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أصل اللغات: من فطرة اإلنسان أنه جمبول على البحث عن أصل 
األشياء. ورمبا يفسر هذا رغبته الدائمة يف فهم أصل وجوده ومبدئه، 
ومن مث معاده ومصريه. فتساؤالت اإلنسانية مجيعها ميكن اختزاهلا 
البداية؟! وإالم املصري؟!(،  اثنني بني قوسني: )كيف  يف سؤالني 
وما بني هذين السؤالني الكبريين متتد حياة نوع اإلنسان أبكملها. 
وألن جواب السؤال الثاين )إالم املصري؟!( يعد أمرا مستحيال ما 
بعيد  أمد  منذ  اإلنسان  توجه  لذا كان  الوحي،  مل يكن مبدد من 
إل البحث يف أمور املبدأ )بداية اخلليقة، وعلى رأسها اإلنسان(.

واحلضارة اإلنسانية قطعا مل تنشأ فجأة بني عشية وضحاها، وإمنا 
استلزم األمر قروان إن مل نقل آالف السنني لكي يتم وضع حجر 
األساس األول للحضارة اإلنسانية األول. وكما نعلم اآلن يقينا أن 
احلضارة إجناز تراكمي، يظهر حني يكون أفراد أي جمتمع قادرين 
الذي  األمر  الالحقة،  األجيال  إل  وخرباهتم  معارفهم  نقل  على 
يبدو مستحيال دون وجود وعاء انقل خلربات اآلابء ليستفيد منها 
أوال، مث  املنطوقة  اللغة حصرا،  الوعاء هو  لقد كان هذا  األبناء، 

املكتوبة فيما بعد.
اآلن من التساؤالت اإلنسانية الكربى، اليت مل تنل بعد حقها من 

البحث واجلواب، مسألة أصل اللغات، ولغة اإلنسان األول، وهذا 
الذي  قررت  املبحث  نفسه  هو  اللغات؟!(  أصل  )ما  التساؤل 
اجلمعية اللغوية يف ابريس، عدم مناقشته هنائيا، أو قبول أي حبث 
فيه لعرضه يف جلساهتا، األمر الذي فسره البعض حبجة أنه »ال 
وجود ألي آاثر يف خملفات املاضي للغة املنطوقة يستدل منها على 

كيف كانت حال اللغة قبل معرفة البشرية لتقنية الكتابة؟« )1( 
وكثرية هي األلفاظ األجنبية الشائعة بشكل كبري، ليس يف بالدها 
فحسب، بل يف بالد أخرى أيضا مل تكن لغتها أما لتلك األلفاظ، 
بل  عادية  مسألة  فيها  اإلنكليزية  استخدام  ابت  اليت  كبالدان 
ومستحسنة يف كثري من األحيان، ولو على حساب العربية )لغتنا 
املفردات  من  ضخما  عددا  أن  علم  إذا  املرء  يدهش  قد  األم(. 
اإلنكليزية هو عرب األصل يف احلقيقة، وإن مل يدرك العرب أنفسهم 

تلك احلقيقة، نظرا إل ابتعادهم املستمر عن قرآهنم.
اخليط، ولكم  الشيء وأول  يده على أصل  املرء  أن يضع  ومجيل 
املرء خيطو  أن  اليت مكمنها  السعادة  بنوع من  يشعران هذا األمر 

خطوة جديدة على درب اكتشاف الغاية من وجوده!
أوساط  بني  سائدا  ابت  الذي  القول  أمام  املرء  يدهش  ال  قد 
املثقفني الناطقني ابلضاد، والقائل أبن األلسنة اإلنسانية تفرعت 
السجاالت يف هذا  العديد من  إن  بل  واحد،  مجيعها من أصل 
الشأن كان سببها ميل كل طرف إل القول أبن القدم يف نصيب 
األلسنة،  أصل  العربية  أن  قيل  األساس  هذا  وعلى  قومه،  لسان 
األصل، كاحلبشية  هي  األفريقية  اللغات  بعض  إن  آخرون  وقال 
مثال. لقد كانت حجة كل طرف ودليله األوحد تشابه ألفاظ يف 
لغات أخرى مع لفظ ظن أنه أصيل يف لغته، غري أن احلقيقة كانت 

خميبة للتوقعات.
يد حضرة  االنكشاف على  أساسي آخذ يف  مبدأ  من  وانطالقا 
التاسع عشر  القرن  هناايت  منذ    القادايين  أمحد  مرزا غالم 
أثر  العربية أصل األلسنة مجيعها، فسنقص  أن  امليالدي، ومفاده 
العربية يف األلسنة احلية، وابلتحديد يف اإلنكليزية اليت ابتت لسان 
العامل كله تقريبا منذ بضعة قرون خلت وإل وقتنا هذا، مستنريين 
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ابألسس اليت أوردها حضرة املسيح املوعود يف كتاب »منن الرمحن« 
لبلوغ مبتغاان. على أننا قبل الشروع يف قص أثر العربية يف اإلنكليزية 
املعاصرة ينبغي علينا أوال تبيان أمر هام، وهو أن املسيح املوعود 
حني أثبت كون العربية أم األلسنة مجيعها مل يستند يف إثباته إل 
جمرد التشابه بني مفردات عربية ومفردات يف لغات أخرى، وإمنا بنيَّ 
أن القدم يف نصيب اللغة اليت متلك تسلسل اللفظ وأصله، وهذا 
هو حتديدا موضوع مقال الشهر، إذ نصحب القارئ يف رحلة مع 
مفردة واحدة أو اثنتني، لنرى كيف شدت تلك املفردات رحاهلا 

من املشرق لتجوب األصقاع فيتلفظ هبا أانس يف أقصى الغرب.

املفردة close ابنة الصحراء: وراء كل لفظ عرب قصة يكتسب 
منها هذا اللفظ بنيته، حبيث لن نكون مبالغني لو قلنا أن اللفظ 
العرب ليس جمرد رمز صويت ملعىن ذهين معني، وإمنا هو اختزال بليغ 
ما.  عرب  أو صوت  عربية  مفردة  حلياة  قصرت  أو  طالت  لقصة 
فالقاموس اللفظي العرب من هذا املنطلق ليس جمرد قائمة طويلة 
من األلفاظ ومدلولتها ومرادفاهتا، وإمنا هو كتاب »ِسرَيٍ« خيتصر 
يف  خمتصرة  أمامنا  ليقدمها  الزمان  عرب  واشتقاقاته  لفظ  قصة كل 
اللفظ وخمتصر حكاية وصوله  لنا قصة  يقدم  فهو  أسطر.  بضعة 
إل هذه احلال اليت هو عليها؟  دعوان نضع هذا القول على حمك 

ي. االختبار والتقصِّ
اللغة مرآة بيئتها، وإذا كانت املظاهر اجلغرافية والطبوغرافية للبيئة من 
مظاهرها املرئية، فاللغة وأصواهتا هتد من املظاهر البيئية املسموعة، 
من املفردات اليت طاملا نراها مكتوبة على الالفتات اإلرشادية على 
املفردة  مغلقة،  إشارة إل كوهنا  التجارية  احملال  أو  الطرق   أبواب 
إذا  لوهلة  ولو  االندهاش  من  بنوبة  املرء  يصاب  قد  اليت   ،close

علم بعروبتها من حيث األصل. صحيح أهنا يف العربية مل تستخدم 
بنفس املعىن اجلاري استخدامه يف اإلنكليزية، ولكن لنر..

الفيايف  جيوب  الذي  التجارة  ركب  عن  للتعبري  العرب  استعمل 
ألفاظا عدة، كان أبرزها لفظ »القافلة« تفاؤال منهم بقفوهلا، أي 
عودهتا إل الوطن حيث خرجت أول مرة. وقد ظهرت هلذا اللفظ 

املغلقة«،  »الدائرة  يعين  الذي  »القفل«  أمهها  عدة،  استعماالت 
اللفظ  استعمال  تطور  مث  العودة،  قدميا  القفول  من  العرب  فعىن 

ليدل على اإلغالق.
أغلق.  مبعىن   close املفردة  استخدام  شاع  احلديثة  اإلنكليزية  ويف 
وال جيد املتوسم صعوبة يف إدراك التطابق اللفظي بني هذه اللفظة 
اإلنكليزية، ولفظة »قلوص« العربية، اليت تعين الواحدة من اإلبل، 
اإلنكليزية  أن  واضحا  فيبدو  القافلة،  جمموعها  يف  تشكل  واليت 
وإمنا  فحسب،  »قلوص«  لفظة  جمرد  ليس  العربية  من  استعارت 

استعارت كذلك قصة داللة اللفظ أيضا، فنجد يف اإلنكليزية:
close=  أغلق/ اقرتب /  سدَّ  / انتهى / ضيَّق

يالحظ أن املعاين اليت تتحملها املفردة اإلنكليزية close هي ذاهتا 
املعاين اليت تقدمها املادة اللغوية العربية »ق ل ص«، حيث جاء 
اُد َأْصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ  ُم وَالصَّ َلَص( اْلَقاُف وَالالَّ يف املعاجم مثال: )قـَ
ْعٍض... ومن هذه املادة اشتقت  ْعِضِه ِإَل بـَ َعَلى اْنِضَماِم َشْيٍء بـَ
»اْلَقُلوُص«، َوهِبَا مُسَِّيِت اْلَقُلوُص ِمَن اإْلِِبِل، َوِهَي اْلَفِتيَُّة اْلُمْجَتِمَعُة 
اخْلَْلِق  )2( وجاء يف احلديث النبوي عالمة على نزول املسيح آخر 

َها« )3(  رََكنَّ اْلِقاَلُص َفاَل ُيْسَعى َعَليـْ تـْ الزمان: »َولَتـُ

األجسام  مسلك  تسلك  ومداوالهتا  حركتها  يف  اللغات  خامتة: 
القوة واحلصانة  اللغات ذات  املفردات من  انتقال  فيكون  املادية، 
والثراء إل اللغات األضعف واألفقر، وليس العكس، األمر الذي 
اإلنكليزية،  إل  العربية  من  مفردات كثرية  انتقال  تفسري  به  ميكن 
واستقرار املفردات الدخيلة تلك يف مستودع اإلنكليزية حىت ظن 
الظانون أهنا إنكليزية األصل، غري أننا يف هذا املقال حاولنا إبجياز 
رد املال إل أهله، ونرجو أن نكون قد وفقنا يف مسعاان هذا، ولعلنا 
نتابع ما بدأانه يف مقاالت قادمة، ومع مفردات جديدة إنكليزية 

من أصل عرب.
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