٍن؛ بعدة لغتنا يف اْلَحْرب جاء وقد «اْلَحْور»، من اْلَحْرب يكون املبدأ هذا وعىل
مسلًما، أو كان ذميٍّا العالم، والَحْرب: الِحْرب … ِسيَده «ابن العرب: لسان صاحب ذكرها ما
الرجل هو فقال: الِحْرب، عن كعبًا سالم بن هللا عبد وسأل … الكتاب أهل من يكون أن بعد
الفقهاء فإن والرهبان، األحبار وأما عبيد: أبو قال … وحبور أحبار وجمعه: الصالح،
هو إنما اْلَفرَّاء: وقال «ِحْرب»، يقول: وبعضهم «َحْرب»، يقول: فبعضهم فيهم، اختلفوا قد
وإنما للعالم، ذلك ويقال َفْعل، دون أفعال، عىل يُجمع ألنه أفصح؛ وهو بالكرس، ِحْربٌ
قال: ُكتٍُب، صاحب كان ألنه وذلك بِه؛ يكتب الذي اْلِحرب هذا ملكان اْلِحْربُ» «َكْعٌب قيل:
عندي: والذي عبيد: أبو قال العالم، للرجل اْلَحْرب أو اْلِحْربُ أهو أدري ال األصمعي: وقال
يرويِه وهكذا قال: وتحسينِه، والعلم، الكالم، بتحبري العاِلم ومعناُه: بالفتح، اْلَحْرب، أنه

بالفتح. كلُّهم املحدثون
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«بالكرس»، اْلِحْرب وينكر غري، ال «بالفتح» َحْرب األحباِر: واحد يقول: الهيثم أبو وكان
اْلِحْرب الجوهري: وَسْجف. وِسْجف وبَْزر، ِبْزر ومثلُه: للعالم، وَحْرب ِحْرب األعرابي: ابن وقال

اخ: الشمَّ وقال ِنْربٌ، ِحْربٌ ورجل أفصح، وبالكرس اليهود، أحبار واحد َواْلَحْرب:

أَْس��ُط��َرا َع��رََّض ثُ��مَّ َح��بْ��ٌر ِب��تَ��يْ��َم��اءَ ِب��يَ��م��ي��ن��ِه ِع��بْ��َراِن��يَّ��ًة خ��طَّ ك��م��ا

الكالم، بتحبري العالم ومعناُه بالفتح، اْلَحْرب، هو عبيد: أبو قال غري، ال بالفتح رواه
ِبَها ﴿يَْحُكُم فيها: تعاىل لقوله األحبار؛ وسورَة املائدة املائدة: سورة يت ُسمِّ الحديث: ويف
وَحْرب، ِحْرب جمع العلماء، وهم َواْألَْحبَاُر﴾، َوالرَّبَّاِنيُّوَن َهاُدوا ِللَِّذيَن أَْسَلُموا الَِّذيَن النَِّبيُّوَن

والفتح. بالكرس
توخينا وقد إيراده، من املقصود ا.ه. لعلمه.» واْلبَْحر؛ اْلَحْرب عباس: البن يقال وكان

بديعة. حقائق عليه تُبنى إذ الجليلة؛ الفوائد من فيها ملا طولها عىل النصوص إيراد
ورقى ِسْحًرا، وَسَحر تأخيذًا، ذ أخَّ ومعناها: «ْ «َحربَّ اإلَِرِميَّة: من ر» ب «ح مادة ففي
اء والرقَّ واْلَحوَّاء والعرَّاف والساِحر ذ واملؤخِّ العرَّاف «َحبَّارا» وعندهم تعزيًما، وَعزَّم رقيًا،

العربية. يف يُرى العربية املعاني ومثل واملعزِّم،
يس، الِقسِّ أو الُقْديس أو الرباني، العاِلم هو للحرب األول الحقيقي املعنى أن عىل

النصارى. غري عند العام التعبري بحسب الكاهن أو النرصانية، عبارتنا بموجب
من اليونانية أن عىل والدليل ،ίεοεύς, έως “hiereus, eos” اليونانية أخذت ومنه
ESPRIT وبالفرنسية تفخيم، عالمة أي حلٍق؛ عالمة عليِه بحرٍف تبتدئ الهلَّنية أن العربية
اللفظة أخذوا اليونان أن كيف لنا قيل وإن واحد، واإلغريقية العربية معنى إن ثم ،RUDE
أخذوها بأنهم رصيًحا إقراًرا الهلنيون يقر ألفاًظا يأخذوا ألم عجب، ال نقول العرب؟ عن

تلك. من فهذه وغريها، واْلُمر، نَا، والسَّ كالبان، بالضاد الناطقني من
“HIERAX, AKOS” وهي ْقر الصَّ أو البازي تعني كلمة لليونانيني أن ذلك عىل ِزْد
االختالف هذا فكأن الراء، وتشديد الحاء بضم بالعربية « «اْلُحرُّ وهي ،ίεοαξ, αχος
بوازاق معجم (راجع ُمَرض بني عند املوجود االختالف من ناشئ اليونانيني عند املوجود

أقوى؟ دليل الدليل هذا بعد فهل العجب)، تََر الفريوزآبادي ومعجم باليونانية
بني خلطوا أنهم الكالم بتحبري العالم «الحرب» يف يروا أن عىل العرب حمل والذي
ومنهم عظيمة، ليست الوهم نتيجة أن بَيَْد الرباني، للعالم «الحرب» وبني للِمَداد، «اْلِحرب»
ال إذ هنا؛ صحيح غري وهو فيهما، قلبًا رأى بل و«البحر»، «الحرب» بني مجانسًة رأى َمْن
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كانت ولهذا واحد؛ واملعنى «اْلِحبْل» فقيل: الًما أُبدلت «اْلِحْرب» راء إن ثم إليِه، لنا حاجة
بالفتح. اْلَحْرب من أفصح بالكرس «اْلِحْرب»

و«حور»، الحرف، ثنائي لفظ إىل تُرد أن من بد ال ثالثية كلمة كل إن قلنا أننا بقي
«خلوص وهو: الرشع يف « «اْلَحرُّ ومنه ،« «حرٌّ فيقال: ف يَُضعَّ ثم «حر»، إىل ترد «حري»، أو

الرموز). جامع (عن عنُه» الغري حق النقطاع اآلدمي؛ يف يظهر ُحكمي
اإلنسان؛ يف يشء أثمن هي الُحرِّية أو الِحرار، أو الُحُرورة، أو الُحُرورية، أو فالحر،
فإذا والحرية، العقل كله: الخلق سائر عن يميزانه شيئان إذ فيه؛ يشءٍ أقدس هي ثَمَّ ومن

شأنه. تعيل التي القيمة تلك له يبَق لم أحدهما املرء عدم
الصحيح، السليم العقل ثمرة سيما وال وثمرته، العقل نتيجة تعلم، كما والحرية،
قال املادة، هذه مشتقات يف ذلك تحقيق وتجد مقدًسا، شيئًا حينئٍذ الحرية فتكون
﴿َربِّ عمران: آل سورة يف ومنُه املسجد، وخدمة هللا، لطاعة أفرزُه الولد: «حرَّر اللغويون:
أو بيشءٍ، أشغله ال لخدمته، ُمعتًقا قيل: ِمنِّي﴾. َفتََقبَّْل ُمَحرًَّرا بَْطِني ِيف َما َلَك نَذَْرُت إِني

للعبادة.» ُمْخَلًصا
وخيار «الكريم عندهم: واْلُحرُّ األصِل، ُحرَّ كان يًَّة: ِحرِّ يََحرُّ فالن َحرَّ املادة: هذه ومن
اليشء، به يوصف ما وأفضل اإلنسان به يُوصف ما أفضل وهو الحسن»، والفعل يشءٍ كل

عندهم. رجل أحسن نظرهم يف وهو يس اْلِقسِّ عىل أُطلق إذا هذا بعد عجب وال
اليهود، عند القسيس أو الكاهن بمعنى ίεοεύς, έως اليونانية الكلمة جاءت ولهذا
الفضيلة، كاهن أو فخادم البلية، خادم أو كاهن؛ بمعنى ثم األكرب، الكاهن بمعنى ثم

َواْلَحَواِري. املطران بمعنى جاءت النرصانية عهد ويف األكرب، فالكاهن
املكابرة شاء َوَمْن هو، فهذا الحق يتبع أن شاء َفَمْن الكلمة، هذه ل تنقُّ تاريخ فهذا

واسع. فسيح الضالل ووادي رأيه، عىل ا مرصٍّ فليبَق
مادة من اشتقوُه أنهم عىل فمبني واللغويون، املفرسون ذكره ما عىل الحواري، أما
من اللغة، يف التحرير «وأصل قال: اللسان صاحب أن عىل فيها، فاختلفوا ور»، «ح
صفات من والرتجيع والرجوع قلنا ا.ه. الرتجيع.» والتحوير: الرجوع، وهو يَُحوُر َحار
فاْلَحَواِري وإحكامها، إلبرامها، مراًرا الشئون أرباب إىل الرجوع من له بُدَّ ال إذ الرسول؛

اْلَحَوار. أصلُه
يف مبالغة اآلخر؛ يف الياء وزادوا «الحائر»، بمعنى املبالغة صيغ من و«الحوار»
فرس وقالوا: الطويل، أي نَاِحي َوالشَّ نَاح الشَّ قالوا: كما االسمية، إىل نقل ثم الصفة،
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رائحة ال صحيح، فصيح عربي لفظ «فالحواري» نشيط، طويل أي وشنايص شناص
النفس، واملقدَّس واإلياب، الذهاب يف املرتدد هو األصيل معناه أن بَيَّنا وقد فيه، للعجمة
الرسول، صفات من ذلك وكل النقيُّه، القلب األبيض أو رسول، كل شأن هو كما الطاهرها،

به. والعامل اإليمان، الصادق
رأيه عىل ويرصُّ بعجمتها ويقول إليه، ذهبنا ما خالف إىل يذهب َمْن هناك كان فإذا
واألسقف، والحرب القسيس أي الكاهن وهو ،ίεοεύς اليونانية من إال حينئٍذ يكون فال
والبطريرك واألسقف املطران مثل: نرصانية دينية ألفاًظا الهلنيني من العرب أخذ وقد
بعيد، فهذا الحبشية، من أنها أما اإلنكار، كل ذلك ننكر أننا عىل نظائرها، إىل واإلنجيل
العرب صلة ألن العكس؛ ال العرب من أخذوها فالحبشة املجانسة، بعض هناك كان وإذا
ما الرسل أعمال من الثاني اإلصحاح ففي النرصانية، صدر يف كانت األولني باملسيحيني
َغالطية أهل إىل رسالته من األول اإلصحاح يف الرسول بولس قال وقد الحقيقة، هذه يُبنيِّ
فأين عبثًا، يكن لم هناك وجوده أن ونظن دمشق، إىل عاد ثم العربية الديار إىل ذهب إنه
عند «الحواِري» كلمة اقتبسوا العرب إن يقولون إذ بعضهم؛ خرافات من الحقائق هذه
مريض أقوال فهذه الحجاز؟، عرب تلقاها نجران أهل وعن اليمن، بالد الحبش دخول

اإلذعان! كل له واإلذعان الحق قبول عىل َوْليُِعنُْه الرحمن، فلريحمه بالهذَيَان، مصاب
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٣ / ٣ / ١٩٣٨ يف اإلسكندرية يف الحديث املعهد يف ألقيتها خطبة وهو

الوطن. وفخر اللغة، أشبال يا
حيث من العربية «اللغة يف أحارضكم أن «الوقور» الحديث معهدكم رئيس دعاني
املسائل قليًال إال حياتي يف أعالج لم بأني إليه فاعتذرت والغرب»، الرشق تهمُّ إنها
لغات اللغات، بسائر العربية معارضة يف اجتهادي معظم كان إذ واألدبية؛ التأريخية
اليونان، بألسنة معارضتها سيما وال القدم، أعرق منذ العرب بهم احتك التي األقوام
من تُْدَرْس لم املبينة لغتنا ألن ببال؛ تخطر لم أموًرا فوجدت والنبط، والفرس، والرومان،

اْلَمنَْحى. هذا
لغتهم، تدبُّر يف أمعنوا الذين بالضاد الناطقني أن — إَِيلَّ يُخيَُّل ما عىل — والسبب
وال لغة، كل فوق أنها ظانني سواها، لسان بكل ازدروا شتى، ووجوٍه مناٍح عىل وتقليبها
يف ٍر تَبَحُّ كل ناعيًا، بل داعيًا، االعتزاز هذا فكان البرش، كالم من يشء يدانيها أن يمكن
يف حتى العصور، جميع يف بتاتًا البحث هذا فأُهِمل واأللسنة، اللَُّغى بسائر معارضتها

املعايل. صهوات وتسنُّمها وازدهارها اعتزازها عرص
ومعالجتُه املوضوع هذا أهملوا فإنهم — قومياتهم اختالف عىل — املسترشقون أما

يل: يبدو ما عىل بسببني وذلك الكهف؛ أهل نوم وال عنُه ناموا أقول بل عنه، وقعدوا
عناية، كل دونها عناية بها وُعنُوا اإلتقان، كل الغربية األلسنة أتقنوا أنهم األول: السبب
وقوفهم أما امليدان، هذا يف يسابقهم أن الرشقيني من يحاول َمْن ِنياط تَُقطِّع عناية بل
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ووصولهم هيهات! فهيهات وخفاياها، مزاياها واستجالء ولطائفها، الضادية أرسار عىل
فأقول: أجرؤ بل السوق؛ هذه من االستبضاع إىل البلوغ من إليهم أقرب العيوق مناط إىل
الذي الدم ألن سبيًال؛ إليها استطاعوا ملا الغاية هذه عىل كلها أعمارهم وقفوا لو إنهم
ال علة فهذه يعرب، بني عروق يف ويتسلسل يتدفق الذي الدم غري عروقهم يف يجري

بها. يستهان
لغتهم، وأصول لغتنا أصول بني يجمعوا أن التحامي كل يتحامون أنهم الثاني: والسبب
أن أبًدا يََودُّوَن ال إنهم أي مبدأ؛ كل فوق ويضعونُه َويَُعظُِّمونُه يُِجلُّونَُه لهم بمبدأ عمًال
والداهية الكربى، الطامة ثَمَّ فتكون بيِّنة، َواِشَجة أو رحم، صلة وبينهم بيننا إن يقال
قام فقد ذلك ومع للعبيد، بظالم ربكم وما أنفسهم، فظلموا يتوهمونُه، ما عىل الدهياء
إخوتِه سائر فناهضُه املنحى، هذا من املوضوع هذا ليعالج حني بعد حينًا بعضهم
إىل يعوَد أن غريُه فكِرَه الصمت، والزم فانقبع حداد، بألسٍن وتناولوُه البحث، أهل من
يزالون وال وجوًما، وجموا الحني ذلك ومنذ املسترشقني، جماعة فنبذُه املوضوع، هذا

العاملني. ربُّ ربُّك شاء ما إىل كذلك يبقون ولعلهم واجمني،
عرشة التاسعة يف كنت البحث: بهذا األخذ صدري يف وقع كيف عليكم أعرض واآلن
ُشِغْفُت حتى أحكامها أوائل عىل أقف كدت وما الالتينية، تعلُّم يف رشعت حينما عمري من
وأنا الفصحى، للغة مشابهات عدة بل مشابهة، فيها رأيُت ألني وذلك َغف؛ الشَّ كل بها

قصيٍّا. تأثريًا نفيس يف أثرت التي والكربى األوىل املشابهة أذكر
وبصورة والخفض، والنصب الرفع أي اإلعراب؛ أوُجُه اليونانية، يف كما الرومانية، يف
فصحانا يف ليست أَُخر أوجه ثالثة ثَمَّ بل والكرس؛ والفتح الضم األلسن: عىل جارية مألوفة
يف تختلف األوجه وهذه بسببه، املفعول ووجه له، املفعول ووجه املنادى، وجه وهي:
املعلومات هذه من فُدِهشُت تعرفونها، التي الثالثة العربية األوجه حاالت عن حاالتها
بمحاسنها العربية وتضارع جميلة، لجدُّ اللغة هذه إن نفيس يف وقلت الدقيقة، وفروقها

القربة. عرق درسها كلفني ولو فألدرسنَّها وأساليبها،
إىل ذلك بعد دفعني ما فيها وجدت أني درسها صدري يف عزز الذي الثاني واألمر
األخري والحرف ،DEUS القوم أولئك كالم يف الجاللة اسم أن الحظت أني وهو فيه، التوغل
،DEU الحقيقي األصل فيكون عندهم، اإلعراب عالمات ملحقات ومن زيادتهم، من هو
أحسن نجد فال رومانية بأحرف كلمتنا نكتب أن أردنا ولو «ضوء»، كلمتنا يوافق وهو
إىل تعبد زالت ما أو عبدت شتى أمًما أن التاريخ من نعلم ونحن الصحيح، الرسم هذا من
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واملجوس، الصابئة، الَعبََدة: هؤالء ومن له، وتسجد األعظم» «الضوء أو «الشمس» اليوم
فيه رأوا لكونهم إال إلًها ْوُه يعدُّ أو «الضوء» يعبدوا ولم واملانوية، يَْصانيَّة، والدَّ والثنوية،

الحياة. أي والقوة؛ والنور الحرارة وهي سواه، يف تُرى ال أمور ثالثة
بالغيوم تحتجب قد الشمس إن أي الظلمات حلول عند يختفي الضوء هذا كان وملا
األعظم؛ اإلله وبأنه لفضله، وإقراًرا له، إكراًما وتماثيل صوًرا له أقاموا بالليل، أو الكثيفة

الحياة. أي والقوة؛ والنور الحرارة منه إذ
بالحق؛ إليهم أوحى فإنه املقرَّبني عباده من ليكونوا هللا اختارهم الذين أولئك أما
الرب املتعاِل، للرب ضئيلة صورة إال «الشمس» أو «النور» أو «الضوء» يف يرون ال ولذا
تصفها ال التي املحضة لروحانيته عنه يرتفع إذ كان؛ نوع أي من الحس إليه يصل ال الذي

فصيحة. بليغة كانت وإن تصفها، أن يمكن ال بل األلسن،
«َديو»، وبالفارسية ،ύεός وباليونانية ،DEUS بالالتينية هو إلًها إذن الضوء فاسم
فرًقا إال بينها رأينا ملا األلسنة جميع يف الواردة األلفاظ جميع أنظارنا عىل ُعِرَضْت ولو

واحًدا. يبقى واألصل زهيًدا،
عينه الوقت يف رأيت أني الرومانية اللغة هذه حبَّ ُروعي يف ألقى الذي الثالث واألمر
حذفنا فإذا والضياء، والنهار، النور ومعناها ،DIES وهي العربية، تجانس ثانية كلمة
العربية الكلمة وهي ضياء، أي DIE وجدنا عندهم، اإلعراب حرف أو األخري، الحرف منها

نفسها.
وأصًال، وقوًما، داًرا، املختلفني اللسانني يف اللفظني هذين مقابلة من يل فاتضح
البحث؛ يف اإلمعان من بد وال العربية، وبني بينها تتجانس الكلم هذه غري هناك أن ونسبًا،
عىل النية عقدت قد كنت ألني بأوقاتها؛ مرهونة األمور أن إال الصبيح، بوجهه األمر لينجيل
معلم، عىل والالتينية اليونانية لدرس اليسوعيني اآلباء كلية يف للدخول بريوت إىل السفر
إضاعة وفيه األمد، وطويل شاق األخري األمر هذا إذ أفعل؛ كنت كما نفيس، عىل وليس

بصري. خبري ماهر معلم يد عىل إليه وصويل هديف إىل أصل ال أني عنك دَْع الوقت،
شهًرا ١٤ نحو بريوت يف فبقيت سنة، عرشين يومئٍذ عمري وكان بغداد فغادرت
فيها فواليت بلجكة، إىل سافرُت ثم واليونانية)، الالتينية (أي املؤتمتني اللغتني فيها درست
واسع مهيع فيهما يل انتفح إذ لهما؛ حبي فزاد فرنسة، جنوبي إىل بلجكة ومن درسهما،
نفيس وأشبهت بهما، شغًفا زادني ما األرسار ُحُجب انهتاك من وأْلَفيْت والتدقيق، للتحقيق
الجديدة األرض يف دفينًا كنًزا أو ركاًزا، وجد كلما للمال حبُه يزداد الذي الغنيَّ ذيالك

اقتناها. التي
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أستاذ من أسمعُه ولم كتاب يف أجدُه ولم عليه لْلُعثُور قت ُوفِّ الذي الدفني الكنز أما
أو الرومية يف ِهَجاءَين أو ِهَجاءٍ ذات كلمة كل وهو: املبدأ هذا الحظُت أني فهو كان، أيٍّا
أن من بُدَّ فال توقيفي، أو أصيٍل، وضع من بل منحوت، أصل من تكن ولم اليونانية،

يَّة. اْلُمَرضِ لغتنا يف مقابل لها يكون
أو واحد)، مقطع (أي واحٍد ِهَجاءٍ ذات كلمة كل قلُت: أني األمر، هذا والحظوا
تنَْي املؤتَمَّ اللغتني يف وقع قد يكون اْلَقْدر هذا عىل زاد إذا اللفظ ألن مقطعني)؛ (أي هجاءين
يشء، تلك ومن يشء الكلمة هذه من أخذ إنه أي أكثر؛ أو كلمتني، من تركيب أي نَْحت،

«الرتكيب». أو «النحت» هو فهذا واحدة، وُجِعلت
لغة يف أما وديمستينس؛ كيكرون لغة يف الجارف السيل تدفق يتدفق النحت وهذا
َجْريًا، عليه يُْجَرى ألن يصلح وال قواعد، منه يتقوم وال به، يعتدُّ ال قليل فإنه عدنان،
منها، حرٍف بكل خاصة معاٍن عىل تدل زيادتها أن األحرف الكثرية ألفاظنا يف يرد والذي
التوسيع ذلك قبل فيها تكن لم جديدة عدة معاني الواحد املعنى تزيد دقيقة معاٍن وهي

«التَّْفِئيم». اللغويون يسميه الذي
من الكلمة تلك تكن «ولم قلُت أني هي نظركم إليها أجلب التي الثانية واملالحظة
يف مقابل لها فليس األصل، مركبة كانت إن ألنها أصيل»؛ وضع من بل منحوت، أصل
فة. الرصِّ العجمة حيِّز هو آخر َحيٍِّز يف وصارت املطردة، القاعدة عن خرجت إذ لغتنا؛

تآخيهما، لكم وبينت عربيتني، بأخريني وعارضتهما التينيتني، كلمتني لكم ذكرت وقد
اإلِْغِريقيَّة: من آخذهما آخرين مثالني لكم أذكر واآلن

العربية، الكلمة نفس وهي ،ώδή “hodè” صولون أبناء عند الغناء» «أي اْلُحداء (١)
ُحْزن ُحَداء مثًال: فيقولون أسماءٍ، عدة إىل لغتهم يف تُضاف وهي لفظها، يف أُميل إذا
ال كما نظائرهن، إىل ِدين، وُحَداء َحْرب، وُحَداء أُنُْشوَدة، وُحداء مديٍح، وُحَداء ِحداٍد، أو
عن الواحدة تختلف ال فالكلمتان والعدنانية، اليونانية بني املجانسة هذه والحظوا يخفى،
سقطت ما حد عىل كالمهم من الحلقية الحاء بسقوط إال اللهم البتة؛ بيشءٍ صاحبتها

الغربيني. لغات جميع من األحرف تلك أغلب وتسقط
الغرب، لغات إىل ونقلها التوراة، يف الواردة القديمة الرشقية األعالم من بنَيِّ األمر وهذا
وBETHLEEM؛ نوح، أي وNOE؛ َحوَّاء، أي EVA؛ قولهم: من سقطت مثًال الحاء فإن
ذكائكم، عىل يخفى ال كما جمة وهي أشباهها، إىل املسيح، أي وMESSIA؛ َلْحم، بَيْت أي
طبيعة إىل أقرب وهو لإلبل، كان اْلُحَداء ُوضع ما وأول اْلُحداءِ، يف جرى الحرف هذا ومثل

الحال.
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أي وأُْحُدوَّة، أُْحِديٌَّة بينهم ويقال: لها، واْلِغناء اإلبل َسْوق «اْلَحْدو الجوهري: قال
اْلُحَداءُ. اْلَحْدو: ومثل ا.ه. اللحياني.» نقلُه ما عىل بِه، يَْحُدون اْلُحَداء من نوع

ُولِد األدنى الرشق ابن ألن السليقة؛ إىل أقرب املعنى لهذا الكلمة هذه السلف وَوْضع
أوبارها، من ويلبس ألبانها، من ويرشب لحومها، من يأكل الحيوانات، بأنواع ُمحاط وهو
من له بد فال القفار، رمال جاز إذا سيما وال صهواتها، عىل ويظعن بجوارها، ويستدفئ
ابن طبع من إذن فكان جماعاتها، بني فهو مات إذا ثم قليًال، إال تعطش ال إذ اإلبل؛
لتلك بما قام إذ عمل؛ وحسنًا بها، ُحَداءَُه فخصَّ لْلِعيس، غنائِه أول يكون أن البادية

بينها. وينشأ بها يعتز َمْن عىل الرصيح الحق من الحيوانات
بِه يَتََغنَّى الغناءِ، من لنوع تستعمل اليونانية الكلمة نفس أن وذاك هذا من وأغرب
أما ِسْحٍر. أو أُْخذَة أو ُرْقية كل عىل أطلقوها ثم اْلُعَقد؛ يف اثات النَّفَّ أو ِسحرِه، يف الساِحر
ففرَّقوا باللغة، إجحاًفا واحد، واللفُظ ، اْلَمْعنَينَْيِ بني الخلط هذا يف رأَوا فإنهم َعْدنان أبناءُ
األصل يف واللفظ ْحر، للسِّ و«العوذة» اإلبل، لِغناءِ «اْلُحَداءَ» وجعلوا ومعنًى، معنًى بني

واحد.
ولو اْلُهوَمِريَّة، يف واحدة لفظة إال يقابلهما ال الضاِديَّتنَي اللفظتني أن ترون فأنتم
نصورهما أن استطعنا ملا و«العوذة»، «الحداءِ» من كالٍّ يونانية بأحرف ننقل أن حاولنا
«الذلتا» أن الحظوا ثم والعني، الحاءِ من اْلَهلَّنيني لغة لخلو hodè؛ أي األحرف هذه بغري
لغاتهم، من لغتان وهما معجمة «العوذة» ويف مهملة، «الحداءِ» يف هي اليونانية «الذال» أو
وكذلك هذا، يومنا إىل باملهملة «دال» يقول: َمْن ومنهم باملعجمة، «ذال» يقول: َمْن فمنهم

هذا. عهدنا إىل العرب بعض عند الوجه هذا عىل جاٍر األمر
و«اْلُعوذة»، «اْلُحَداء» بني الفرق أي العرب؛ عند األمر هذا رأوا س هالَّ أبناء ولعلَّ
،hodè «الحداء» وا فسمَّ االختالف، بعض مختلفني لفظني فوضعوا أيًضا، هم فجاَرْوهم
محاسن إىل فانظروا ،hodè األوىل الكلمة ينبذوا لم وإن ،èpodè أيًضا «العوذة» وا َوَسمَّ

اليونانية. أي الكربى واليافثية العربية، أي الكربى الساميَّة اللغتني معارضة
من مئات بل عرشات، عندي كان وإن الرأي، هذا به أدعم ثاٍن مثل من يل بد وال

الشواهد:
يكرب، وال يشب ال الذي القصيع الصبي ومعناها ،Τυννός هي كلمة س َهالَّ بني عند
املبنى يف يشابهها أصل إىل ردِّها يف ومحدثني، أقدمني من اللغويني، علمائهم كبار حار وقد
السنسكريتية»، «أي الفصحى الهندية يف حتى الغربية، اللغات جميع يف يجدوا فلم واملعنى،
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يهتدوا لم أنهم طوية، وبياض نية، سالمة بكل مقرِّين بحثهم عن فانقلبوا يجانسها، ما
ال وُصْلمُصن، يوهانصن، مثل املحدثني، لَُغِويِّيهم ُحذَّاق بعض َعَرضُه وما يقابلها، ما إىل

بَُرصاُؤهم. يستحسنُه ولم بيشءٍ، ليس بل عليِه، يُعتمد
يف التي اإلعراب عالمة حذفنا إذا أي البحث؛ هذا يف بقاعدتنا أخذنا فإذا نحن، أما
مبنًى مقابلة أتمَّ لإلغريقية املقابلة العربية اللفظة وهي «ِتن» عىل وقعنا OS وهي لسانهم،
وقد يشب، فال املرض قصعُه الذي الصبي : والتِّنُّ ، «التَّنُّ لسانِه: يف مكرَّم ابن قال ومعنًى.
بأَْقَرانِه أي بأَتْنَانِه؛ يلحق فلم َقَصَعُه، إذا اْلَمَرُض: َُّه أتَن يقال: زيد: أبو «قال» املرض. َُّه أتَن

ا.ه. يشب.» ال فهو
الفوائد من منه ينشأ وما البحث هذا خطورة ترون الوجيزة املعارضة هذه فمن
واتصال وتشعبها األصلية األوىل ومعانيها األلفاظ أرسار عىل والوقوف الجليلة، والعوائد
أحٌد البكر أرضُه يطأ لم طريف، لذيذ درس وهو اللغى، سائر من اآلخر بالبعض بعضها
العرب، من أحد موضوعُه يعالج لم أخرى، وبعبارة هذا، يومنا إىل الجن من وال اإلنس من
التي البديعة املباحث هذه بمثل يُْعنَى َمْن معهدكم من يقوم أن وعىس الغرب، أبناءِ من أو
والصلة شهرة، والوطن سعة، واللغة نشاًطا، العقل تزيد املادي النفع جهة من عقمها مع
السبب هو املادي العقم ولعل وتوسًعا، واكتشاًفا، جرأة الحقائق يف واإلمعان توثًُّقا، باألمم

صادقة. معالجًة ومعالجتِه املوضوع، هذا يف التبسط دون حال الذي
التي اللغوية املباحث هذِه بخصوص األحداث من يل وقع ما لكم أروي دعوني واآلن

مزاولتها: يت توخَّ
شبان أحد عزلة مكان ويف معينة أوقاٍت يف ١٩٣٥ سنة يف بغداد يف إيلَّ يرتدَّد كان
أُولعوا ْن ِممَّ وكان الهند، ديار من َكْلَكتَّة، يف اليسوعيني ُكلِّيِة ِخرِّيجي من النصارى، الهنود
كل يباهي وكان ببعٍض، بعضها معارضتها أو ومقابلتها وميتة، َحيٍَّة من اللغات بدرس
قاطبة، كلها اآلرية الغربية اللغات أم ألنها (بالسنسكريتية)؛ الفصحى بالهندية املباهاة

والالتينية. اليونانية املؤتمتني: اللغتني أم سيما وال
والصحف املجالت من وغريهن العرب، ولغة والهالل، املقتطف، يف اطلع قد وكان
اللغات»، «مفتاح أو اللغات» أم العربية اللغة «أن أي املعنى؛ هذا يف كتبتُه كنت ما عىل
ألني مني؛ ويسخر السخافة، منتهى يف ويعدُه الرأي، هذا من شدقيِه بملء يضحك فكان
سوى فيه يجد ال وهو ناضٍج، غري رشقي رأي الرأي هذا أن ويرى به، القائل أول أنا

. إِالَّ ليس الضاد للغة والتعظيم الوصف، يف واإلغراق املبالغة
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كان وإن جسمِه، يف الصاعقة فعل فكرِه يف فعل ألنُه قويل؛ من متأثًرا ذلك مع وكان
ألشغاٍل إليها أرشت التي السنة يف بغداد إىل جاء فكان اْلِفْكَرى، بهذِه يستخف أنُه يُِري
أن وحاول تُحىص، ال مراًرا وزارني وجدني، حتى عني بحث ثم والدِه؛ بشئون تتعلق
يقول وكان وجهه؛ يف أصلب أو كالجلمود فألفاني رأيه، إىل فكري عن أعدل أن يقنعني
وأرجو لغوي، كل به يرىض ال املحرتم، األب أيها فائل؛ رأيك إن مراًرا قوله ويعيد يل
قبول وعدم وسقمِه، لضعفِه، ر؛ يَُعمَّ ال أنُه جرم وال لشخصك، احرتاًما عنُه تعدل أن منك
سبيل وال وُخْربًا َخَربًا املوضوع هذا قتلوا الذين املسترشقني جماعة رذلُه وقد لُه، العلماءِ
هنا؛ إليرادِه محلَّ ال ُمِمل طويل كالم إىل شعرة، قيد عليِه الزيادة يف مطمع ال بل هدمِه، إىل
يتصلون حني الرشق أبناء كسائر وباحثيهم، الغرب أهل بمذاهب مفتونًا كان الشاب ألن
أن يريد كان ما بل ال قومهم، أفكار غري وبأفكار وطنهم، أناس غري بأناس مرة ألول
اإلفرنج، عليِه ينص لم أو اإلفرنج، بِه يَُقْل لم أو اإلفرنج، إليِه يذهب لم جديد برأي يسمع
يريد وال أخطئوا، أم أصابوا غري، ال اإلفرنج َعبَدة من فهو اإلفرنج؛ بخاطر يمر لم أو
لغة وأي الضادية اللغة بني صلة أدنى ليس يقول وكان كان، يشء بأي يحاكمهم أن
القديمة، والفارسية والالتينية، واليونانية، اْلُفصحى، كالهندية حديثة، أم قديمة يافثية

ِريَّة. والدَّ والزندية، كالفهلوية،
فإنك عدة، مراًرا إيلَّ اختلفَت أنت فإن البحث، ابنة الحقيقة إن سيدي، يا لُه فقلُت
من بفكري، آخذًا وتنقلب إياي، مخالفتك يف تصلبك وعن رأيي، إىل هذا رأيك عن تعدل
عليها أوافق أنا والتي الصائبة، آرائهم بعض يف املسترشقني تشايع أن من أمنعك أن غري

أيًضا.
االجتماع عىل اتفقنا قد وكنا أحد، به يدري ال زائٍر، كل عن ناءٍ مكان يف يأتيني فكان
الهدوءُ، فيِه يسود جوٍّ يف الجدل أطراف نتجاذب فكنا معلوماٍت، وساعاٍت أياًما فيِه

يُْزِعجنا. ما أو يُْزِعجنا، َمْن ثَمَّ وليس والقول، الفكر يَّة وُحرِّ َوالطَُّمأنينة،
لم ألسباٍب الدير يف وأنا يزورني أن يأبى كان أنه املتنور الشاب هذا أمر غريب ومن
يف نجتمع فكنا هواه، يف وجاريته وشأنه فرتكته َديِّنًا، نرصانيٍّا كان أنه مع بها؛ يل يَبُْح
ونحن طواًال، ساعاٍت األيام بعض يجري الحديث وكان وأهلها، املدينة عن القيص املكان

أيدينا. من بانساللها نشعر ال
أبنائها، أحد كأنه واإلنجليزية، الفصحى، الهندية يُحسن الشاب صاحبي وكان
لغة وهي الفارسية يتقن كان وكذلك عظيمة، بسهولة بها ويخطب ويتكلم، بها، ويكتب
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العربية يحسن كان وكذلك العالية، والدروس للعلوم يتفرغون الذين الهنود علماء أغلب
أحرف يف سيما ال اللكنة، من يشء لسانه يف كان أنُه إال العرب، أبناءِ أحد كأنه ويجيدها
وهو والرومية، واليونانية، األملانية، من شيئًا ويشدو والقاف، والعني، كالحاءِ، اْلَحْلق
غري من له، غ والتفرُّ الدرس، من يمكِّنُه نبيل، ثري، غني، الرشف، يف عريق بيت من
عىل ببعض، بعضها اللغات معارضة يف للتخصص كلُُّه فكان والدِه، أوامر يخالف أن
عند متعارف هو ما وعىل هذا، عهدنا يف الغرب ديار يف الجارية العلمية الحديثة األساليب

التحقيق. يف واإلمعان البحث أهل
يف إياي ومخالفتِه رأيِه، يف إياه ملخالفتي قتًال يقتلني يكاد كان معي بحثه أول ويف
ينجيل الحق إن الكالم؛ يف ع والترسُّ ر، والتهوُّ بالغضب، التحقيق يتم ال له: فقلُت رأيي،
منا كل يجدُّ بل منُه، يتهكم وال يخالفه، َمْن رأي يحتقر وال واْلَجَلد، بالصرب يمتاز ِلَمْن
وأخذنا تُُه، حدَّ وزايَلتُْه غضبِه، َسورة حينئٍذ فانكرست أحسن، هي بالتي صاحبِه إقناع يف

صاحبِه. رأي منا كل واحرتام والوقار، والسكينة، والراحة، الهدوءِ، يف نتباحث
عىل قائم لكنُه ريب؛ وال شك بال حديث رأيي أن لُه أظهرت معي بحثه مطاوي ويف
أخذ فإذا املعالم، َواضحِة بَيِّنٍة ُسنٍَن وليدة هي أحكام وعىل تتزعزع، ال راسخة قواعد
يف سبٍق كل ومن قصٍد، وسوء غرٍض كل من الخايل والطوية، النية الصادُق الباحُث بها

للخاطر. وأبهجها النتائج، أحسن إىل مساعيِه به أدَّت املعاداة، وروح الوهم،
أو صلٍة، أدنى لغاتهم وبني العربية بني يكون أن يريدون ال فإنهم املسترشقون أما
العرَب نحُن لهم نقول أن أو لهم، يقال أن من خوًفا مشابهة؛ أو مالبسة، أو مجانسة،
من وينبذونه منه، يتربءون مما وهو رحم؛ وصلة قديم، نسب لحمة قوم، يا وبينكم بيننا
ثيابهم، وتدنِّس تدنِّسهم، كأنها الكلمات، هذه سماع عند ثيابهم ينفضون بل مسامعهم،
تلك املتشعثة، املتصدعة ألبنيتهم الهادمة الفكرة هذه مثل روا يتصوَّ أن يريدون ال بل

ُملَّر. َمْكس الكبري األملاني إماُمُهم أُُسسها وضع أن منذ أقاموها التي األبنية
َِة، النَّريِّ والرباهني الناصعة، باألِدلَِّة إياها له ُمؤيًدا تُحىص ال ألفاًظا له أرسد أخذُت ثم
لُه أذكر لم وأنا الالتينية، أو اليونانية، الكلم َعنْيُ هي العربية الكلمة هذِه أن له َوُمبَيِّنًا
أقُف ألني الرتكيب؛ هذا أتجاوز ولم غريُ، ال ثُنَاِئيَُّه أو اْلِهَجاءِ، أُحاِديَّ منها كان ما سوى
يف ذلك بعض نرشُت قد وكنُت منُه، أبعَد إىل أذهب وال اللغة، فقِه من األُفِق هذا عند

ت. واملجالَّ واْلَوضائِع ُحف الصُّ
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ا َعمَّ موضوعُه يخرج ال َجَدٍل يف أشهر، ثمانيِة ُزهاءَ مجالسنا عقد عىل وثابرنا
عىل وافقني — الرتاقي روحي بلغت أن بعد ومن — اآلخر ويف البحث، من يناُه توخَّ
وصدق إخالص بكل إليِه، الدُّعاة كبار أحد أصبح ألنُه سًدى، سعيي يذهب فلم رأيي؛
صحة فيها أثبت مقاالت، عدة وصحفها الهندية، ديارِه مجلة يف فنرش نفس، وبذل نية،
«أمُّ ألنها الفصحى؛ العربية ودراسة بِه األخذ إىل وطنِه أهل ودعا الحديث، الرأي هذا
بعضها األلسنة ملقابلة التفرغ أراد َمْن عنها يستغني ال والتي اْلُمحكم»، ومفتاحها اللغات

وزواياها. وخفاياها، حناياها، يف ل والتوغُّ ببعض،
وإيطالية، وأسبانية، فرنسة، يف تجويًال وجوَّل املغرب، ديار إىل ذلك بعد ورحل
الرشقية اللُّغى متقني من كثريين وجالس وإنجلرتة، وهولندة، وبلجكة، والنمسة، وأملانية،
كأنه عنه ونافح والصدق، الحق عن َدافع بل دفاع، أحسن رأيي عن فدافع والغربية،
وضعه أو إليه سبقه آخر رجل برأي كاآلخذ وليس ومبدعه، وواضعه، الرأي، صاحب

قبله.
وديارهم ولَُغاهم قومياتهم اختالف عىل — أجوبتهم أو املسترشقني كلمة كانت وقد
نرى ال أننا وهي املبنى، يف اختلفت وإن املآل، يف واحدة الهندي الفاضل األديب لهذا —
الناطقني وبني بيننا مناسبة أدنى وال اليافثية، اللغات وسائر العربية بني صلٍة أدنى
كان لكنه بغداد، يف كان ملا يقارعني كان ما حد عىل املوضوع يف يجادلهم فكان بالضاد،
عليه أشاروا اآلخر ويف أدلَِّتِه، سماع عن آذانهم ون يصمُّ كانوا ألنهم املوتى؛ يكلم َكَمْن
مع بترصفهم اإلشارة، هذه يشبه ما أو إياهم، زيارته عنهم يقطع بأن تلويًحا أو ترصيًحا
يكن لم آداب األفاضل، العلماء أولئك آداب من فعجب اآلداب، الكامل الفاضل األديب هذا

منهم. يتوقعها
الخاصة املجلة تحرير لجنة عاملتني وقد الهندي، األديب به أخربني ما أَستَْغِرب لم
أحد أني مع منها، أقىس بل املعاملة، هذه مثل مرص يف امللكي العربية اللغة بمجمع

أعضائها.
باللغتني العربية اللغة مقابلة يف البحث موضوعها مقاالٍت، ثالَث أنشأُت كنت فقد
املسترشقني عليها فأَْطَلَع التحرير، لجنة رئيس إىل ودفعتها والالتينية، اليونانية املؤتمتني
يقارب ما أو حقيقتِه، من أكثر خيالُه موضوع هذا وقالوا: يُِقرُّوها، فلم املجمع، أعضاء
شيئًا يفعل لم وكذلك واحدة، كلمة منها يقرأ لم وهو اللجنة رئيس إيلَّ فأعادها املعنى، هذا
واملوضوع، العناوين بمعرفة اجتزءوا بل منها؛ واحدة كلمة عىل يقفوا لم إذ املسترشقون؛
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أمورنا يف األجانب نَُحكِّم وهكذا ورذلوُه، البحث من سخروا بل منها؛ شيئًا يستحسنوا فلم
وقوميتنا، ولساننا، شئوننا، صميم يف وندخلهم لغتنا، وعىل علينا ونسلِّطهم جميعها،
بذا ونطعن ، ونتَحرسَّ ونتأسف، ورسلِه، وأنبيائِه هللا إىل أمرنا نشكو ثم قيادنا، ونسلمهم
يشءٍ. كل يف الضعفاء نحن علينا إال والعتب اللوم وما الناس، عىل املالمة ونلقي وذاك،

بني انترشت وما واملجالت، الصحف من ثالٍث عىل الثالث املقاالت تلك َفرَّقُت إني ثم
املوضوع، وتستحسن البحث، يف تستزيدني عدة رسائل جاءتني حتى والعلماءِ، األدباءِ
لم َوَمْن العرفان، أولو منُه ليستفيد بنفسِه، قائٍم كتاٍب يف ونرشِه بمتابعتِه َعَيلَّ َوتُِلحَّ

املوقوتات. وال الجرائد يطالع ال أو يُطالع
أعىل املالمة؟ َمْن فعىل أعضائه؟ أحد وأنا إَِيلَّ، املجمع إساءة من الصنيع هذا فأين
من أََقل ال أو العرب، األعضاء عىل الالئمة أن فعندي املسترشقني؟ عىل أم العرب األعضاء
يد عىل وال بنفسه، األمر يفحص لم إذ رئيسها؛ عىل سيما وال املجلة، لجنة عىل تقع أن
من نرشها، إهمال عىل فحكم ر، املوقَّ املجمع أعضاء استشارة عىل وال لجنتِه، أعضاء أحد
أصحاب وهم منُه يشمئزُّون ال وكيف — املوضوع هذا معالجة من املسترشقني اشمئزاز

بعيد. من ولو أحٌد ُه يمسَّ أن البتة يريدون وال — فيه الغرض
فحينئٍذ تفنيدها، أو تزييفها إىل عمدوا ثم بنرشها ألذنوا رأيهم يف مصيبني كانوا فلو
أسلمنا أن بعد تنادي، ِلَمْن حياة ال ولكن العربية، أرسار عىل ووقوفهم بعلمهم نؤمن

األجانب. أيدي إىل بنا الخاصة أمورنا
املوضوع أن إال سعة؛ ذا املجال كان وإن هذا، من أكثر الكالم يف أسرتسل أن أُريد وال
العفو منكم طالبًا الحد، هذا عند أقف ولهذا له؛ غ يتفرَّ ال ِلَمْن ناشف، يابس، جاف
سبيل عىل ولو املوضوع طرق يحاول َمْن بينكم يقوم أن ذلك كل مع متوقًعا والصفح،

مسعاُه. يف يخيب أال وعىس واللغة، اآلداب يف ط والتبسُّ الفضول
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خامتة

كل شاكر، وقلب َرْحب، بصدر نتقبَّل ونحن املوضوع، هذا يف نكتبُه أن أردنا ما آخر هذا
وحده. هلل الكمال إذ إلينا؛ بِه يُرسل تهكُّم أو نَْقد





الواردة بعضاحليوانات أسامء
الكتاب هذا يف

اْلبََجُع (١)

بعض يشبهه بما الطائر هذا اسم واملرتجمون، والنقلة، واألدباء، اْلُكتَّاب، َخلط ما كثريًا
«اللَّْقَلق». أو — الفهرس هذا يف هنا حققناُه ما راجع — «بالقوق» الشبه،

إال الطائر هذا حقيقة عرف َمْن نجد لم فإننا باْلبََجع، يتعلق ما هنا نذكر ونحن
ون يَُسمُّ الشام فأهل العربية، الديار باختالف يختلف اسمُه أن هو والسبب القليل، النفر
وصًفا «البجع» وصف فإنه املعارف، دائرة صاحب درج وعليه «كذا» «بجًعا» «اللَّْقَلق»
أصحاب مع يدور الدائرة تلك يف الطائر هذا فجاء «اْلبََجع»، ومرة «اللقلق»، مرًة يوافق

«اللَّْقَلق». هو وال «البجع» هو ال طائًرا، جاء ُقْل أو املختلفة، البالد
البيطار ابن (راجع الياء وتشديد الكاف بضم « «اْلُكيُّ يسمونُه األقدمون مرص وأهل
العظيم الطائر هذا أنه والفرنسية األملانية إىل نََقَلته ذكر وقد و«اْلَحْوَصل») «اْلبََجع» يف
أو PELLICANUS الالتينية من مأخوذة الفرنسية التسمية وهذه ،pélican أي اْلَحْوَصلة؛
πελέχυς «َفَلُقس» من املشتقة πεγεχάν, ανος اليونانية من وكلتاهما ،PELECANUS
الطائر هذا أن تزعم العوام ألن «الفلق»؛ العربية من َفَلُقس اْلَهلَّنية أن وعندنا القدوم، أي

دِمِه. من ليغذيها أو فراخُه، ليطعم ا شقٍّ صدره يشق الجليل
الجاحظ اُه َسمَّ ما عىل اللِّبَأ وهو — أوالده غذاء يخرج الطائر هذا فأن الحقيقة أما
البجع؛ يف أظهر يبدو األمر هذا أن إال الطيور؛ بعض يفعله ما حد عىل صدرِه، من —
للناظرين، أَبنَْي ِلبَئِه من فراخِه فإطعام عينني؛ ذي لكل بَيِّنة وحوصلتُه حجًما، أكرب ألنه

الطري. سائر من نفوسهم يف تأثريًا وأعظم
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الغربيني من األقدمني، عند شائًعا كان دِمِه من أوالدُه يُغذي «البجع» بأن والقول
إىل العقيدة هذه عىل أناس ثَمَّ يزال وال الوسطى؛ القرون أبناء عند سيما وال والرشقيني،
،٦٩٧ الصفحة يف األراميني» لغة يف الراغبني، «دليل ى املسمَّ املعجم صاحب فإن هذا، وقتنا
ُزَريْق. أبو قيق. ا: «َققَّ بحروفه: نقله هذا ما «َققا» باإلرميَّة ى اْلُمسمَّ الطائر عىل الكالم يف
يشق أحدها، مات فإذا شديًدا؛ حبٍّا فراخُه يحب ُحْمرة، صدره يف أبيض مائي طائر بجع:

ا.ه. املسيح.» السيد به ُشبَِّه قد ولذا حيٍّا؛ فيعيدُه دِمِه، من عليه ويرش صدره،
لفراخِه حبُه أن الثاني: ُحمرة. صدرِه يف ليس أن األول: أوهام؛ عدة الكالم هذا ففي
تفعل كما صدرِه من اللِّبَأ يخرج بل صدرُه، يشق ال الثالث: لفراخها. الطري سائر كحب
يقيء» «قاء مادة يشبه اإلرمي اسمُه ألن الوهم؛ هذا إىل العوام ذهب وإنما الطري؛ بعض
عند كأنه والرشاب، الطعام من املعدة» «أو الصدر يف ما إلقاءُ وهو القيء، بمعنى العربية
وال األب بدم إحيائها يف طمع فال الفراخ ماتت إذا الرابع: لها. فيه ما يخرج فراخه زقه

البجع. غري وهذا زريق أبي غري القيق أن الخامس: األدوية. بسائر
اْلِعْربيِّني. عند «اْلَقاْت» وكذلك اللفظني، سائر دون البجع هي ا» «َققَّ فاإلرمية

املاء»، و«َجَمُل «اْلُعْلُجوم» املقال: هذا صدر يف نذكرها لم التي البجع أسماء ومن
ِجراب» و«أبو صحيحة، غري وهي املهملة، بالحاءِ املاء» «َحَمل الكتب بعض يف وردت وقد
ونه يَُسمُّ العراق أهل وعوام اءِ، قَّ السَّ زق تشبُه التي ِلَحْوَصلِتِه اد، شدَّ وزان اء» قَّ و«السَّ

املاء». «نَُعيْج
النابه األستاذ يل ذكر وقد و«ُكيٍّا»، «بََجَعا» العهد: سابق يف ونه يَُسمُّ املرصيون وكان
مسالك يف قال يل: يقول باريس من ٢٠/ ١/ ١٩٣٨ يف إِيلَّ فكتب جواد، أفندي مصطفى
الدين عالء الصالح امللك السلطان رمى «وفيها، للهجرة: ٦٨٢ سنة حوادث يف األبصار
األستاذ قال ثم ا.ه. بالبندق.» اْلَعبَّاسيَّة بجهة بجًعا قالوون املنصور امللك عبد بن عيل
يف املنصور» امللك بسرية والعصور، األيام «ترشيف مؤلف «وقال ُه: نصُّ هذا ما املذكور
األرشف، وامللك الصالح، امللك السلطان موالنا خروج «ِذْكُر نفسها: السنة هذه حوادث
خرج السنة هذِه من شوال عرشي رابع يف مبارٍك، ِلُكيٍّ السلطان موالنا ع وَرصْ يْد، للصَّ
… اْلَعبَّاسيَّة جهة إىل يد للصَّ األرشف امللك ، املتويلِّ وأخوُه الصالح، امللك السلطان موالنا

ا.ه. مبارًكا».» ُكيٍّا الصالح امللك السلطان موالنا رصع
املصطفى. األستاذ حرضة لنا نقلُه ما
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ديار يف السابعة املائة يف معروفني وكانا واحد، ى ِلُمَسمٍّ ُمْختَلفان اسمان فهذان
العرص. ذلك لغة ملعرفة يَُقيَّدا بأن حِريَّان فهما «الحوصل»، الضخم، الطائر لهذا مرص،
وهنا بالسيف، قطعُه أي بََجَعُه؛ من يكون أن فإما نفسه، «البجع» لفظ اشتقاق «وأما
صدرِه شق من املشهورة الرواية فيؤيد حقيقة، السيف يُْشبه ألنه منقارُه؛ الطائر سيف
يوجع ألنُه أوجعُه؛ أي «َفَجَعُه»؛ من َعْمًدا قصًدا مقصود تصحيف وإما فراِخِه؛ إلطعام
َفيُْعَدَمُه» عليِه يَْكُرُم بيشءٍ اإلنساُن يُْوَجَع أن اْلَفجع إن قالوا وقد املذكور، بعملِه نفسُه

بالحقائق. أعلم وهللا املذكورة، الرواية الطائر هذا عىل أيًضا فتصح (القاموس)،
فلسطني، وأهل لصوته، حكاية االسم بهذا بالعراق معروف آخر فطائر «اللقلق» وأما
وآخرون السني، بفتح َسْعد» «أبو ونُه يسمُّ والنارصة، والكرمل، حيفا، جهات يف سيما وال
يصغرون ما كثريًا وهم العني، وفتح السني بإسكان لكن ْسَعيد» «أبو فيقولون: يصغرونُه
عهد يف العراقيني عوام عند معروًفا كان واللقلق املذكور، الوجه عىل األسماء بعض
كتاب ويف ، ِباْلَغنْيِ «َفاَلْرَغس» ونُه: يسمُّ األندلس أهل وكان ُحَديْج»، «أبي ب العباسيني
وهذه «اْلبََالرج»، يسمونُه إفريقية شمايل وأهل املهملة، بالعني جاءت البيطار ابن مفردات
تشبه الطائر لهذا أخرى لفظة ولليونان ،PELARGOS اليونانية من األخرية الثالثة األسماء
وللعرب ،STORK وباإلنجليزية ،CIGOGNE بالفرنسية وهو ،LOKALOS وهي العربية
تُرد ال بأدلة حققه َمْن أول بل حققناُه، ما عىل اللقلق غري وهو اللغلغ هو آخر طائر اسم

جواد. أفندي مصطفى الجليل األستاذ

القوق (٢)

الذين النقلة سيما وال حقيقتِه؛ إىل يهتدوا لم الطائر هذا عىل كتبوا الذين األدباء أغلب
إىل األعاجم كتب نقلة عن ُقْل وكذلك هذا، عرصنا إىل العهد أقدم منذ التوراة، ترجموا
هنا نذكر ونحن «اللَّْقَلق»، وبني وبينه «البجع»، وبني بينه خلطوا فإنهم الفصحى، لساننا

بالقوق: يتعلَّق ما
إن الكتاب هذا من املعربات] وتشويهات وتحريفات تصحيفات [فصل: يف قلنا إننا
ى اْلُمسمَّ الطائر نفس هو — «اْلُقْقنُوس» أو «اْلُقْقنُس» هنا: عليها ونزيد — «القوق»
بنات من طائر وهو ،CYGNE الفرنسية أو ،CYCNUS الرومية أو ،KYKNOS باليونانية
املشهور والنوع املنقار، عريض العنق، طويل األوابد، من يكون وقد القواطع من املاء
أي «يقق»؛ مقلوب «قيق»، بالعربية أيًضا ي ُسمِّ ولهذا يقق؛ وبياضُه الريش، أبيض منُه،

البياض. الناصع األبيض
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وهو َكْمِربي» و«قوق «ِفْرِجيل»، وهو َمنُْطو» «ُقوق ب الغربيني عند اشتهر وقد
«َفنَلُون».

ملشابهته «الُقْقنُس»؛ بصورة «الُقوْقنس» كتابة عن النقلة من اْلُكتَّاب أغلب عدل وقد
العروس تاج يف عنه جاء وقد ،phénix أي «الَفَقنَّس» وهو خرايف: لكنه آخر، طائر السم
الحيوان: حياة يف الدمريي قال الجماعة، أهملُه كعملَّس، «الَفَقنَّس، ِه: نَصِّ ِنصاب هذا ما
املطربة، العجيبة واأللحان األنغام بكل يصوت ثقبًا، أربعون بمنقاره عظيم، طائر هو
يوًما، أربعني نفسِه عىل ينوح ويقعد شاءَ، ما الحطب من فيجمع جبل، رأس إىل يأتي
الحطب، عىل يصعد ثم صوتِه؛ بحسن ويتلذَّذون إليِه يستمعون العاَلُم إليِه ويجتمع
منه ن فيتكوَّ َرَماًدا، ويبقى والطائر، الحطب ويحرتق نار، منُه فتنقدح بجناحيِه، ويصفق

عليه. والعهدة الشفاءِ يف سينا ابن ذكره مثله.» طائر
يف ورشحُه التلخيص، بيت فيه.» الربيَّة حارت «والذي قولِه: رشح يف ذكروُه وقد
كما وهو القصور، إىل املصنف فنسب شيخنا نسخة من سقط وكأنُه وحواشيِه؛ املطوَّل

النسخ. سائر يف ثابت نرى،
«فإذا وزاد: الدمريي، ذكرها ما بمثل قصتُه ذكر ثم «قوقيس»، هو القزويني: وقال
كفعل فيفعل طريًا، فيطري أجنحة، لُه تنبت ثم دود، منُه تولََّد الرماد ذلك عىل املطر سقط

الشارح. كالم ا.ه. واالحرتاق.» الحك من األول
إال والدمريي القزويني كتاب يف أجد لم إني اْلِكْرِميلُّ: َماِري أنَْستَاس األب قال

التاج. عن املنقولة الرواية يضاهي ما عىل القصة وذكرا «القوقيس»
اإلفرنج، طبع من ص٢٠٧ البلدان كتاب يف «بَنِْجس» بصورة «الفنقس» وردت وقد
الفقيه، ابن هو املذكور الكتاب صاحب ألن «فنقس»؛ للكلمة صورة أقدم هي إذن، فالبنجس

للميالد). ٩٠٢ (أي للهجرة ١٨٩ سنة يف كتابُه أنشأ وقد
ُكتَّاب بعض عن نقًال «الَفقنَّس» أو «الَفِنْقس» األقدمون الرتك أدباء َف َصحَّ وقد
للمسترشق الرتكي املعجم (راجع و«ُقْوْقنُس» و«ُقْوْقنُوس» «ُقْقنُوس» فقالوا: العرب
٢ : ٩٢٦ البريوتية) (املجلة املرشق يف كتبناه ما أيًضا وراجع َميْنَار)، دي بَْربيه الفرنيس

.(١٨٩٩ سنة يف (أي
قال «التَّم». واملرصيون الخطأ، واضح وهو عراقي» «وز الشاميون يسميه و«القوق»
وهو اللون، أبيض ، اإلَِوزِّ قدر يف طائر امليم: وتشديد التاءِ بفتح «التَّمُّ، األعىش: صبح يف

.(٢ : ٦٤) قدًرا.» وأرفعها الواجب، طيور أعظم
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«الُقوْقنُْوس»، منها: التآليف؛ نُسخ باختالف «للُقْقنُس» أُخر روايات وردت وقد
هذه من والصحيح و«الُقوقش»، و«الُقْقنُوس»، و«الُفْقنُس»، و«الفنقس»، و«الَقْوِقيس»،

و«الُقْقنُس». و«القْوْقنُس»، «الُقوق»، جميعها
وأما و«البَنِْجس»، «الَفِنْقس» رواياتِه: اختالف من فالصواب «الَفقنَّس»، بمعنى وأما

أخواتها. سائر من أشهر بل مشهورة، كانت وإن فخطأ، «الَقفنَّس»
نقلها للتوراة قديمة ترجمة عىل اعتماًدا «البجع»، هو «القوق» أن إىل ذهبنا قد وكنا
للميالد، ٩٤٣ سنة اْلُمتََوىفَّ سعديا باسم الغربيني عند املشهور الفيومي يعقوب بن سعيد

والنقلة. الرتاجمة من تأثره َمْن جميع النقل يف وتابعُه
بومة مثَل ِرصُت الربيَّة، قوق «شابهُت هذِه: هي اللفظ هذا فيها ورد التي واآلية
وهو «اْلَحْوَصل»، أو «البجع» هنا بالقوق الناقل فأراد ،(٧ اآلية ،١٠١ (املزمور األخربة.»
بنحو املسيح قبل السبعون الشيوخ نقلها الزبورية اآلية هذِه أن هو: والسبب صحيح، غري
«َقاْت»، بالعربية وهو «بََلَكانُس» PELFKANOS باليونانية وه وَسمَّ أكثر، أو سنة مائتي

الوسط. يف بهمزة سبب، وزان
من كثريين ساقت هذِه «اْلَقأَْت» أن عىل اللغات علماءِ من فريق أعظم أجمع وقد
إىل ٨ : ٣٥٨ العرب لغة (راجع هوَّتِه يف الهاوين من نحن وكنا الوهم، هذا إىل امُلَعربني
— نَلَّينو» «كرلو الجليل األستاذ رأي فيه تابعني الحق، إىل عنه فنعدل اآلن أما ،(٣٦٠
إىل ١٠ : ٦٥) دمشق يف العربي العلمي املجمع مجلة يف بِه ح رصَّ ما عىل — هللا رحمُه

.(٧٦٠
وأخذ ،(٨ : ٣٦٠ العرب لغة مجلتنا يف حققناُه ما (راجع التم «القوق» أسماء ومن
اللفظني بني جامعني «قوغو» فقالوا: والرتك، و«ُغو»؛ «ُقو» فقالوا: القوق اسم منَّا الفرس
هذا يف البجع أيًضا وراجع لغتهم، يوافق تصحيًفا «القوق» فوا صحَّ أنهم أو الفارسيني،

الفهرس.

اللقلق غري اللغلغ و(٤) (٣)

اعتقاًدا بينهما؛ يميزون وال اآلخر، الواحد يجعلون كانوا اللغويني من األقدمني أن عىل
فقد يُحىص، أن من أكثر كالمهم يف ورد ما عىل القاف، يف لغة ِباْلَغنْيِ كان ما أن منهم
آخر إىل وتزيق، وتزيَّغ كامتشغُه، وامتشقُه حق، نقية أو حقٍّ نَْغية سمعت مثًال: قالوا
أن يستطيع ال َمْن إيران ديار ُمُدن وبعض العراق أنحاءِ يف اليوم ونرى عندهم، ما
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و«القرآن»، «الحق»، يقولوا: أن يمكنهم فال «الغاف»، دائًما: يقول بل «القاف»، يلفظ
أن مرة رأينا كان ولهذا غريب؛ ذلك وكل و«الغرابة»، و«اْلُغرآن»، «اْلَحغ»، بل و«القرابة»،

اللغلغ. هو اللقلق
ُحَديْج».» «أبو وكنيتُه العنق، طويل أعجمي طائر «اللَّْغلغ: الحيوان: حياة ويف

ويف «اللغلغ» قالوا: وربما قال: أعجمي. اسم وهو بالقاف، الجوهري عنُه وعربَّ
أو طائر، … «اللَّْقلق لقق: يف وقال ا.ه. اللقلق.» غري طائر «اللغلغ: لغغ. يف القاموس

ا.ه. َلَقالق.» والجمع اللقالق، األفصح
ابن قال معروف، طائر اللغلغ غريُه: معروف. طائر «اللغلغ: لغغ: يف اللسان ويف
أعجمي، طائر واللَّْقَالق «اللَّْقَلق ق»: ق «ل مادة يف وقال عربيٍّا.» أحسبُه ال ُدَريْد:
حركٍة يف صوت كل وكذلك اللقلقة، وصوتُه: لقالق، والجمع: الحيَّات، يأكل العنق، طويل

ا.ه. واضطراب.»
عند وكنيتُه العنق، طويل اإلوزة، نحو أعجمي طائر «اللقالق: املحيط: محيط ويف
بالفطنة ويوصف الحيَّات، يأكل وهو «كذا»، اللغلغ قالوا: وربما ُحَديْج»، «أبو العراق أهل
إذا وأنُه السنة، بعض منهما واحد كل يف يسكن نْي، عشَّ لُه يتخذ أنُه ذكائِه: ومن والذكاءِ،

ا.ه. الديار.» تلك من وهرب عشُه ترك الوباءِ حدوث عند الهواءِ بتغريُّ أحسَّ
فقد واللغلغ، اللقلق بني َميَّزوا اللغة هذِه أبناءِ من الحيوان علماء من البرصاء أن عىل
وهو الواجب، طري أو الجليل طري من الثالث «اللغلغ: :(٢ : ٦٣) صبحِه يف القلقشندي قال
اْلَعنْي، أصفر اْلَجْفن، أبيض السواد، إىل الحبيش اإلَِوز كلون لونُه املقدار، يف اإلوز دون
الكراكي إتيان زمن يف زرعها، طلوع مبادئ يف إليها ويأتي بالعراقي، بمرص ويُعرف
ممتًدا واحًدا ا َصفٍّ ن تَُكوِّ قد ثم لها؛ كالدليل منها واحد يتقدمها أن شأنها ومن إليها،
ممتدين نْيِ َصفَّ خلفُه يصف وقد التقدم؛ بعض عليها متقدم وسطها يف ودليلها كاْلَحبْل،

الطرفني.» متساوية عراقة، بال جيم حرف كأنُه يصري حتى حادٍة، زاوية يف يلقيانِه
والَفْرخ ُسوٌد، نَُقٌط وصدورها بطونها بياض يف حدث كربت، إذا أنها تها: خاصَّ «ومن

ا.ه. ذلك.» يعرتيه ال منها
كما اللغويني بعض أقوال متأثرين اللقلق، يف لغة اللغلغ أن السابق يف رأينا كان
وهو جواد، مصطفى املدقق املحقق الجليل األستاذ إىل بذلك فكتبنا هذا، ُقبَيَْل ذكرنا
فليس اللغلغ وأما …» ه: نصُّ هذا ما ٢٠ / ١ / ١٩٣٨ يف منها إلينا فكتب باريس، يف اليوم
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هو واللقلق لقلقته، من اسمه اشتق آخر، طائر هو وإنما ذكرتم، كالذي اللقلق، يف بلغة
شمس وأظنُُّه املتنبي، ديوان شارح قال الحزين، بمالك وليس لكم، ذكرت كما السبيطر،

املتنبي: قول يف اإلِْرِبِيل الخبَّاز ابن الدين

ال��ل��ق��ال��ق ص��ي��اح ف��ي��ه��ا اْل��َح��َص��ا ت��ِص��ي��ح رب��ع��يَّ��ٍة َس��يْ��ِف��يَّ��ٍة وم��ل��م��وم��ٍة

وهو العراق، أرض يف الُعمران يسكن طائر وهو َلْقَلٍق، جمع واللَّقاِلُق … صورتُه ما
نَْمر، إوزة، … صنًفا عرش أربعة والجليل الجليل، طيور من وهو … العراق ُقَرى يف كثري
سبيطر، عقاب، ِمْرزم، عنَّاز، كركي، لغلغ، ُغْرنُوق)، لعلها (كذا، أرنوق َصْوغ، أنيسة،

ا.ه. اللقلق.» هذا وهو
السبيطر هو اللقلق أن ليؤكِّد إال هذا كل يذكر لم فهو كالمُه: ًما متمِّ األستاذ قال ثم
الشاعر قصيدة ففي اللقلق، غري السبيطر يكون أن تمنع األوصاف إن ثم اللغلغ»، «وغري
االدعاءِ من وامتنع حلب، إىل هللا لدين النارص اإلمام من هرب الذي ْفِت السِّ بِْن ُعَمَر العامي

ِسِه: ُمَخمَّ يف «املرزم» َوْصِفه بعد لإلمام

ذك��رن��ا م��ا أْس��َوُد أب��ي��ُض��ُه اْل��ُم��َك��نَّ��ى ��بَ��يْ��َط��ر ال��سَّ وب��ع��دُه
وَص��ْف��نَ��ا م��ا أْح��َس��ُن ِم��ْغ��َرزُه م��ع��ن��ى يَ��تَ��َم��ْع��نَ��ى ق��د ِل��َم��ْن ف��ي��ِه

ل التوسُّ «ُحْسن كتابه يف املشهور الشاعر الحلبي، الكاتب محمود الدين شهاب وقال
اْلِمْرَزم: بعد وصفِه يف ل» الرتسُّ ِصناعة إىل

كاْلَخيْل، الكوارس عىل ويكر يْل، كالسَّ يَنَْحطُّ ُمبَيِْطر، ُمْديَة كأنُه سبيطر، بِه «والتحق
تََلوِّي األيُْم منقارِه يف يتلوَّى باللَّيْل، ويُْدِبر بالنهار، يُقبل يْن، ِضدَّ بني لونِه من ويجمع

اْلَغيْم: يف نا السَّ

ذََك��ُر أرق��م ش��ج��اٌع األف��اع��ي م��ن ف��م��ِه وف��ي ا ُم��ْم��تَ��دٍّ ال��ج��وِّ ف��ي ت��راُه
اْل��َوتَ��ُر وال��ح��يَّ��ة رأس��ه��ا ورأُس��ُه ي��ده��ا ع��ن��ق��ُه راٍم َق��ْوُس ك��أن��ُه

ا.ه. ِه.» ُعشِّ إىل بها وطريانُه للحيَّات وصيدُه اللقلق وصف فهذا
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يف «وقال ُه: ونصُّ التعاويذي، ِسبط ديوان يف ورد ما ذلك به لكم أوكِّد ما أعجب ومن
إىل يخرجون — ملكُه هللا خلَّد — الخليفة خواص من جماعة وكان باللقلق، ُب يَُلقَّ ناِظٍر

بِه: الولع بطريق الصيد) إىل لْلَخْرجة (أي للربزة معاملتِه

ووص��ات��ي ن��ص��ي��ح��ت��ي ف��اق��ب��ل ل��ك ن��ص��ي��ح إن��ي ال��ح��م��ي��د، ع��ب��د اب��ن ي��ا
وال��ف��ل��واِت األص��ح��اِب ك��ث��ي��ر ـ��َت ـْ ِزل�� م��ا أو ال��ج��ل��ي��ِل ج��م��ل��ِة م��ن أن��َت
ُرَم��اِة م��ن ب��ه��م أك��ِرم ُرَم��اٌة َن ُخ��َراَس��ا ط��ري��ِق ف��ف��ي َف��تَ��َخ��يَّ��ْش
ع��داة ووج��ه ف��ه��م ِع��َش��اءٍ ـ��ِه ـْ َوج�� ِم��ن ل��ن��ف��ِس��ك ِح��ْف��ًظ��ا َوتَ��َح��رَّْز
األوق��اِت ه��ذِه م��ث��ل ف��ي ��َك ُع��شِّ ع��ن َ تَ��نْ��أ ال ب��ال��ج��دار واع��تَ��ِص��ْم
َف��َالِة أَْو َم��ْه��َم��ٍه ف��ي إِالَّ ـ��َص��ُد ـْ يُ��ق�� ال ��بَ��يْ��َط��َر ال��سَّ أن ��ْن وت��ي��قَّ
واآلَف��اِت» ل��ل��ُه��ُم��وِم َغ��َرًض��ا ف��ي��ه��ا أن��ت والي��ًة َف��َدْع��َه��ا أو

الجْدران، أعايل من َخَرْجَت فكيف الجليل، الطري من أنَت اللقلق، فالن يا لُه: يقول
ألن َرْميَُك؛ للرامي يَُجْز لم الجدار، عىل بقيت لو أنك مع تُْرَمى، ألن فتعرَّضت ك، ُعشُّ وفيها
والفالِة، اْلَمْهَمِه إىل خرج إذا إال جليًال َصيًْدا يَُعدُّ ال أعني، إياك أي اللقلق، أي بَيَْطر؛ السَّ

فال. الجداِر عىل وهو وأما
بابن املعروف ودعة بن إسماعيل بن محمد الشافعي، الفقيه اإلمام الشيخ وقال
كتابِه يف ،٥٨٨ سنة املتوىفَّ النظامية، املدرسة يف َواْلُمِعيد ببغداد، الظََّفِريَِّة أهل من ال، البقَّ
موضع يف َع يُْرصَ أن بَيَْطِر بالسَّ االعتداد يف اشرتطوا «وقد ُه: نصُّ ما املصطلح» يف «املقرتح
فاعلم ِعِه َرصْ موضع وأما آخر: موضع يف وقال مقامات. خمس الجدران وبني بينُه يكون
موضع بني يكون أن الرماة فاشرتط األصناف، باقي دون بَيَْطر السَّ يف إال يُشرتط ال أْن
الجدران يتخذ ألنُه ذلك؛ اشرتطوا وإنما … زاد فما مقامات خمس الجدران وبني رصعِه
إذا كما ال لُه، كاملساعد بِه يصري ًفا توقُّ الطريان يف َف توقَّ منُه «الرامي» َقُرَب فإذا َسَكنًا،

ا.ه. العتيق.» الطيور من عداُه ما بخالف مأواُه، طلب يف يجدُّ فإنُه بُعَد،
ِسِه: مخمَّ يف ْفِت السِّ بن ُعَمُر فيِه قال فقد اللغلغ أما املصطفى: األستاذ قال ثم

ب��ال��ِغ��ي إل��ي��ِه ُح��بِّ��ي واْل��َخ��َزِري ال��ل��غ��ال��ِغ م��ن وال��ق��ه��ق��ريَّ��ات
ب��ف��ارغ ل��ُه ُح��ب��ي م��ن وال��ق��ل��ُب ال��ص��ائ��ِغ ع��ن��د ك��اْل��َع��ْس��َج��ِد وال��ج��ف��ن
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الكتاب هذا يف الواردة الحيوانات بعض أسماء

اك��ت��م��ل ال��م��ع��ان��يِّ ح��س��ن ذا وب��ع��د
ص��ب��اح��ه��ا ف��ي ال��ن��س��م��ة ه��ب��ت إن ص��بَ��اِح��ه��ا ف��ي ت��ح��ن ُح��س��ن��ه��ا ي��ا
م��راح��ه��ا ف��ي ال��ف��ي��ض ح��واش��ي ع��ن��د ج��ن��اح��ه��ا ن��ش��رت م��ا إذا ح��ت��ى

ال��ب��ط��ل ق��ل��ب ل��ه��ا ي��رت��اح ُه��ن��اك
ك��ال��م��ي��ِم ُغ��نْ��ِج��ه��ا ف��ي ٍة ُم��ْس��َودَّ ال��رِّي��ِم ط��رف تُ��ْش��ِب��ُه ب��م��ق��ل��ٍة
وال��ن��س��ي��ِم ��ب��ح ال��صُّ ف��ي َل��ْغ��َل��َغ��ْت» «إن ك��ال��ع��ظ��ي��ِم ت��خ��ط��ر م��ش��ي��ه��ا ف��ي

يُ��َم��ْل ل��م ص��وتً��ا ب��األس��ح��ار ت��ه��ت��ف
ال��ف��راق ت��ع��زم ال��رَّب��ي��ع وف��ي اْل��ِع��َراِق ف��ي ت��س��ك��ن ��ت��ا ال��شِّ ط��ول
ك��ال��م��ه��راِق ال��دم��ع ي��ص��ي��ر ث��م أش��واق��ي ُح��ب��ه��ا ف��ي ت��ق��ت��ل��ن��ي

َه��ط��ل ال��خ��دِّ وف��ي ع��ن��ي ن��أْت إذا

أخرى: قصيدة يف وقال

ن��ارا؟ ��ِب اْل��ُم��َح��صَّ ب��ل��وى أْض��َرُم��وا أم أن��اَرا ب��اْل��ُغ��َويْ��ِر، ، ب��ال��رقِّ ذاك ه��ل
ط��ارا! ال��لَّ��َغ��اِل��ِغ ُخ��ْزُر ب��ِه ط��ارت ُك��لَّ��َم��ا ق��ل��ٌب اْل��بَ��َرَزاِت إل��ى وص��ب��ا

طري من وليس املاء، بنات من وهو به، ويشتو الربيع يف العراق يرتك «اللغلغ» ف
جعلوا ولذلك اللقلق، أي السبيطر سوى العمران طيور من الجليل يف وليس العمران،
جواد مصطفى األستاذ كالم ا.ه. ذكرها. تقدَّم وقد رشوًطا، الَفتَِوي املقبول لصيده

املحقق.
درجها آثرنا وقد كتاٍب، يف مجموعة ترد لم التي الجليلة اإلفادات هذه لُه نشكر ونحن
هي املحقق الرسسور ذكرها التي الكتب ألن اللغة؛ هذه أهل من الطري لعلماءِ إفادة هنا

يومنا. إىل مطبوع مصنف يف ترد ولم الباريسية، الكتب خزانة مخطوطات من
ونزيد الجليل، وطري واللغلغ، اللقلق، عن فضًال للسبيطر بديع تحقيق الكالم هذا ويف
سنة يف اْلِكْرِمِل)، ذُؤابة (وهو اْلُمْحَرَقة جبل عىل إقامتنا أثناءِ يف سمعنا أننا فائدة القراء

َكُهْدُهد. الالمني بضم اللُّْغلُغ كلمة ،١٩٢٤-١٩٢٥
والعني، السني بفتح َسَعد» «أبو بَيَْطر السَّ أو اللَّْقَلق ون يَُسمُّ إنهم فقلنا سبقنا وقد

القليلون. إال الفتح يعرف وال بفتحها، ال العني وكرس السني بإسكان ْسِعيد» «أبو أو
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واكتهالها ونموها العربية اللغة نشوء

عىل وردٍّا به، لالحتفاظ دوَّناه إنما العريض؛ الطويل املقال هذا مكان هنا وليس
فإنهم أحًدا، ي نَُسمِّ أن نريد وال عشواء، خبط فيه وخبطوا املوضوع، هذا يف كتبوا َمْن كثري
غنًى للناس، واحتقارهم الفارغة، ومجادالتهم الوقحة، ومماحكاتهم الجريئة، أغالطهم يف

بأعيانهم. ذكرهم عن
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اْملُْلِقمَة الطيور يف فائدة

هذِه: وهي الطيور بعلم تتعلق لغوية فائدة هنا نذكر أن علينا بقي
التي الطيور هذه إن نقول واآلن فراخُه، يطعم أنُه «البجع» عىل كالمنا يف ذكرنا
امليم، بضم «اْلُمْلِقَمة»، ى: تَُسمَّ والعصفور والحبارج»، السبيطر، أو «كاللقلق ذلك تفعل
لسان يف اللفظة هذِه جاءَت وقد هاء، اآلخر ويف امليم وفتح القاف، وكرس الالم، وإسكان
طري من الحبارج: األعرابي: «ابن قال: «حربج». مادة يف «امللعمة» بصورة فة ُمَصحَّ العرب
إيلَّ فكتب مة»، «اْلُمَلعَّ معنى عن اآللويس شكري السيد محمود السيد فسألت ا.ه. املاءِ.»
تزقها وال إلقاًما فراخها تُْلِقُم التي الطيور وهي «ِلْلُمْلِقَمة»، قبيح تصحيف امللعمة يقول:
الطري، أقسام ذاكًرا «الحيوان» كتاب يف الجاحظ قالُه ما الرأي هذا يؤيد قلنا ا.ه. ا. َزقٍّ
وهو منرس، وال معقف، مخلب ذي ليس فإنُه كالعصفور عندهم واملشرتك … «ومنها قال:
يزق وال اللحم، ويأكل الجراد، ويصيد طار، إذا النحل يصيد هذا مع وهو الحب، يلقط
العصافري وأشباه فراخها الطري من السباع تلقم كما يلقمها بل الحمام، تزق كما فراخُه

ا.ه. كثري.» املشرتك من
كان. أيٍّا عالم وال كاتب عليها الوقوف عن يستغني ال فرائد فوائد فهذِه




