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أول مسلم يتخصص فيه  بدأت منذ ثالثني عامًا، وكان  بوادره  أن  إقراره عام 2003م، رغم  مت 
الدكتور/ سعيد الشربيين، وهو يعمل أستاذًا يف جامعة لندن.

 يدرس هذا العلم لغات العامل جمتمعة يف آن واحد من خالل مقارنة النظام النحوي يف هذه اللغات 
لغٍة من  لغة احندرت مفردات كّل  أي  واألفعال، وينظر من  واألمساء  والصفات  الظواهر  ملعرفة 

خالل  علم اللغة الوراثي، الذي يدرس العالقة اجلينية بني اللغة العربية وباقي لغات الكون.
يستمد هذا العلم كل قواعده  من القرآن الكريم، فرواد هذا العلم وجدوا أن النسيج الصوتي يف 

القرآن الكريم ال مثيل له على اإلطالق يف أي لغة من لغات العامل.
 ورأوا أن اللغة العربية: هي اللغة األم اليت انبثقت عنها كل لغات الكون، وأنها اللغة الباقية، لذا 
أطلقوا على قسم اللغة العربية جبامعة لندن )قسم اللغة األم( وأخربوا اجلامعات بذلك، فبدأ عدد ال 
بأس به من اجلامعات كتابة علومهم و مواثيقهم املهمة باللغة العربية إىل جانب لغتهم الرمسية، 

وأخر جامعة شرعت يف ذلك جامعة "طوكيو".
حفظ  يف  األوىل  العربية  اللغة  فاعتمد  علمهم  بنتائج   )  )GOOGLالبحث حمرك  وأعلموا   

املعلومات تليها اللغة االجنليزية.
  واجلدير بالذكر أّن الكوجنرس األمريكي أقر كتابة التحذير الذي يكتب على حاويات املخلفات 
الذرية اليت تدفن يف األماكن غري املأهولة – باللغة العربية؛ ألنهم علموا أنها لغة الكون يف نهاية 

هذا القرن.
  وهذا يذكرنا بكتاب "كليلة و دمنة" الذي كتب باللغة الفارسية القدمية اليت ماتت  فمات 
معها هذا الكتاب؛ ولوال النسخة  العربية اليت ترمجها ابن املقفع آنذاك -اليت غدت أصاَل ُيرتجم عنه  

ملا وصل إلينا.
  كل ذلك دفع أساتذة هذا العلم إىل دراسة العالقة اجلينية اليت تربط لغات العامل باللغة العربية، 
فوجدوا أن اللغة اليابانية تنتهي أفعاهلا بالضمائر اليت تنتهي بها أفعال العربية عندما نقول: قرأُت، 
وقرأَت، قرأِت، قرأنا ....اخل، وبالبحث عن هذه الصلة، وجدوا أن أصول مملكة "محري" العربية كان 

يصل حبر اليابان.
اليت  اللهجات  اليت كانت يف بداية األمر بني  الوراثية(،  اللغات ُيسمى )اجلينات  التشابه بني   هذا 
اللغة  العرب- ألن  اللهجات تطوف حوهلا يف جزيرة  العربية، فقد كانت هذه  اللغة  انبثقت عن 

أ.د.يوسف الكحلوت
كاتب من غزة
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السالم-  عليه  أدم  مع  نزلت  العربية 
الكعبة،  حول  الناس  يطوف  كما 
تباعدت  األماكن،  تباعدت  وكلما 
اجلينات الوراثية بني هذه اللهجات و 

اللغة العربية . 
تعليل  من خالل  تفهم  العالقة  وهذا 
العرب  لنجاح  زيدان"  "جرجي 
نشاطهم  يف  والقحطانيني  العدنانيني 
قال:"  حني  اإلسالم،  قبل  التجاري 
يف  التوسع  على  العرب  ساعد  وقد 
توسط  عن  فضاًل  التجارة  وسائل 
لغة  يتكلمون  كانوا  أنهم  بالدهم، 
قريبة من لغات أكثر األمم املتمدنة 
السامية  اللغات  ألن  احلني؛  ذلك  يف 
كانت يومئٍذ ال تزال متقاربة لفظًا 
ومعنًى، فالعربي والكلداني واألشوري 
والعرباني واحلبشي والفنيقي كانوا يتفاهمون بال واسطة لقرب عهد تلك اللغات من التشعب، مبا 
يشبه حال اللغات العامية العربية اليوم من اللغة الفصحى، فكان العربي من محري أو مضر إذا جاء 
العراق ال حيتاج يف خماطبة الكلداني أو البابلي أو األشوري إىل ترمجان، وكذلك إذا ميم فينيقية 
أو احلبشة فإنه يفهم لسان أهليها كما يفهم الشامي لسان أهل مصر اليوم، ويؤيد ذلك ما جاء يف 
التوراة عن إبراهيم اخلليل، فإنه تزوج من بالد الكلدان يف حنو القرن العشرين قبل امليالد، فاجتاز 

سوريا وفينيقية وبالد العرب وخالط أهلها ومل يفتقر يف خماطبتهم إىل مرتجم".  
 وملا أزداد الناس وابتعدوا عن بؤرة اللغة بعدما ابتعدوا عن بؤرة األرض الكعبة، واجتهوا يف موجات 
أفريقيا  إىل  رحلوا  ذلك  وقبل  وغربها،  ثم شرقها  أوروبا،  إلي مشال  ثم  اهلند،  اهلجرة صوب  من 
ثم اجلنوب حتى وصلوا إىل اسرتاليا و نيوزلندا، فمع هذا التباعد استقلت اللهجات؛ لتصبح لغات 
مستقلة تباعدت جيناتها، مما حدا بهؤالء العلماء تتبع هذه اجلينات يف لغات العامل، وحماولتهم 
إعداد قاموس إلكرتوني هلذا العلم حبيث يتتبع األصول اجلينية لكل كلمة من لغات العام؛ حتى 

يصل إىل أصلها يف اللغة العربية.
إّن ازدياد التباعد يف اجلينات بني اللغة العربية واللهجات املنبثقة عنها، واليت أصبحت لغات مستقلة؛ 
ُيذكرنا باللغة الرومانثية اليت سادت يف القرون الوسطى و بعد الثورة على الكنيسة يف أوروبا، فقد 
األوروبية  اللغات  ذلك  بعد  منها  فانبثقت  احمللية،  اللهجات  و  الالتينية  لغة وسيطة بني  كانت 

احلديثة وغدت الالتينية مصطلحات لبعض الرموز واملخرتعات.
الحظ هؤالء العلماء أّن لغات العامل حوالي ستمائة لغة حية وأربعمائة ميتة، إال أن اللغة العربية 
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متفوقة على كل اللغات باألتي : 

الذي بعده، كما يف  الذي ينسف احلرف   . املفخم  ُأو"   " الناسف  الصوت  العربية من  اللغة  - خلو 
االجنليزية :  WALK – TALK فقد نسف حرف الالم.

      أما  يف لغتنا يوجد "ُأوو" صوت محيد خمفف ، كما يف قولنا "ُسْوُء علمه".
- اللغة العربية تتنفس تنفسًا طبيعيًا، دون أي خنق ألصواتها، بل إن اخلنق  إن جاز لنا أن نسميه 

الرمحن"... اخل. داود  يسني   " هذا  لكن   الكتابة مثل  – يكون يف 
ويظهر التنفس الطبيعي يف لغتنا يف احلفاظ على املدود القرآنية اليت تصل إىل ست حركات  إىل 

جانب حروف املد  )األلف ، الواو ، الياء (
بينما يف اإلجنليزية مثاًل يظهر عيب جهازها التنفسي، حبيث ختنق الكلمات؛ فال تسمع أصوات 

احلروف كاملة مثل : 
)FATHER _FATHU

           )MATHER_MATHU  (
)TEACHER _TEACHU (  

) IBRAHIM _ IBRA  __ IB  ( 
الكلمات  من  كثري  موت  إىل  اخلنق  هذا  أدى  وقد  مبوتها،  يؤذن  اللغة  ألصوات  اخلنق  فهذا     
واملصطلحات اليت كانت مستخدمة واستحداث كلمات جديدة يف إطار ما يعرف باالجنليزية 

القدمية واالجنليزية اجلديدة.
إىل جانب تآكل الزمن يف الفعل، فلم يعد الفعل عندهم يف مراحل التعليم االبتدائية واإلعدادية 

مرتبطًا بالزمن ، فيتعلم الطالب . 

I GO YESTERDAY     
                I GO NOW                       

                                       I GO TOMORROW                                              
دون ربط الفعل بالزمن ) GO WENT GONE( ليبدأ هذا الربط يف املرحلة الثانوية.

- اللغة العربية هي الباقية نهاية هذا القرن، مع فناء باقي اللغات األخرى لألسباب اليت ذكرت 
آنفًا؛ وألنها حتوي ) أل( التعريف ومداها التنفسي كبري، وهذا ال يتوفر يف  اللغة االجنليزية، فألف 
الصينية طويلتان؛ مما يبقيهما بعد  اْل( وكذلك  )لْي-  الفرنسية  اللغة  بينما   .TH(( تعريفها 

االجنليزية بفرتة أطول.
- متتاز اللغة العربية بأصوات حروفها املميزة، يف تناسق عجيب، فهي ال تقبل اجتماع حريف) القاف 
و اجليم( ال متجاورين وال غري متجاورين يف كلمة من مفرداتها. مع أن وجود هذين احلرفني يف 

مفردات أي لغة، عامل من عوامل زواهلا، وهذا ما نلحظ وجوده يف اللغة االجنليزية و الفرنسية.
- متيز لغتنا حبرف ) الراء(. فاللغة اليت تفقد هذا احلرف يكون مؤشرا على زواهلا.

غة
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- متيز لغنتا حبرف ) الباء(. وهو اجلذع الرئيسي للغة أو العمود الفقري، فإذا مرضت اللغة يبدأ 
باالنشقاق كما يف اللغة اإلجنليزية ))V-P-B أو اللغة األوردية ) PRA B P V( و انشقاقه 

يعين تصدع العمود الفقري للغة، وأنها بدأت يف مرحلة الشيخوخة.
يقال هل   ( العاملية  الباءات  تقاس عليه كل  العامل،  لغات  لكل  امليزان  العربية هي  اللغة  والباء يف 
هذه الباء يف اللغة كذا عربية أم ال؟( فإذا قيل: نعم، يعين أنها تتمتع بلغة صحيحة وأّن عمودها 

الفقري سليم.
- جذور اللغة األلف والالم، أما الراء، روحها واملادة اخلضراء هلذه الشجرة، قال تعاىل : } الر ِتْلَك َآَياُت 

اْلِكَتاِب امْلُِبنِي {
1. وعندما حبث العلماء عن سبب مرض اللغات؛ وجدوا أنها قبل موتها تصاب بصوت الراء أو بأحد 
قطيب أل التعريف األلف  أو الالم، أحدهما ال كالهما؛ ألن فقدانها يعين سقوط اللغة على الفور؛ 
ألنها اجلذر الرئيسي اليت حتيا بهما اللغة، أما امليم فهي الرتبة اليت تنبت فيه اللغة، قال تعاىل : } املر 

قُّ {. َك احْلَ بِّ ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب َوالَِّذَي ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ
الضاد،  بصوت  انفرادها  جانب  فإىل  العامل،  لغات  يف  هلا  مثيل  ال  بأصوات  العربية  اللغة  تنفرد   -
انفردت بصوت صادر من لفظ اجلاللة )اهلل( هو )أآ( حني ُنِطقنا به ) أل( وهذا الصوت أمساه علماء 
اللغة الكوني؛ بالصوت املسيطر أو احمليط، فال مثيل له يف أي كلمة أخرى يف العربية وال يف غريها 
من لغات العامل، لذا صنع العلماء جهازًا يقيس األصوات الصادرة من لفظ اجلاللة ) اهلل( ومّلا نطق 
أحدهم ) أل ( سجل هلم ثالثة أصوات: صوت  اهلمزة، و األلف، و الالم، وعندما نطق ) اهلل ( أعطاهم 
ِميُع  اجلهاز صوتًا واحدًا، فأسلم ذلك العامل. وسبحان اهلل حني قال: } َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

اْلَبِصرُي {.
ُقوَن[  َيتَّ َلَعلَُّهْم  ِعَوٍج  َغرْيَ ِذي  ا  َعَرِبيًّ } ُقْرَآًنا  العربية ال عوج فيها مصداقًا لقوله تعاىل:  اللغة  إن   -
َعْل َلُه ِعَوًجا { والعوج يف اللغة  َأْنَزَل َعَلى َعْبِدِه الِكَتاَب َومَلْ جَيْ وقوله جل وعال:} احَلْمُد هلِل الَِّذي 
وهذا  إيذان مبوتها،  اعوجاجها  اللغات،  إخل، كذلك   ...... والنبات  لإلنسان  االحنناء كما حيدث 
مصري كل لغات الكون عدا العربية، فهي عربية امسا ووصفا؛ فعربية تعين شابه، ال متر مبراحل 
النمو اللغوي: امليالد والشباب والشيخوخة  ثم املوت، بل هي شابة وستبقى شابة، واهلل- جل وعال- 
اَء ُكلََّها { ونزل آدم  أرادها كذلك عندما علمها آدم دفعة واحدة يف قوله تعاىل: } َوَعلََّم َآَدَم اأَلمْسَ
يف  لغتنا  لتكون  بتمامها وكماهلا؛  األرض، وستبقى كذلك  إىل  الكاملة  اللغة  بهذه  السالم  عليه 

اِفُظوَن {. ا َلُه حَلَ ْكَر َوِإنَّ ْلَنا الذِّ ُن َنزَّ ا حَنْ اجلنة إن شاء اهلل، وحفظها ربنا- جل وعال- يف قوله: } ِإنَّ
- معلوم أن آدم عندما ُأنزل إىل األرض، عطس ومحد اهلل - جل و عال-، كما ورد  عن النيب صلى 
اهلل عليه وسلم:  إن اهلل- تعاىل- ملا خلق آدم عطس، فقال : احلمد هلل، فقال اهلل- عز وجل- : رمحَك 

ربُّك يا أدم".
اللغات. فالفعل  البحث اجليين بني  العربية من خالل  اللغة  آدم تكلم  أن  العلماء توصلوا إىل  أن  إال 
د( ال يوجد مقابل له يف كل لغات العامل احلية و امليتة. واملوجود يف اللغات ) الشكر( وهو ليس  )مَحَ
مقابل )احلمد(؛ ألن احلمد حق، و الشكر واجب، فاحلمد حق يف الشخص احملمود، فعندما أقول 
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أمحد فيك هذا اخللق أو الكرم  فهو حق فيك ، بينما الشكر يكون واجبًا عندما ُيقدم 
معروف أو عطية، لذلك كانت قريش حتمد يف النيب صلى اهلل عليه وسلم صدقه 

وأمانته، ولكن مل تكن تشكره؛ ملخالفته ما وجدوا عليه آباءهم.
اللغات األخرى  و  العربية  اللغة  للعالقة اجلينية بني  - من خالل استعراض سريع 

على سبيل املثال : 
 - طاولة يف العربية، "الطبل" بالفرنسية،  )table(باإلجنليزية، "طبل" باملنغولية، 

"تبلي" بالروسية.
 - جارية بالعربية، "girl" باإلجنليزية، "قروا" باللتوانية يف آخر الشمال األوروبي.

 - سياج : ) ) siege حصار.
 - مقنب:  ) camp (  معسكر .

 - كفر :  ) cover ( غطاء .
. ) Europe (: غرب - 

 - القبة، الرز، السكر، مع إبقاء أل التعريف يف أصل الكلمة ... إخل.

ناهيك عن األلفاظ يف اللغة الفارسية املالطية وباقي لغات العامل.
- يبلغ عدد لغات العامل حوالي ألف لغة مات منها أربعمائة لغة وبقي ستمائة ، وسيبلغ 
ويرجح  لغات،  احلالي  ثالث  القرن  نهاية  و يف  لغة،  2030 مخسني  اللغات عام  عدد 
الدكتور "الشربيين" لغة واحدة هي العربية، و لعل ذلك يؤيده السند الديين يف قول 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم :  " إن اهلل زوى لي األرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن 

أميت سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين األمحر و األبيض..."
وقولة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :  " ليبلغن األمر ما بلغ الليل و النهار، و ال يرتك 
اهلل بيت مدر و ال وبر إال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز به 

اإلسالم، وذاًل يذل اهلل به الكفر".
ومن الطبيعي أن تنشر اللغة العربية، لغة هذا الدين يف كل أصقاع الكون مواكبة 

انتشاره، حينها نقول " الكون بتكلم عربي ".
َمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف  إن ذلك ال يتعارض مع آية اهلل يف خلقه) َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السَّ
الدين  لغة  العربية ستكون  اللغة  ِلْلَعامِلنَي(؛ ألن  آلَياٍت  َذِلَك  يِف  ِإنَّ  َوَأْلَواِنُكْم  َأْلِسَنِتُكْم 
وأماكن  لغاتهم احمللية يف جتمعاتهم  األخرى  لألقوام  والعلوم، وسيبقى  واحلضارة 
سكناهم، وقد حدث ذلك من قبل يف البلدان اليت شرفت بالفتح اإلسالمي، كاألندلس 
مثاًل حتدث القوم كلهم على اختالف أجناسهم اللغة العربية، وكانوا يف بيئاتهم 
اخلاصة ينطقون لغاتهم اخلاصة؛ بل إن األندلسي النصراني إذا ما أراد أن يعرب عن 

أحاسيسه ومشاعره؛ مل جيد إال اللغة العربية معينًا هلا ووعاًء يسع كّلما أراد.  

غة
و ل

ب 
آدا




