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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
  األئمةل محمد آعلى محمد و  اللهم صل 

 
 واملهديين وسل

 
 م تسليما

 

موضوع نشأة اللغة وتطورها شغل الكثير من العلماء املتخصصين بهذا املجال. 

البحوث اللغوية  أنخالل القرون املاضية إال  في نشأة اللغةورغم محدودية البحث 

 أنديدة تبين الحديثة التي اختصت في نشأة اللغة وتطورها اتسعت لتغطي جوانب ع

 لها تأثير جوهري في اللغة اإلنسانية، من هذه الجوانب: 

  التطور البايولوجي الذي مر به نوعنا اإلنساني وما صاحبه من تطور أعضاء

 الجسم اإلنساني إلى ماهي عليه اليوم.

  القابلية املعرفية التي يمتلكها نوعنا اإلنساني وتطور نوعنا في هذا الجانب

 منه. انحدرناعن السلف الذي 

 الوثيق بين األجهزة العضوية في جسم اإلنسان ومساهمتها في األداء  االرتباط

 اللغوي بتناغم وسيطرة واضحة من الدماغ.

  على تطور اللغة  االجتماعيةوتأثير املجتمع والتركيبة  االجتماعيالجانب

وتطور نظام حياة اإلنسان وانتقال اإلنسان من الصيد إلى الزراعة في 

 حصول على الغذاء. ال

 
ً
ومع تطور حقول العلم اتسعت بحوث نشأة اللغة وتطورها لتشكل مجاال

 في 
ً
الوقت اتسعت مجاالت البحث جامعات العالم املعروفة. وفي نفس  اغلبتخصصيا

 مهما في التخصصات العلمية  الدقيقة كالطب النفس ي وعلم التربية 
ً
اللغوي لتشكل ثقال

 
ً
يخفى التخصص الذي اتجهت  لدماغ والنظام العصبي، والعن بحوث ودراسات ا فضال

 ليه البحوث الجينية ملعرفة املوروثات اللغوية وكيفية تطورها خالل املسيرة اإلنسانية.إ



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   6

 
 

وهم أتباع الديانات الثالث الذين ينكرون نظرية  -وبسبب هيمنة الخلقيين 

فإن البحوث اللغوية في العصور السابقة، أو الذي وصلنا منها، لم تخرج عن  -التطور 

  أنفكرة 
ً
 واحدة وتكلم بمجرد مجيئه، وكان مدار البحث مقتصرا

ً
اإلنسان خلق دفعة

تبتعد  أناصطالح. ولم تستطع هذه البحوث  أمعلى كيفية نشأة الكالم هل هو توقيف 

 املؤسسات الدينية على اختالف مناهجهم الدينية. متبعوالذي يتبناه عن األساس الديني 

وقد طور اليونانيون بحوثهم إلى مستوى "أكاديمي" نتيجة لوجود قاعدة علمية 

  أرسطوطاليسوأكاديمية مفتوحة أمام البحث العلمي في حينه، فقد أسس 
ً
 فرعا

 في البحث اللغوي في "دار الرواقي أو 
ً
، وهي اعلى هيئة علمية Stoic" (1)متخصصا

ولكن األمر لم ينتج عنه شيئا مختلف مع هيمنة أصحاب  في حينها. إغريقية"فلسفية" 

الديانات اإللهية، فقد دخل إلى ساحة البحث املهتمين من املتدينين من أتباع املؤسسات 

 ومن شتى بقاع األرض. ومن املالحظ  أطيافهمالدينية من كل 
ً
البحوث  اقتصار  أيضا

التربوي واعتمادها على املالحظات  واالجتماعياللغوية القديمة على الجانب الفلسفي 

 والخبرات الفردية غير املدعمة بحقائق علمية ثابتة. 

املفردات  اشتقاقوقد تركز اتجاه الباحثين األوائل على الكيفية التي تم بها 

 واحدة. والحال هكذا فقد تم بذل جهود  اإلنسانغوية على اعتبار أن الل
ً
 ومرة

ً
نطق فجأة

 في محاولة معرفة 
ً
اللغوية الكيفية التي تم بها الوصول إلى املصطلحات كبيرة جدا

أسماء األشياء وكذلك اآللية التي اشُتقت منها باقي اللغات. ولم ُينظر عند  واشتقاق

غة في الدماغ أو البناء البايولوجي لإلنسان وال إلى أثر مسيرة التطور األوائل إلى دور آلة الل

لنوعنا اإلنساني واألصل الذي انحدرنا منه. وهذا منحدر من املعتقدات الدينية املسيطرة 

على الساحة واإلمكانات املحدودة املتاحة للباحث في حينه، فلم يكن هناك معرفة 

في املعرفة اإلنسانية وعملية النطق. كما لم يكن  بتركيب الدماغ أو دور أجزاء الدماغ

 تطور نوعنا الحالي عن خلق سبقه. 
ً
 واردا
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جل البحوث غفلت أو أغفلت الدور الكبير للدين اإللهي وحملة الدين  أنكما 

(. لوات هللا عليهصاإللهي في تنشئة وبناء القابلية املعرفية عند اإلنسان بعد مجيء آدم )

راء آ الكثير من أتباع املؤسسات الدينية إلى ترويج دينهم الذي تم تأسيسه على وتعّمد

خلفاء هللا في األرض عن مقاماتهم التي رتبهم هللا بها.  وإبعادوتفسيرات رجال الدين 

ص مسيرة اللغة اإلنسانية كما هو  أنفكانت بحوثهم تسير في اتجاهات بعيدة عن  ِّ
ّ
تشخ

لدينية واإلسالمية منها بالذات. وهكذا جاءت هذه البحوث حال جميع البحوث اللغوية ا

العلمي السليم الذي تتطلبه البحوث املعاصرة ومعتمدة على  األسلوبمفتقرة إلى 

التفسير اللغوي املنحاز للنصوص الدينية املأخوذة من غير املنهل الذي أمرنا هللا باألخذ 

 
ً
  منه. وكذلك فإنها غفلت جانبا

ً
آدم  أنللغة واملعرفة اإلنسانية وهو في تطور ا أساسيا

( ليس األول من جنسه الذي يمتلك هذه البنية البايولوجية بل جاء في عليه السالم)

 ويمتلك لغة )بغض النظر عن مستوى بساطتها( ولديه قابلية 
ً
مجتمع يماثله بايولوجيا

 . (1) معرفية تناسب حاله

كتاب من كتب الديانات الثالث  أليوهكذا فال يوجد بين أيدينا مصادر أو بحوث 

، يمكن أن يستفاد منها في تشخيص 
ً
في نشأة اللغة أو في تطور املعرفة اإلنسانية عموما

املسار الصحيح في تطور اللغة واملعرفة اإلنسانية. وهي مسألة تبعث على االس ى، فمع 

نية إال إن قدموه من معرفة إنسا األرض وما إلىمجيء هذا العدد الكبير من خلفاء هللا 

املكلفون لم يستفيدوا منهم في استقصاء املعرفة وطلب العلم حتى في األمور التي ليس 

 ليها كنشأة اللغة. نا طرف ظاهر ليهدينا إبين أيدي

على سؤال ناله الكثير من البحث والجدل  إجابةهذا البحث هو محاولة لتقديم 

ات أو إجابة متفق عليها بين في القرون املاضية ولم تصل تلك املحاوالت إلى إجاب

 املتخصصين في هذا املجال. والسؤال هو:
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ما العوامل التي ساهمت في نشوء وتطور اللغة اإلنسانية وما الذي 

اإلنسان  -يقف وراء اختالف نوعنا اإلنساني )الهوموسابينس 

 الحديث( معرفيا عمن سبقه من جنس الهومو؟

جديدة لم تكن مؤثرة في السابق كما مسار البحث العلمي مؤخرا اتجاهات  اتخذ

يوظف كل  أنهي حاليا. فالبحث العلمي يسيطر عليه غالبا الفكر امللحد والذي يحاول 

تقدم يحرزه العلم لخدمة موقفه اإللحادي بالضد من الدين. وكما سنالحظ فإن هذا 

  مسوقي اإللحاد. أغراضالتوظيف ينطوي على مغالطات كبيرة لخدمة 

توجد نظريات وبحوث أكاديمية كثيرة تتخصص بتطور اللغة في الساحة العلمية 

، فإن النصف  أنحاليا. فبعد 
ً
 تجريبيا

ً
كان البحث اللغوي في القرنين املاضيين ماديا

األخير من القرن املاض ي قد شهد قفزة كبيرة في البحوث اللغوية. فالتقدم العلمي في كل 

املقطعية أتاحت دراسة نشاط  واألشعةلرنين املغناطيس ي ميادين الحياة وتوفر أجهزة ا

الدماغ والوقوف على تخصص مناطق الدماغ املختلفة. أضف إلى ذلك التوسع السكاني 

بين الشعوب، فتح الباب على مصراعيه في مجال البحث اللغوي.  واالختالطالهائل 

ء لغات جديدة توفرت الفرصة لنشو أنوأصبحت دراسة اللغات الجديدة ممكنة بعد 

السكاني بين أفراد ومجتمعات ال يعرفون لغة بعضهم البعض. وكذلك  االختالطنتيجة 

التي تطورت معها  االجتماعيةفإن التقدم املدني وما نتج عنه من تطور الرعاية 

املؤسسات املختصة بلغة الصم والبكم وتعليم لغة اإلشارة بحد ذاته دفع باتجاه تقدم 

كل كبير، وكشف عن القابلية اإلنسانية املعرفية وقدرة األطفال على البحوث اللغوية بش

 توفرت السبل لذلك.  وتوليد لغة جديدة إذا ما اكتساب

البحوث اللغوية في السنوات األخيرة قد خاضت في كل مفصل  أنعلى الرغم من 

 من مفاصل العلوم الدقيقة املتعلقة باللغة، وظهرت نظريات حديثة بإثباتات علمية

رصينة جعلت املدارس السلوكية التجريبية تخرج من الساحة، ولكن هذا لم يؤسس ألي 

علمي على أصل ومنشأ اللغة بين الباحثين اللغويين من مختلف أرجاء العالم.  اتفاق

 وأسباب  فاالختالف
ً
 كثيرة وعلى رأسها  االختالففي الساحة العلمية كبيٌر جدا

ً
أيضا

ر لإللحاد.العلم لتُ  املوجة التي تركب
ّ
 نظ
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أطراف املعادلة اللغوية ومكونات املعرفة  أنما سيكشفه هذا البحث من 

ية لم يتم تشخيصها ودراستها بالشكل الصحيح من قبل الباحثين واألكاديميين اإلنسان

البحث العلمي  اتجاهاملهتمين بهذا املوضوع، وان موجة اإللحاد التي تؤثر بشكل كبير في 

مازالت تمنع الكثيرين من الخوض في البحوث اللغوية خارج إطار الجسد املادي. ومازال 

 عن الطرح 
ً
 جدا

ً
 بعيدا

ً
املجتمع األكاديمي الغربي يرى الحديث في الغيبيات حديثا

منهج، مما جعل البحوث اللغوية بعيدة عن الوصول إلى األصل الحقيقي 
ُ
األكاديمي امل

 لتقليل فجوة  أنأرى نسانية واملقدرة اللغوية. وال للمعرفة اإل
ً
هذا البحث سيكون سببا

الخالف في الساحة العلمية. بل على العكس لعل هذا البحث يخالف املسلمات 

هذا  أناملطروحة في ساحة البحث اللغوي، وهذا بحد ذاته نقطة خالفية أخرى. كما 

لبحث العلمي اللغوي املتاح إلى سيخرج عن حدود ا -كما سنرى في مساره  -البحث 

 واستثناؤها من البحوث العلمية، ساحات خالفية أخرى ال إغفالهاساحات أخرى تم 

يتفق معها الكثير من األسماء املعروفة في الساحة العلمية اللغوية. أال وهي النفس 

سل والتربية اإلنسانية ودورها في القابلية املعرفية التي تفرد بها نوعنا اإلنساني وأثر الر 

التي تؤسس للبناء  باالتجاهاتاملعرفة وتوجيه املعرفة اإلنسانية الرسالية في فتح أبواب 

 اإلنساني. 

 لفتح آفاق جديدة في مسار البحوث اللغوية  أننسأل هللا 
ً
يكون هذا البحث سببا

يقف البحث  وحمل البحث اللغوي إلى حقول معرفية جديدة وان كانت خالفية. وان ال

تشكل  أنهاغوي عند حدود النظريات املطروحة بل يتعداها إلى حدود جديدة أرى الل

 تحديات جديدة في ساحة البحث العلمي والبد للباحثين املتخصصين من النظر فيها. 

تم تقسيم البحث إلى عدة فصول ليسهل تناول الفكرة والتدرج في طرح املواضيع 

ث عن مسيرة العوامل األساسية لتطور اللغة املختلفة التي البد من تناولها عند الحدي

للبحوث اللغوية  التاريخيوالقابلية املعرفية اإلنسانية. في الفصل األول تعرضت للمسار 

وكيف تأثرت هذه البحوث باملعتقد الديني السائد، وسنتعرف كيف اقتصر النظر في 

جاع تشكل اللغة إلى البحوث اللغوية على كيفية تشكل املفردات في اللغة اإلنسانية وإر 

عليه اللغة ظهرت بعد خلق آدم ) أناملواضعة أو التوقيف وملاذا ترى هذه البحوث 
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 وأثر ذلك في  أن(. ولم يحصل السالم
ً
نظرت هذه البحوث في تطور نوعنا بايولوجيا

 اللغة اإلنسانية. اكتساب

الفصل الثاني من البحث تعرضت للطرح العلمي اللغوي السائد في مراكز  في

 البحوث والجامعات العاملية في عصرنا الحالي. وكما سنرى فإن هنالك 
ً
 بين  اتفاقا

ً
واضحا

أكبر الباحثين األكاديميين من أكبر جامعات العالم )هارفارد ومعهد ماسيتشوستس 

 أنراون ومعهد ماكس بالنك وغيرها( على وجامعة ب أكسفوردللتكنولوجيا وجامعة 

جلَّ الباحثين هذه  املعرفة اللغوية غريزة إنسانية متفردة في نوعنا دون الخلق. وينسب

الطبيعي.  االنتخابالغريزة إلى البناء العضوي البيولوجي املادي املتطور تحت قانون 

 غريزة اإلنسانية التي الوباملقابل فهناك عدد من الباحثين ينسب املعرفة اللغوية إلى ال

 (1) الطبيعي، ومن أعالمهم  نعوم تشومسكي االنتخابيمكن تفسيرها تحت غطاء 

 غيرهم.  (2) وفيليب ليبرمان
ً
 وقليل جدا

 وتطور 
ً
في الفصل الثالث يتعرض البحث للمسار الزمني لتطور اإلنسان بايولوجيا

أعضاء اللغة في الجسم اإلنساني عبر مسيرة تطور أسالفنا. وسنتعرض لألدوات املتوفرة 

  انحدرنالتحديد بداية معقولة للفترة التي أصبح فيها سلفنا الذي 
ً
 بايولوجيا

ً
منه قادرا

سنبين العوامل املؤثرة في مسيرة التطور البايولوجي وأثرها في تكون له لغة. و  أنعلى 

 البناء اللغوي العضوي الذي مكننا من الحصول على آلة اللغة.

                                           

(: فيلسوف ولغوي ومؤرخ وناشط سياس ي وعالم إدراك معرفي أميركي. وهو بروفيسور في معهد 1928نعوم تشومسكي ) -1

كتاب في علوم اللغة والسياسة. يصنف مرة بأنه أب علوم اللغة الحديثة  100ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، وله اكثر من 

  علم اإلدراك املعرفي. وأخرى مؤسس علم اللغة الحديث كما يوصف بأنه احد مؤسس ي

  Chomsky.info, undated, The Noam Chomsky websiteينظر موقع  

   ,Chomsky Noam interviewing ArensonInfinit Historyكذلك ينظر  

  Fox, A Change Noam Chomsky Aimplifies ينظر كذلك

 Chomsky Info, Major Twentieth Century Writersكذلك ينظر 

(. عالم إدراك معرفي وبروفيسور في جامعة براون في الواليات املتحدة. درس هندسة الكهرباء في 1934فيليب ليبرمان ) -2

معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا ثم حصل على شهادة الدكتوراة في علوم اللغة و تخصص في دراسة العالقة بين تطور 

 Researchers Brown, Philip Liebermanكذلك ينظر  p Lieberman, arta, PhiliCالجهاز التنفس ي ونشوء اللغة، ينظر 

Curriculum vitae  وكذلك ينظرCLPS, Philip Lieberman,   
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اللغة معرفة مختصة بالبناء البيولوجي ومحكومة  أنفي الفصل الرابع سنبين هل 

غفلته البحوث العلمية. وكيف تطورت  لها ارتباط بعامل آخر أمالطبيعي  باالنتخاب

نرى لغة جديدة تتشكل لنتفهم نشأة اللغة. ثم نقف عند طرح  أناللغة، وهل يتاح لنا 

قدمه في كتاب وهم اإللحاد لنبين أثر دخول  ( وماصلوات هللا عليهاإلمام أحمد الحسن )

النفس اإلنسانية في معادلة املعرفة اإلنسانية والتفرد اللغوي الذي تميز به النوع 

 اإلنساني. 

ولكون اللغة معرفة إنسانية، فسنتعرض في الفصل الخامس لكيفية بزوغ 

روس التي نستفيدها هي الد املعرفة اإلنسانية وتميز النوع اإلنساني عن باقي الخلق. وما

من طرح اإلمام أحمد الحسن في كتاب وهم اإللحاد في تبيانه للقفزة املعرفية التي 

شهدتها الحضارة السومرية وأسباب تطورها. وسنتعرض إلى مسار التطور البايولوجي 

 من أهداف  امتالك أن(، وهل عليه السالمقبل مجيء آدم )
ً
املقدرة اللغوية كان هدفا

 أثر الرسل في املعرفة ي. وسنرى أنه أمٌر عرض ٌي في تطور نوعنا اإلنسانا أمالتطور 
ً
يضا

اللغوية اإلنسانية من خالل دراسة املجتمعات املعزولة ومستوى التطور اللغوي الذي 

 تم اكتسابه في هذه املجتمعات التي لم تتصل باملجتمع الرسالي. 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  
 

موضوع نشأة اللغة وتطورها شغل الكثير من العلماء واملتخصصين بهذا املجال 

يكتب النجاح لكثير من هذه البحوث، نتيجة لعدم وجود اإلمكانية  منذ فترة طويلة. ولم

التقنية لقياس الوقت الذي بدأت عنده اللغة، وال حتى الكيفية والطريق الذي سلكته 

اللغة في تطورها. وبقي موضوع اللغة يشكل حالة من الجدل بين الباحثين نتيجة لتعدد 

 .لخالف في ساحة البحثفي هذا الجانب والكم الهائل من ا أطروحاتهم

من خالل بحثنا في األدبيات القديمة لم نجد في التراث السومري أو البابلي أو 

نستفيد  أنتوثيقات أو بحوث لغوية يمكن  أيالحضارة الفرعونية أو حضارة بالد فارس 

منها في إغناء هذا البحث. ولعل املستقبل يكشف لنا املزيد من اآلثار والرقم الطينية 

املطمورة تحت األرض لنعرف شيئا عن هذا الجانب في الحياة السومرية والحضارات 

 األخرى في املنطقة.

 املساهمة املبكرة في البحث اللغوي جاء بها علماء اإلغريق ليدخلوا في هذا الجانب

بحسب معطيات واقعهم وما تراكم في أيديهم من خبرات العصور السابقة. وكان مدار 

البحوث مدارا فلسفيا نتيجة لوجود عدد من الفالسفة وكونهم مساهمين مؤثرين في 

قاعدة البحث اللغوي سواء على  أرسطوطاليسالساحة العلمية في حينها. وقد أسس 

، ليكون بذلك مؤسس هذا (1) في اللغة قاقهااشتمستوى املفردات أو القواعد وكيفية 

                                           

 .17ينظر في هذا الفصل ضمن طرح موقف ابن جني: ص -1
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يوجد الكثير للخوض في غماره ضمن بحثنا هذا  . ال(1) النهج البحثي في عصره وما بعده

فقد أضحت البحوث اليونانية القديمة ال تتماش ى مع الطرح العلمي الحديث نتيجة 

 عن 
ً
 جانبه الفلسفي.لتطور جوانب املعرفة وإرجاع البحث إلى الجانب العلمي بعيدا

  

 ملا جاء في الكتاب املقدس والتفسيرات اليهودية واملسيحية 
ً
سيتم التعرض إجماال

التي وضعت على أساسه لنشأة اللغة أوال ومن ثم التعرض للبحوث اإلسالمية في املوضوع 

 نفسه. 

 والمسيحيون اليهود .1.1.1

أصل اللغة وبدايتها  أناملؤسسات الدينية من اليهود واملسيحيين إلى  يميل أتباع

(، فهو أول الخلق وقد جاء وبث فينا اللغة اإلنسانية التي لم عليه السالميرجع إلى آدم )

. فاللغة عند املتدينين  .تكن موجودة من قبل
ً
 أيضا

ً
كما لم يكن غيره من الخلق موجودا

 ظهرت فجأة ومرة واحدة بجميع مفرداتها وقواعدها. يقدم من أتباع املؤسسات الدينية

على تفسيرهم للنصوص الدينية. ويستند  أتباع املؤسسات الدينية تصوراتهم بناءً 

آدم  أناللغة ظهرت فجأة بناًء على نصوص وردت في سفر التكوين تذكر  أنموقفهم إلى 

 ( هو أول الخلق من الجنس البشري.عليه السالم)

َبْحِر »هللُا: َوَقاَل 26»
ْ
ُطوَن َعَلى َسَمِك ال َنْعَمُل اإلنسان َعَلى ُصوَرِتَنا َكَشَبِهَنا، َفَيَتَسلَّ

ِتي َتِدبُّ 
َّ
اَباِت ال بَّ رض، َوَعَلى َجِميِع الدَّ

أ
ِ ال

َبَهاِئِم، َوَعَلى ُكل 
ْ
َماِء َوَعَلى ال َوَعَلى َطْيِر السَّ

رض
أ
ُصوَرِتِه. َعَلى ُصوَرِة هللِا َخَلَقُه. َذَكًرا َوُاْنَثى  َفَخَلَق هللُا اإلنسان َعَلى 27«. َعَلى ال
ُهْم: 28َخَلَقُهْم. 

َ
رض، َوَاْخِضُعوَها، »َوَباَرَكُهُم هللُا َوَقاَل ل

أ
ك ثروا َواْمأُلوا ال

أ
ِمُروا َوا

ْ
َاث

ِ َحَيَواٍن َيِد 
َماِء َوَعَلى ُكل  َبْحِر َوَعَلى َطْيِر السَّ

ْ
ُطوا َعَلى َسَمِك ال رضَوَتَسلَّ

أ
«. بُّ َعَلى ال

رض، َوُكلَّ َشَجٍر »َوَقاَل هللُا: 29
أ
ِ ال

ي َقْد َاْعَطْيُتُكْم ُكلَّ َبْقل ُيْبِزُر ِبْزًرا َعَلى َوْجِه ُكل  ِإن ِ
ُكْم َيُكوُن َطَعاًما. 

َ
َماِء 30ِفيِه َثَمُر َشَجٍر ُيْبِزُر ِبْزًرا ل ِ َطْيِر السَّ

رض َوُكل 
أ
ِ َحَيَواِن ال

َوِلُكل 
 ِ
ٌة، َاْعَطْيُت ُكلَّ ُعْشٍب َاْخَضَر َطَعاًما َوُكل  رض ِفيَها َنْفٌس َحيَّ

أ
اَبٍة َعَلى ال َوَكاَن «. َدبَّ
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ذا ُهَو َحَسٌن جدًا. َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح َيْوًما َاى هللُا ُكلَّ َما َعِمَلُه فإَورَ 31َكذِلَك. 
 .(1) «َساِدًسا

  :فكري في تفسيره للنص أعاله أنطونيوسيقول 

فهمه هللا صفاتها»
أ
ن ا

أ
سماء للحيوانات بعد ا

أ
عطى ا

أ
دم ا

 
 . (2) «ا

عليه الحيوانات لم تكن موجودة قبل آدم ) بحسب هذا التفسير فإن أسماء

 السالم
ً
، (3) ( وكون آدم هو أول مخلوق من جنسنا ولم يسبقه خلق تطور عنه بايولوجيا

دم دون تطور عن آ( يضع أسماء لألشياء. ويتفق تفسير خلق عليه السالملذلك فإن آدم )

 ت النص من الكتاب املقدس الوارد آنوع سابق مع تفسيرات أخرى لذا
ً
 .  نفا

 أيامهللا سبحانه خلق األرض والسموات في ستة  أنوهنا يبين التفسير املذكور 

 ابتدأ( على هذه األرض في اليوم السادس، وبذلك فأن نوعنا عليه السالموكان خلق آدم )

(. هذا هو الحال في كل تفاسير اإلنجيل املتوفرة لنا والتي تعتمدها عليه السالمبخلق آدم )

مهرب منها  . وهنا وبحسب هذا املبدأ نكون أمام حقيقة ال(4) املؤسسة الدينية املسيحية
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 أنطونيوس فكري. -تفسير العهد الجديد  -2

يقول أنطونيوس فكري في تفسيره لالصحاح الخامس: )ادعى البعض أن الحفريات تثبت وجود عظام إنسانية عمرها أكثر  -3

كونوا ثمر أكثر من من مليون سنة ... والرد علي ذلك يكون بحسبة رياضية نجد أن سكان العالم الحاليين ال يمكن أن ي

من املوتى بسبب املوت  أطفال، وخصم نسبة مرتفعة 3سنة علي األرض. فبافتراض أن كل عائلة تنجب حوالي  6000

أن تاريخ اإلنسان يرجع إلي مليون سنة فإن تعداد البشرية لو بدأ إنسان واحد  الطبيعي والكوارث الطبيعية والحروب.. لو 

ا مضاعفة من مساحة األرض لوجودهم. وربما تكون العظام املوجودة لحيوانات ثديية 
ً
من مليون سنة لكان ال تكفيه أالف

 حملت شكل اإلنسان ولكن بدون النسمة التي من فم هللا(.

ب في تفسير االصحاح الخامس من سفر التكوين: )ربما يعترض البعض علي ما ورد في سفر يقول القمص تادرس يعقو  -4

التكوين بخصوص خلق اإلنسان األول، فقد اثبت الحفريات بطريقة قاطعة وجود عظام إنسان منذ أكثر من مليون سنة 

:كما وجدت نقوش قديمة عن أيام آدم... فبماذا نعلل هذا؟ 
 

ة نجد أن سكان العالم حالًيا ال بحسبة رياضية بسيط أوال

أطفال، هذا مع خصم نسبة مرتفعة من  3عاًما بافتراض أن كل عائلة تنجب حوالي  6000يمكن أن يكون ثمر أكثر من 

املوتى بسبب املوت الطبيعي والكوارث الطبيعية والحروب... لو أن تاريخ اإلنسان يرجع إلي مليون سنة، فإن اإلنسان 

 ال تكفي آالف مضاعفة من مساحة األرض لوجودهم. الواحد في مليون 
ً

ا:سنة ينجب نسال قلنا أن كل حقبة زمنية  ثاني 

يمكن أن تكون عدة ماليين من السنوات، فغالًبا ما تكون هذه العظام لحيوانات ثديية حملت شكل اإلنسان ولها أيًضا 

واء. هذه الكائنات ال تحسب بشًرا حتى إن حملت شيًئا قدرات لكن ليس لها النسمة التي من فم هللا التي تميز بها آدم وح

 من التشابه.
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ة دون تطور بايولوجي عن نوع سبقه فأن لغته وهي: مادام اإلنسان حل على األرض فجأ

 وكالمه سيكون كذلك ال مناص.  

 أياألمر لم يقتصر على ظهور اللغة األولى فجأة  أنويذهب مفسرو اإلنجيل إلى 

، بل وظهرت  إن(، بل عليه السالملغة آدم )
ً
باقي اللغات ظهرت جميعها فجأة أيضا

لي من سفر التكوين اإلصحاح الحادي دفعة واحدة كما يظهر في تفسيرهم للنص التا

 عشر:

َغًة واحدة. 1 »
ُ
َها ِلَساًنا واحدا َول رض ُكلُّ

أ
نهْم 2َوَكاَنِت ال

أ
َوَحَدَث ِفي اْرِتَحاِلِهْم َشْرًقا ا

َهُلمَّ َنْصَنُع »َوَقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: 3َوَجُدوا ُبْقَعًة ِفي َاْرِض ِشْنَعاَر َوَسَكُنوا ُهَناَك. 
ا يِن. «. ِلْبًنا َوَنْشِويِه َشيًّ ِ

 
ُحَمُر َمَكاَن الط

ْ
ُهُم ال

َ
َحَجِر، َوَكاَن ل

ْ
ْبُن َمَكاَن ال ِ

ُهُم الل 
َ
َفَكاَن ل

وا: 4
ُ
َماِء. َوَنْصَنُع »َوَقال َلْنُفِسَنا اْسًما ِلَئألَّ  َهُلمَّ َنْبِن َلْنُفِسَنا َمِديَنًة َوُبْرًجا َرْاُسُه ِبالسَّ

رض
أ
ِ ال

َد َعَلى َوْجِه ُكل  َدَم 5«. َنَتَبدَّ
 
َذْيِن َكاَن َبُنو ا ُبْرَج اللَّ

ْ
َمِديَنَة َوال

ْ
بُّ ِلَيْنُظَر ال َفَنَزَل الرَّ

: 6َيْبُنوَنُهَما.  بُّ ُؤُهْم ُهَوَذا َشْعٌب واحد َوِلَساٌن واحد ِلَجِميِعِهْم، َوهَذا اْبِتَدا»َوَقاَل الرَّ
َعَمِل. َوإلَن َل َيْمَتِنُع َعَلْيِهْم ُكلُّ َما َيْنُووَن َاْن َيْعَمُلوُه. 

ْ
ِبْل ُهَناَك 7ِبال

ْ
َهُلمَّ َنْنِزْل َوُنَبل

ى َل َيْسَمَع َبْعُضُهْم ِلَساَن َبْعٍض  نهْم َحتَّ
أ
بُّ ِمْن ُهَناَك َعَلى َوْجِه 8«. ِلَسا َدُهُم الرَّ َفَبدَّ

رض، َفك َ 
أ
ِ ال

َمِديَنِة، ُكل 
ْ
وا َعْن ُبْنَياِن ال بَّ ُهَناَك « َباِبَل »ِلذِلَك ُدِعَي اْسُمَها 9فُّ َلنَّ الرَّ

رض
أ
ِ ال

بُّ َعَلى َوْجِه ُكل  َدُهُم الرَّ رض. َوِمْن ُهَناَك َبدَّ
أ
ِ ال

َبَل ِلَساَن ُكل 
ْ
 .(1) «َبل

 فكري النص أعاله ويبين:  أنطونيوسيشرح 

                                                                                              
أ.  -وبنفس املساق جاء  في كتاب النقد الكتابي: مدارس النقد والتشكيك والرد عليها )العهد القديم من الكتاب املقدس( 

ريون أن الحياة بدأت على األرض منذ 250حلمي القمص يعقوب من جواب السؤال   مليون سنة،  2000: قال التطوُّ

 2000كقول كونيز وكرومبتين " إن فطريات وحيوانات من ذوات الخلية الواحدة يحتمل أنها موجودة في العصر األركي منذ 

ر يحدث من نوع إلى نوع آخر خالل  (9)(8)"مليون سنة ريون أن التطوُّ مليون سنة، فلو افترضنا أنه لم  5كما قال التطوُّ

ر للنباتات واآلخر تطور لل حيوان، فبعد خمسة ماليين سنة سيصير هذان يكن في البداية سوى صنفان فقط أحدهما تطوَّ

الصنفان أربعة، وبعد الخمسة ماليين الثانية تصبح األربعة ثمانية أصناف، وبعد الخمسة ماليين الثالثة تصبح الثمانية 

ر )وهو ناتج قسمة املدة الكلية  400ستة عشر صنًفا، وهلم جرا.. فبعد   5ر مدة التطوُّ ÷ مليون سنة  2000مرة من التطوُّ

ر النواتج أيًضا سنصل إلى أرقام فلكية ال تسع هذه األرض بالكامل لسكناها 2، 1مليون سنة( للصنف رقم    .+ تطوُّ

إن الحقيقة التي يجب أن نتيقن منها هي أن )في نفس املوقع ليقول:  202وعاد حلمي القمص يعقوب في جواب السؤال 

ر التي بدأها " المارك " وأيدها  رها " داروين " في القرن الـ 18" بافون " في القرن الـنظرية التطوُّ ال تمثل على  19وبلوَّ

 (.اإلطالق نظرية علمية ثابتة ومستقرة، بقدر ما هي فلسفة مادية، أو موقف ذهني رافض لحقيقة هللا الخالق

 (.9 -1سفر التكوين االصحاح الحادي عشر: ) -1

https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/250.html#(8)
https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/250.html#(8)
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ولى  يظن»
أ
سماء ال

أ
ن ال

أ
ن هذه اللغة كانت العبرانية ويدللون على ذلك ا

أ
البعض ا

لسنة ظلت هذه اللغة هي لغة عابر 
أ
ن بعد بلبلة ال

أ
دم وحواء وعدن عبرية. وا

 
مثل ا

ة له على قداسته )نادى بهذا
أ
غسطينوس وكان هذا مكافا

أ
( واستمرت القديس ا

رامية 
 
بالبابليين. ويري  لختألطهمالعبرية لغة اليهود حتى السبي ثم تحولت لأل

نها كانت الكلدانية )السريانية( ويعللون ذل
أ
خر ا

 
ن اللغات الشرقية البعض ال

أ
ك با

ن العبرية ليست إل فرًعا من فروع هذه اللغة. 
أ
كلها مشتقة من مصدر واحد، وا

 .(1) «عموًما يصعب تحديد هذه اللغة الواحدة قبل البلبلة

يختلف في تفسيره القمص تادرس يعقوب حينما أورد التفسير التالي لذات  وال

 النص من الكتاب املقدس إذ يقول:

ن هذه اللغة »
أ
ن ينطق الناس لغة واحدة، وقد ظن بعض العلماء ا

أ
كان طبيعًيا ا

دم وحواء وعدن ...إلخ 
 
ولى مثل ا

أ
سماء ال

أ
ن ال

أ
هي العبرية ويدللون على ذلك با

ولى للعالم هي الكلدانية )السريانية( 
أ
ن اللغة ال

أ
خر با

 
عبرية. ونادى فريق ا

ن اللغات الشرقية كلها مشتقة من
أ
ن العبرية  ويعللون ذلك با

أ
مصدر واحد وا

ولين سكنوا منطقة دجلة 
أ
باء ال

 
ن ال

أ
ليست إل  فرًعا من فروع هذه اللغة، خاصة وا

ولى، 
أ
حوال يصعب تحديد لغة العالم ال

أ
ي ال

أ
والفرات مقر الشعب الكلداني. على ا

ن 
أ
 .(2) «العالم كله كان يتحدث بلغة واحدةإنما ما نعرفه ا

 الالكتاب املقدس التي وردت آصوص من الن أنعلى الرغم من 
ً
 أنتشير إلى  نفا

تشير إلى أنه  ( هو أول الخلق من بني جنسه على وجه الطبيعة بقدر ماعليه السالمآدم )

 ، ولكن (3) اإلنساني" الذي تميز بحمل النفس اإلنسانيةاألول من نوعه "
ً
نرى توظيفا

 للصواب لهذه النصوص درج عليه املفسرون من أتباع املؤسسات الدينية. وما 
ً
مجانبا

ليه هنا هو فقط مثال لتفسير نصوص العهد القديم يدعي فيه أتباع املؤسسة إاشرنا 

( هو أول مخلوق من جنسنا على وجه األرض وأنه جاء ومعه عليه السالمآدم ) أنالدينية 

جميع اللغات جاءت من  إنكن لها أساس سابق. وليس هذا فقط بل لغة كاملة لم ي

 واحدة كمجموعة لغاٍت كاملة. ونزلت هذه اللغات على املذنبين واألشرار في 
ً
السماء دفعة

أرض بابل، وأصبح هؤالء املذنبين يحملون زاد السماء إلى من يأتي بعدهم، وهكذا، كما 

                                           

 فكري. أنطونيوس -ينظر موقع تفسير العهد الجديد  -1

 تادرس يعقوب.  -ينظر موقع تفسير العهد الجديد  -2

 .149-143أحمد الحسن: ص –وهم اإللحاد  -3

http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
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جميع اللغات في بابل وعرفها العاملون  ليه أتباع املؤسسات الدينية، ظهرتإيذهب 

املذنبون، ومن بابل انتشر هؤالء العاملون وانتشرت معهم جميع اللغات في أرجاء األرض 

 . (1) انتشارهمحيث امتد 

 المسلمون .1.1.1

 عن الخوض في األساس  املسلمون 
ً
 خاضوا في هذا املجال بعيدا

ً
من جانبهم أيضا

العلمي لنشأة اللغة، وذلك لقصور من خاض في هذا املوضوع عن استيعاب نظرية 

. ومن جانب آخر فإن املتأخرين من علماء 
ً
التطور فضال عن اإليمان بفكرة التطور أصال

هللا عليهم، بل كانت اجتهادات مبنية ل محمد صلوات لم يستمدوا علومهم من آ املسلمين

على تفسير البعض للنصوص الدينية ولم تكن تحت أشراف علمي أو أكاديمي يعتد به. 

نتيجة لذلك جاءت بحوثهم مبتعدة عن اإلجابة على سؤال البحث أو أصل اللغة وكيفية 

 .  (2) اشتقاقهاتطورها، واتجهت لتبحث عن مفردات اللغة وكيفية 

حاول املسلمون من أتباع املؤسسات الدينية، كمن سبقهم من أهل الكتاب،  وقد

كر عن كونه أول إنسان عليه السالمتوظيف النصوص الدينية املتشابهة في آدم )
ُ
( وما ذ

 أي(. علما أنه ال يوجد عليه السالمالنوع اإلنساني بدأ بآدم ) أنجاء إلى هذا العالم، على 

النصوص تشير  إن(، بل عليه السالمجنسنا بدأ بآدم ) أننص ديني ثابت يشير إلى 

الذي اختص به مجيء آدم في هذا العالم هو املجيء اإلنساني الذي تفرد  أنبوضوح إلى 

 .(3) بحمل النفس اإلنسانية

( وبداية الخلق، فإن من عليه السالموبناًء على موقفهم هذا في مسألة مجيء آدم )

َها(جّل ثناؤه )خاض في تطور اللغة يوظف قوله 
َّ
ل
ُ
َم آَدَم األْسَماء ك

َّ
الذي يشير إلى  ،(4) َوَعل

  أنكدليل على  ،ما يحمله الرسل من قابلية معرفية مميزة ومن علم
ً
اللغة نزلت دفعة

                                           

 ينظر موقع تفسير العهد الجديد االصحاح الحادي عشر من سفر التكوين للقس أنطونيوس فكري. -1

 .47-44ص 1ابن جني: ج -ينظر على سبيل املثال كتاب الخصائص  -2

 .149-143أحمد الحسن: ص -اإللحاد  ينظر وهم -3

 .31من اآلية  -سورة البقرة  -4
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م الباري سبحانه آدم ) أنواحدة بعد 
ّ
عير أي أهمية عليه السالمعل

ُ
( األسماء كلها. وال ت

من أجل الوصول إلى آلة الذكاء وأدوات اللغة على  إنكارهيمكن  للتطور البيولوجي الذي ال

 وللتفصيل اقتبس بعض النصوص:األقل. 

 أحمد بن فارس في كتابه "الصاحبي في فقه اللغة" يقول:

م اصطألح: »
أ
توقيف، ا

أ
 باب القول َعَلى لغة العرب ا

 
أ
دم ال

 
م ا قول: ِإن لغة العرب توقيف. ودليل َذِلَك قوله جل  ثناؤه: "وعلَّ

أ
ها" ا سماء كلَّ

ِتي يتعاَرُفها الناس من دابة 
َّ
ها وهي َهِذِه ال سماء كل 

أ
مه ال اس يقول: عل  فكان ابن عب 

مم وغيرها.
أ
شباه َذِلَك من ال

أ
رض وسهل وجبل وحمار وا

أ
 وا

نها توقيف إنما جاءت جملة واحدة َوِفي زمان 
أ
لنا َعَلى ا

َ
ِتي دل

َّ
ن اللغة ال

أ
ولعلَّ ظانًا ا

مر
أ
ْيَس ال

َ
ن  واحد. َول

أ
دَم عليه السألم َعَلى َما شاء ا

 
ف هللا جلَّ وعزَّ ا كذلك، بل وق 

م بعد  يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه ِفي زمانه، وانتشر من َذِلَك َما شاء هللا، ُثمَّ علَّ
ن يعلمه، 

أ
نبياء صلوات هللا عليهم نبيًا نبيًا َما شاء ا

أ
دم عليه السألم من عَرب ال

 
ا

مر إلى 
أ
ى انتهى ال تاه هللا جلَّ وعزَّ َحتَّ

 
له وسلم، فا

 
نا محمد صلى هللا تعالى َعَلْيِه وا نبي 

مر 
أ
حسَنه من اللغة المتقدمة. ُثمَّ قر ال

أ
حدًا قبله، تمامًا َعَلى َما ا

أ
ْم يؤته ا

َ
من َذِلَك َما ل

 .(1) «قراره فأل نعلم لغة من بعده حدثت

اللغة، حسب تفسيره لآلية  أنأحمد بن فارس يرى  أنواضح من النص أعاله 

( وانها نزلت عليه السالمحصلت مع مجيء آدم ) الكريمة )وعلم آدم األسماء كلها(، أول ما

(. وهذا عليه السالموجود للغة قبل آدم ) أيفجأة ودفعة واحدة ولم يَر أحمد بن فارس 

اصطالح، ولم  أمجعله ينشغل في الكيفية التي جاءت فيها املسميات، هل هي توقيف 

يلتفت، نتيجة ملحدودية املعرفة املتوفرة في زمانه، إلى إمكانية تطور اللغة اإلنسانية من 

 قبل آدم )
ً
 أن(. وكذلك أشار أحمد بن فارس إلى عليه السالمخالل مسار زمني بعيد جدا

 صلوات هللا)( إلى محمد عليه السالمتطور اللغات هو من تعليم هللا لألنبياء من آدم )

 :( إذ يقول صلى هللا عليه وآلهلغة حدثت بعد محمد ) أييرى  ولذلك هو ال (عليه وآله

قد ال  - اآلنوهذا القول يخالف الواقع على األقل  .(2) «فال نعلم لغة من بعده حدثت»
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 على 
ً
نشوء لغات جديدة في حينه نتيجة لضعف وسائل التواصل بين يكون مطلعا

 أي بعد محمد ) أنإذ  -الشعوب آنذاك 
ً
لى هللا صلغة اإلشارة للصم تم تطويرها حديثا

واكتمل بناؤها في  إسبانيالف عام. وهي لغة كاملة ابتدأ تطويرها في من أ بأكثر ( عليه وآله

ابن فارس  إن. وان قال قائل (1)فرنسا على يد شارل ميشيل في نهاية القرن الثامن عشر

  (2) ينظر إلى تشكل اللغة الهجينة في هاواي أنيتحدث عن اللغة املنطوقة فيكفي 
ً
 فضال

واإلنكليزية األمريكية واإلنكليزية  -وهي لغات كاملة  -عن العديد من اللهجات العربية 

 االسترالية وغيرها. 

 ابن جني في كتابه الخصائص يقول:

نهم ذهبوا  العتأللثم لنعد فلنقل في »
أ
ن اللغة ل تكون وحيًا. وذلك ا

أ
لمن قال با

و 
أ
ن يجتمع حكيمان ا

أ
صل اللغة ل بد فيه من المواضعة، قالوا: وذلك كا

أ
ن ا

أ
إلى ا

شياء، فيضعوا لكل واحدًة منها سمة 
أ
ثألثة فصاعدًا، فيحتاجوا إلى اإلبانة عن ال

ن
أ
هم جاءوا إلى واحد ولفظًا، إذا ذكر عرف به ما مسماه، ليمتاز من غيره، ..... فكا

دم، 
 
وامن بني ا

أ
وما

أ
ي وقت سمع هذا اللفظ  فا

أ
إليه، وقالوا: إنسان إنسان إنسان، فا

شاروا إلى 
أ
و يده ا

أ
رادوا سمة عينه ا

أ
ن المراد به هذا الضرب من المخلوق، وإن ا

أ
علم ا

و نحو ذلك ....... وهلم جرا فيما سوى هذا 
أ
س، قدم، ا

أ
ذلك، فقالوا: يد، عين، را

سماء، و
أ
ن تنقل هذه المواضعة إلى من ال

أ
فعال والحروف. ثم لك من بعد ذلك ا

أ
ال

س (3) غيرها، فتقول: الذي اسمه إنسان فليجعل مكانه مرد
أ
، والذي اسمه را

فليجعل مكانه سر، وعلى هذا بقية الكألم. وكذلك لو بدئت اللغة الفارسية، 
ن تنقل ويولد منها لغات ك ثيرة من ا

أ
لرومية، فوقعت المواضعة عليها، لجاز ا

لت صنائعهم 
 
ن من اختراعات الصناع ل

 
والزنجية، وغيرهما. وعلى هذا ما نشاهده ال

سماء: كالنجار، والصائغ والحائك، والبناء، وكذلك المألح. ........... وذهب 
أ
من ال

صوات المسموعات، كدوي الريح، 
أ
صل اللغات كلها إنما هو من ال

أ
ن ا

أ
بعضهم إلى ا

ء، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، وحنين الرعد، وخرير الما
ونزيب الظبي ونحو ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي وجه 
نني على تقادم الوقت، دائم التنقير 

أ
صالح، ومذهب متقبل. واعلم فيما بعد، ا

ملت حال هذه اللغة الشري
أ
نني إذا تا

أ
فة، والبحث عن هذا الموضع. ...........  وذلك ا

الكريمة اللطيفة، وجدت فيها من الحكمة والدقة، واإلرهاف، والرقة، ما يملك 
مام غلوة السحر. فمن ذلك ما نبه عليه 

أ
على جانب الفكر، حتى يكاد يطمح به ا
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مثلتهم، فعرفت بتتابعه وانقياده، وبعد 
أ
صحابنا رحمهم هللا، ومنه ما حذوته على ا

أ
ا

ماده، صحة ما وفقوا لتقديمه
 
سعدوا به، وفرق لهم عنه.  مراميه وا

أ
منه. ولطف ما ا

نها من عند هللا عز وجل، فقوى في نفسي 
أ
ثورة با

أ
خبار الما

أ
ويضاف إلى ذلك وارد ال

نها وحي
أ
 .(1) «اعتقاد كونها توفيقًا من هللا سبحانه، وا

وكما نالحظ في قول ابن جني فإنه لم يتطرق في بحثه إلى الكيفية التي تطورت بها 

( عليه السالموهو آدم ) -الخلق اإلنساني األول  أنفرضيته  إناللغة اإلنسانية، حيث 

 وال -كما يرى 
ً
ينقصه إال أسماء  جاء إلى هذا العالم وهو يمتلك مقومات اللغة كاملة

وجودة قبله. ولهذا جاء بحثه في الكالم وكيفية ظهور املفردات. األشياء ولم تكن اللغة م

عليه القابلية أو املعرفة اللغوية جاءت دفعة واحدة بمجيء آدم ) أنفاألمر عنده هو 

( ومن كان معه مفردات عليه السالم( وتكلم آدم بمجرد مجيئه. ولكي تتوفر آلدم )السالم

املدعومة بالوحي اإللهي سبيال لنشوء مناسبة للحديث اتخذ ابن جني من املواضعة 

 الكالم. 

عن منهج الصواب، فان القول  وابتعادهأوضح هنا ضعف هذا الطرح  أنأود 

 ايتطلب باملواضعة أو التوقيف 
ً
 بين املتحدثين أو على األقل مجموعة  أو تفاقا

ً
تواصال

األمر استمر  أنعليها فالبد  االتفاقمنتخبة منهم. ولضخامة عدد املفردات التي يتطلب 

( لتكتمل صورة املفردات التي تساعد عليه السالملفترة طويلة وامتد حتى بعد حياة آدم )

 أن أي -اللغة قد تشكلت بهذه الكيفية  أنباحث يرى  أيكان  إنعلى الحديث اليومي. 

 ملسمىإلقرار أو معرفة مفردة من املفردات أو االناس كانوا يجتمعون من وقت آلخر 
ً
 - سما

 في حينه نتيجة  بد من دليل على مافال 
ً
 متكررا

ً
 مثل هذا سيكون حدثا

ً
يقول.  فان عمال

عديدة في حياة  ألجيالهذا األمر استمر  أنعليها. والبد  االتفاقلكثرة املفردات التي يجب 

 ( واألنبياء من بعده. والبد عليه السالمآدم )
ً
األمر انشغل أو ساهم به الكثير منهم  أن أيضا

في حينه، وهذا يشير إلى ضخامة األحداث واملواضيع املشتركة بين الناس التي تتطلب 

والعمل بها. ولكن مع األسف لم نَر في بحث ابن  األشياءعلى أسماء  واالتفاقاالجتماع 

 
ً
 واحدا

ً
  أنواألمثلة يجب  -جني مثاال

ً
ور مفردة محددة من هلكيفية ظ - تكون كثيرة جدا

 لحادثة املفردات أو ا
ً
كرا  ملسمى بأي من اللغات العاملية بهذه الطريقة، أو ذِّ

ً
 تأريخيةسما
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  اقترنت
ً
اللغة هي  أن إلىعن تصوره املطروح فان ابن جني يشير  بفعل مثل هذا. وبعيدا

 خر لكي يتم التواصل معه،لتعريف، وهذا التعريف يتطلب طرف آا إلىوليدة الحاجة 

( كان منه مبدأ اللغة فهذا عليه السالم) دمآ أنولذا حتى مع تسليمنا بتصورهم على 

  أنيعني 
ً
( عليه تعريفهم والتواصل معهم. وبما انه عليه السالم) دمآبعث لهم  هناك خلقا

دم يكون لهم قبل آ أن( فهؤالء الخلق البد عليه السالمدم )لق قبل آثبت لدينا وجود خ

( وهو عليه السالم) دمآلغة يتعارفون بها وبها يتواصلون ألن السبب قائم بينهم قبل مجيء 

 املعرفة والتواصل. إلىالحاجة 

نتفهم موقف ابن جني في حينه جاء نتيجة لعدم توافر املعرفة  أنولكن البد 

نين. ولذلك العلمية الحالية عن نوعنا اإلنساني وتطور البناء البايولوجي عبر ماليين الس

عنه نوعنا اإلنساني وأنه  انحدر لم يخطر في بال ابن جني أنه كان قبل اإلنسان خلق آخر 

 في ش يء من اللغة. ولم يحصل 
ً
قابليته على النطق ظهرت بصورة مفاجئة  أنكان متمكنا

بل تطورت عبر قفزات جينية امتدت ملاليين السنين. ولذلك انغمس ابن جني في إيجاد 

ي وجدت بها املفردات ليس في اللغة العربية فحسب بل في اللغات األخرى الطريقة الت

 
ً
، واتخذ من املواضعة املدعومة بالوحي اإللهي سبيال

ً
النقاش  أنلنشوء الكالم. كما  أيضا

ابن جنى ليس  أنالذي يسوقه ابن جنى في تصدير ترجيحاته في بناء اللغة يشير إلى 

 في تصوره بل 
ً
الواقع املحيط بابن جني كان  أنيورده من نقاش يشير إلى  ما إنمتفردا

 نتيجة الواقع املعرفي . االتجاهيسير بنفس 
ً
في حينه من جانب ونتيجة وهذا ليس مستغربا

( من جانب آخر. فال الواقع املعرفي والعلمي عليهم السالمل البيت )آلعدم أخذهم من 

حاولوا تأسيس بنيانهم على قاعدة  حولهم يساعدهم في النظر في الحال بدقة، وال هم

يكون  أن(. فال غرابة صلوات هللا عليهمل البيت )سليمة من املوروث املتاح من علم آ

البحث باملسار الذي نهجه ابن جنى وغيره في حينه. وهكذا فإن طرح ابن جني هنا مثال 

 في أبحاثهم اللغوية والت
ً
 آخر من البحوث التي اتخذ منها املسلمون مرجعا

ً
ي لم تقدم شيئا

  في نمو البحث في نشأة اللغة وتقدمه. 

أي أن اللغة هبة  -ومن املفارقات غير اإلنسانية إلثبات األصل السماوي للغة 

 تأثر  -( عليه السالملهية جاءت مع آدم )إ
ً
بالطرح الديني الذي تم بناؤه على تفسير  ا

كما ورد في كتاب "املدخل إلى  -املؤسسات الدينية للنصوص فإن ثالثة رجال على األقل
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يتعرفوا على اللغة التي نشأت منها باقي  أنحاولوا  -علم اللغة" لرمضان عبد التواب 

 االجتماعياللغات، وذلك من خالل عزل مجموعة من األطفال حين والدتهم عن محيطهم 

 والتربوي. ليبرهنوا على مقدرة الطفل على الحديث بلغة معينة دون تدخل الوالدين

 ( دون تدخل الوالدين. عليه السالمولتتجلى الهبة اإللهية كما تجلت في آدم )

في التجربة األولى قام الفرعون املصري "بسماتيك" بعزل طفلين عن عائالتهم ليرى 

باي لغة سينطق هؤالء األطفال بعد بلوغهم سن النطق وليعرف بذلك اللغة التي تفرعت 

األطفال، أول كلمة نطق بها هؤالء بعد فترة العزل أن  أظهرتمنها باقي اللغات. التجربة 

ومعناها: "خبز" باللغة الفرنجية. عندئذ ثبت للفرعون  Bekosهي كلمة: "بيكوس" 

 .(1) املصري، أن هذه اللغة، هي أصل اللغات في العالم

وفي التجربة الثانية قام امللك "فريدرك الثاني" في مطلع القرن الثالث عشر 

من أجل إثبات  واالجتماعيامليالدي، بتجربة مماثلة، وعزل طفلين عن محيطهما التربوي 

  .(2) أصل اللغات. وحدث إن الطفلين ماتا قبل أن يصل الباحثون إلى نتائج حاسمة

"ملك إسكتلندا "قبل حوالي  مللك "جيمس الرابعوالتجربة األخيرة هي ما قام به ا

استطاع األطفال  أنم"، من عزل مجموعة من األطفال عن ذويهم. وحصل 1500سنة 

 أنالذين أجرى عليهم تجربته أن يتحدثوا باللغة العبرية بطريقة مفهومة، فاستدل بذلك 

 .(3) ( هي العبريةعليه السالماللغة التي جاء بها آدم )

 إن األطفال الذين ُيعزلون عن عائالتهم ويصلون سن  وحقيقة
ً
أنه ثبت علميا

. وهذا الحال مدروس بدقة )كما سنرى (4) النضج دون سماع لغة معينة ينمون بدون لغة

تعليمهم لغة اإلشارة عند الصغر  آباؤهمفي مسار البحث( في حاالت الصم الذين يهمل 

 كتعليم البالغين األميين منا فيكبرون بدون لغة ويصبح تعليمهم لغة اإلش
ً
 صعبا

ً
ارة أمرا

                                           

 .124-123رمضان عبد التواب: ص –املدخل إلى علم اللغة  -1

 املصدر السابق والصفحة. -2

 املصدر السابق والصفحة. -3

 .353ستيفن بنكر: ص -الغريزة اللغوية  -4
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. من جانب آخر فإن هذه البحوث التي قام بها هؤالء الحكام كما مر أعاله ال (1) لغة ثانية

  ة. ا تتخذ من اإلنسان وسيلة للتجربإذ القيةأخ

  

النظريات اللغوية التي طرحت خالل القرون القليلة املاضية لم تتوافر على 

اإلمكانية العلمية والتقنية املتوافرة في وقتنا الحالي، وحاول بعض الباحثين إيجاد حلقة 

ربط بين اللغات العاملية املختلفة املوجودة على األرض من أجل الوصول إلى أصل اللغة 

حوث عن الخوض في املسار السليم لنشأة اللغة فقد جاءت في ومنشئها. ولقصور هذه الب

. وسيعرض البحث بإجمال ألهم هذه البحوث والنظريات التي (2) أغلبها بعيدة عن الواقع

 وضعت لتفسير أصل اللغة اإلنسانية ونشأتها.

   دنغدونغ نظرية – مولر ماكس .1.2.1

في  Dingdong theoryنظريته التي تعرف بــ  Max Muller(3) وضع ماكس مولر

لقاها في املعهد امللكي البريطاني املاض ي من خالل مجموعة محاضرات أ نهاية القرن قبل

اإلنسان  إناألصوات تشير إلى معاني اللفظ. ويقول مولر  إنم التي تقول 1861في عام 

يتمكن من  أناإلنسان يمتلك ملكة اللغة قبل  أنيتكلم ألنه يستطيع الكالم، ويرى 

. كان تركيز مولر على اللغة األولى التي تكلم بها اإلنسان ولم يكن عن (4) دث أو النطقالتح

. مولر كان يبحث عن رابط بين اللغات (5) كيفية تطور اللغة أو املعرفة اإلنسانية

املنطوقة في مختلف أرجاء األرض ليصل إلى األصل األول الذي نتجت عنه هذه اللغات. 

 في دراسة معاني األصوات املشتركة بين لغات العالم وجذور الكلمات  ولهذا
ً
كان مشغوال

                                           

 الفصل الرابع من هذا البحث. :ينظر -1

 .24 – 16أنيس فريحة: ص –نظريات في اللغة  :ينظر -2

اسة اهتم بصفة خاصة باللغة السنسكريتية الهندية القديمة. أسهم في الدر  أملاني عالم( 1900 - 1823ماكس مولر ) -3

 املقارنة في مجاالت اللغة والدين وعلم األساطير. وضع الكثير من النظريات التي ينبذ اغلبها علماء العصر الحديث.

 .122 – 114ص ”Max Muller “Lectures on The Science of Language  :ينظر -4

 .122ص”Max Muller “Lectures on The Science of Language ينظر:   -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/1823
https://ar.wikipedia.org/wiki/1900
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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. ولذلك لم يأت بحثه (1) ألجل الوصول إلى اللغة األولى التي نطق بها نوعنا اإلنساني

 .(2) علمية بخصوص نشأة اللغة وتطورها بإضافة

 الفردية الغنائية التعابير من نشأت اللغة - جيسبرسن اوتو .1.2.2

من جامعة كوبنهاكن في الدنمارك نظرية مختلفة في كتابه  (3) اوتو جيسبرسن وضع

منشأ اللغة  أن. حيث اعتبر 1921"اللغة: طبيعتها، تطورها وأصلها" الذي كتبه في عام 

هو املقاطع الغنائية القصيرة التي مارسها األفراد في مناسبات معينة من أجل التعبير عن 

من ثم تم توظيف هذه النصوص لإلشارة للحادثة التي قيل موقف يخص تلك املناسبة. و 

ناسبات وحوادث ذات األسماء مل استخدامفيها النص فأصبحت أسماء للحوادث. وأعيد 

  الحقة من نفس النوع.

النص األصلي أو املقطع الغنائي الذي قيل في  إنيقول جيسبرسن في طرحه، 

ن املقطع بالنسبة لباقي الناس أصبح مناسبة معينة يبقى معناه عند من قاله فقط، لك

 بتلك الحادثة أو املناسبة وبالتالي يتم 
ً
في وقت الحق لإلشارة إلى ذات  استخدامهمقترنا

املناسبة أو موقف فيها. وهكذا تأصلت املفردات ونشأت اللغة. ومع مرور الزمان وتفاعل 

اسم  الشتقاقظيفها األجيال مع حوادث جديدة، فإنه تصدر منهم تعبيرات جديدة يتم تو 

مقصود أو أساس  اتفاقيكون هناك  أنللمناسبة أو حدث فيها من تلك النصوص دون 

األمر يجري بصورة  إنهذه األسماء بالطريقة التي سارت عليها. بل  الستخدامتنظيمي 

عفوية من خالل فهم عام للنصوص قد يخالف املعنى الذي قيلت فيه تلك النصوص 

لديه لغة كاملة لإلعراب عما في نفسه وبقي معنى القول في قلبه،  كون من قالها لم تكن

وفهم املقابل النص كما فهمه سواء كان ممن سمع في حينه أو من وصله النص متأخرا 

عن من عاصره، ليضع هذا املقابل فهمه للنص مقرون بطبيعة الظرف التي تعرف  نقال

وص املقرونة بأحداث يعرفها من فيه على النص. وهكذا مع مرور الزمان وتراكم النص

                                           

 .107صاملصدر السابق:  :ينظر -1

 .199أرنست كاسير: ص  -مدخل إلى فلسفة الحضارة اإلنسانية   :ينظر -2

( لغوي دنماركي متخصص في قواعد اللغة اإلنكليزية، تعلم عدد من اللغات 1943 – 1860جينز اوتو هنري جيسبيرسون ) -3

 األوربية له اكثر من خمسة عشر مؤلف بين كتاب وقاموس لغات.
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ارتبط بها، تولدت مفردات جديدة وأسماء جديدة ساهمت في تشكل مفردات 

ومصطلحات اللغة وتطوير طريق التواصل بين أفراد املجتمع، حتى انتهى األمر إلى تشكل 

لغة بدائية بسيطة تمكن أصحابها من التعبير عن أفكارهم بطريقة مقبولة لكي يفهم 

 .(1) اآلخرين

الطرح السابق سواء من مولر أو جيسبرسن هو فقط مثال ملا  أنأود اإلشارة إلى 

درج عليه الحال في بحوث كثيرة في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وقد 

 لإلطالة. واضح 
ً
 -التفاسير القديمة لنشأة اللغة  أنتجنبت اإلشارة لباقي البحوث تجنبا

أهمية للتطور البايولوجي عبر ماليين السنين وتشكل املجتمع تعير  أقصد تلك التي ال

 عليه السالماإلنساني من مجموعات قليلة قبل آدم )
ً
كانت تنظر في  -( بفترات طويلة جدا

األلفاظ وليس في كيفية نمو املقدرة املعرفية أو اللغوية عند النوع  اشتقاقأصل 

وظيفي ألعضائنا البايولوجية وكيفية تعطي هذه البحوث أهمية لألداء ال اإلنساني. وال

منه لُتؤسس لتمّيزنا عن غيرنا  انحدرناتطور واختالف هذا البناء عن األصل الذي 

  بخاصية املعرفة واللغة على وجه الخصوص.

  

 السلوكي والمنهج النفس علم .1.3.1

كتب دارون في نظرية التطور في القرن قبل املاض ي، حصل تقدم كبير في  أنبعد 

نوعية واتجاه البحوث اللغوية، حيث تم ربط اللغة بالغريزة اإلنسانية بصورة واضحة 

، والذي (2) الفيلسوف األميركي وليم جيمس أمثالعند دارون ومن سار بنهجه التطوري 

                                           

 .440- 420ص”Jespersen O., “Language: Its Nature, development and Origin  ينظر: -1

كما يعتبر عراب الفلسفة األمريكية فيلسوف أميركي ومن رواد علم النفس  William James (1910 - 1842) وليم جيمس -2

 مؤثرة في علم النفس الحديث
ً
 والفلسفة ،والتصوف الديني النفس وعلم ،التربوي  النفس وعلم الحديثة. كتب كتبا

 Green, Biography, Chronology, and Photographs of William Jamesينظر:  .البراغماتية

 ينظر:  
ً
 .49ص Pajares,William James: Our Father Who Begat Usوأيضا

http://التربوي/
http://التربوي/
http://التربوي/
http://التربوي/
http://التربوي/
http://التربوي/
http://التربوي/
http://التربوي/
http://التربوي/
http://الديني/
http://الديني/
http://الديني/
http://الديني/
http://الديني/
http://الديني/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://براغماتية/
http://براغماتية/
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. اضف إلى (2) أنه نسب ذكاء اإلنسان إلى غريزة وهبة فطرية (1) ينقل عنه ستيفن بنكر

هذا التقدم العلمي الذي شهدته الساحة اإلنسانية في العلوم املادية والتوسع الكبير في 

تأسيس الجامعات ومراكز البحوث العلمية وما رافقها من تطور في اتجاه ومنهج البحوث 

 أن - األخيرةى البحوث اللغوية في العقود من خالل االطالع عل -العلمية. نتج عن ذلك 

املجتمع األكاديمي أصبح يبحث في تطور اللغة من خالل مسيرة تطور اإلنسان ومن خالل 

البحوث العلمية على بقايا اإلنسان القديم والتي يتم العثور عليها من حين آلخر في مواقع 

  .(3) ل وعلم األعصابمختلفة من الكرة األرضية وكذلك من خالل دراسة نمو األطفا

في توجيه مسار البحث اللغوي من  خالل القرن املاض ي جاءت املساهمة األكبر

العلماء والباحثين في الطب النفس ي التقليدي، الذين بادروا في وقت مبكر من القرن 

علماء الطب النفس ي  أناملاض ي إلى وضع نظريات في التعلم واملعرفة اإلنسانية. والواضح 

لم يخالفوا نظرية التطور في بحوثهم اللغوية ولكنهم تفرعوا في أصل اللغة ونشأتها. حيث 

جاء الطب النفس ي بأكثر من نظرية في تفسير قابلية املعرفة والتعلم عند اإلنسان وطريقة 

البحث ساحة على  (4) هيمنت املدرسة السلوكية أناللغة. لينتهي األمر إلى  اكتساب

 -1912اللغوي التي وضع أسسها واطسون منش ئ السلوكية التعليمية في أمريكا عام 

 إرجاع. وقد ثارت املدرسة السلوكية على علم الطب النفس ي التقليدي ورفضت (5) 1914

املعرفة اللغوية إلى الغريزة أو العقل أو النفس وربطت املعرفة بالحس والبيئة والتأثير 

وبنفس الوقت الطب  -نهج التجريبي. وأصبح املنهج السلوكي فقط معتمدة على امل

                                           

م متخصص فيMITجامعة  في علم النفس ( أستاذ1954ستيفن آرثر بينكر ) -1 وعلوم  وعلم اللغة النفس ي اللغويات ، وهو عالِّ

ونظرية العقل الحسابية. ولد  علم النفس التطوري ، ومؤلف معروف لكتب تبسيط العلوم، وُيعرف بدفاعه عناإلدراك

 األمريكية. جامعة هارفارد من الدكتوراه ثم جامعة مكغيل من البكلوريوس وحصل على كندا في

 .27ستيفن بنكر: ص  –اللغوية ينظر: الغريزة  -2

 .31ستيفن بنكر ص  -ينظر: الغريزة اللغوية  -3

ظهرت السلوكية في بدايات القرن العشرين بمواجهة علم النفس العقلي والتي كان من أساسيات مشاكلها عدم القدرة  -4

وم بها الكائنات الحية بما فيها على إجراء تجارب يمكن إعادة إنتاجها. تقوم على االفتراض بأن جميع األنشطة التي تق

الحركة والتفكير والشعور، هي عبارة عن سلوكيات، ولذلك تعامل االضطرابات النفسية عن طريق تغيير أنماط السلوك 

 .McLeod, Behaviorist Approachاملصدر  –أو تعديل البيئة 

 .Cherry, John B. Watson Biographyينظر: موقع  -5
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
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 اكتسابينظر باستهجان ملصطلحات مثل الغريزة والعقل والنفس كطريق في  -النفس ي 

 . (2) أو املعرفة بشكل عام (1) اللغة

 في ساحة البحث اللغوي من بدايات 
ً
أصبحت املدرسة السلوكية فاعلة جدا

القرن املاض ي، وأصبحت النظريات اللغوية التي قدمها املتخصصون السلوكيون في وقتها 

هي املسيطرة على ساحة البحث. لذلك تجد أن أغلب البحوث التعليمية تستمد مادتها 

نظريات للتعلم أصبحت هي سلوكية من مناهج السلوكيين التجريبية، ووضعت ال

  .(3) واملعتمدة في مناهج التعليم خالل العقود املاضيةالسائدة 

 :(4)اللغة بما يلي  اكتسابوتتلخص مبادئ املدرسة السلوكية في 

 اللغة سلوك أو نشاط إنساني.  ●

الحسية )يمكن  االستجاباتالسلوك بشكل عام هو مجموعة من  ●

 نالحظها أو نحس بها(. أن

 .االستجاباتاملحيط أو البيئة مؤثر قوي في تشكل هذه  ●

دور املدرب اللغوي: تدريب الطفل، تكرار الفعاليات ليحفظها  ●

 االستمرار لتشجيعه على  هالطفل، مكافأة الطفل على نشاط

 والتفاعل.

في أفعاله وأقواله، ممارسة   دور الطفل: التقليد ملا يرى من املربي ●

يد من التطبيق من خالل املحاولة نشاطاته ليصل إلى مستوى ج

 والخطأ وبذلك يحصل نمو العادات عند الطفل.

                                           

 .29ص :ستيفن بنكر  -ينظر: الغريزة اللغوية  -1

م الشرطي  -2
ّ
ومن رواد هذه االتجاه إيفان بافلوف رائد ومؤسس املدرسة السلوكية التقليدية في روسيا وصاحب نظرية التعل

 
ً
 أستاذ جامعة هارفارد وصاحب نظرية التعلم الشرطي اإلجرائي وهو سكنر، وله أيضا

ً
نظرية  الكالسيكي، من أعالمها أيضا

 إدوارد ثورندايك
ً
 صاحب نظرية التجربة والخطأ. التعليم الذاتي املعزز وفكرة التعليم املبرمج. ومن أعالم السلوكية أيضا

 . 302عبد السميع قورة و وجيه املرس ي: ص -ينظر: االستراتيجيات الحديثة  -3

 .318 - 303املصدر السابق: ص -4
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  BEHAVIORIST THEORY   السلوكية النظريات .1.3.2

 أي –بالسلوك الخارجي الصريح  االهتمامتدعو النظريات السلوكية عامة إلى 

 من النظر  الذي يمكن مالحظته وقياسه. وبنفس
ً
 سلبيا

ً
الوقت فإن للسلوكيين موقفا

لغة كونها  اكتسابلألنشطة العقلية أو الذهنية أو الغريزية ومساهمتها في التعلم أو 

. وعلى هذا األساس فإن النظريات  يمكن مالحظتها وال ال أنشطة
ً
يمكن قياسها تجريبيا

غة يضع فيها الوسط الطفل في بداية تعلمه للغة يمثل صفحة فار  أنالسلوكية ترى 

وتكرار واملحيط أو البيئة أو العائلة جهده التعليمي من خالل التدريب املستمر  االجتماعي

على أدائه. وباملقابل فإن الطفل يبدر منه التقليد ملا املعلومات ومن ثم مكافأة الطفل 

اء فيستمر يراه ويسمعه واملحاولة والتجربة ملا يتعلمه والتي يصاحبها عادة خطأ في األد

باملحاولة والتجربة بمساعدة وتعليم العائلة حتى يصل للمطلوب. فيكتسب بذلك عاداته 

التي تمثل رصيده املعرفي واللغوي. وخالل فترة تعلمه فإن الطفل يمارس اللغة في بيئته 

وهذا ما يمثل تجربته في األداء والتي يرى السلوكيين أنها خاضعة ملالحظة ونقد العائلة 

بين البشر إلى العوامل الطفل اللغوي. ويعزي السلوكيين الفروقات ل تقويم أداء من أج

 .(1) التي ساهمت في التربية والتعليم عند الصغر واالجتماعيةالبيئية 

املستندة إلى مبدأ املثير  Behaviorist Theoryوضع سكنر النظرية السلوكية 

في التعلم استكماال لطرح من سبقه من السلوكيين في أوائل القرن املاض ي.  واالستجابة

 إلى تبني املوضوعية في البحث العلمي وهذا ال
ً
حسب النظرية  -يكون  وهي تدعو أيضا

إال إذا استند الباحث إلى الوقائع امللموسة القابلة للتجربة والقياس. وبهذا  -السلوكية 

املفاهيم العقلية والذهنية والغريزية من مساره  -لسلوكي حسب املنهج ا -يبعد الباحث 

 . (2) البحثي اللغوي ألنها غير قابلة للمالحظة أو القياس

سيطر املنهج السلوكي على ساحة البحث املعرفي لفترة طويلة خالل القرن 

 في حينه لتفسير املعرفة اإلنسانية وك
ً
 مقبوال

ً
يف املاض ي. وقد قدم املنهج السلوكي طريقا

تفرد اإلنسان بالقابلية اللغوية دون سائر املخلوقات. من جانب آخر لم ينضج في حينه 

                                           

 .237و ص 229ص Noble and Davidson, The Evolutionary Emergence Of Modern Human Behaviour ينظر:   -1

 .150ص ,Behavior” “Verbal Skinnerينظر:   -2
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خط علمي مواٍز ليفسر املعرفة اإلنسانية في مواجهة املنهج السلوكي والذي الزال يجد 

 
ً
 .حظا في طرق التدريس في كثير من جوانب التعليم لكن الحال تغير مؤخرا

 يلتشومسك التوليدي النحو نظرية .1.3.3

جاء الحدث األكبر في بحوث نشأة اللغة في منتصف القرن املاض ي عندما طرح 

تشومسكي نظريته اللغوية "النحو التوليدي" والتي كانت تمثل بحث الدكتوراه الذي 

رغم أنها كانت في  -. نظرية تشومسكي اللغوية (1) م1955قدمه لجامعة بنسلفانيا في عام 

 خالل القرن املاض ي تشكلها األولي الذي طوره 
ً
خالفت كل الطروحات  -تشومسكي كثيرا

 
ً
 تماما

ً
. وبنفس الفكرية التي كانت سائدة في ساحة البحث اللغوي وقدمت طرحا جديدا

الوقت فإن تشومسكي نقض طرح السلوكيين وقدم دليله على عدم صحة منهجهم في 

 وتعلم اللغة بشكل خاص أسلوب
ً
مر تشومسكي في بناء . واست(2) الكسب املعرفي عموما

منهجه في الكسب املعرفي اإلنساني واألساس البنيوي للغة عبر العديد من البحوث 

عزز به نظريته اللغوية من خالل طرحه  العلمية والكتب واملنشورات إضافة إلى ما

 .(3) اللغة خالل الستين عاما املاضية اكتسابللعديد من الرؤى في 

اللغة بناء بايولوجي عقلي خوارزمي في الدماغ يستخدمه  أنيرى تشومسكي 

 -الطفل لتوليد لغته األم من خالل التواصل مع العائلة واملحيط. وان هذا البناء 

الطفل يتمكن من بناء لغته األم  إنبسيط وخالي من التعقيد بحيث  -الخوارزمي 

 استخدامعلى  بسالسة ودون صعوبات. ومهما كان مستوى ذكاء الطفل فإنه قادر 

 .(4) التركيبات الذهنية إلنشاء لغته األم

وفي برنامج الحد األدنى الذي طرحه تشومسكي في منتصف تسعينيات القرن 

 
ً
ليه البعض من خالل وضع حد أدنى من القواعد للتعقيد الذي ذهب إ املاض ي وضع حدا

                                           

 .Szabo, Dictionary of  Modern American Philosophersينظر: موقع   -1

 .208جون ليونز: ص  –ينظر: نظرية تشومسكي اللغوية  -2

 .Chomsky.infoوكذلك موقع تشومسكي  161ماثيوز: ص -ينظر: اللغة مقدرة عقلية  -3

 .86 - 80تشومسكي: ص -ينظر: املعرفة اللغوية  -4
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نأتي على املطلوب توافرها ليكتسب الطفل لغته األم. وبحسب برنامج تشومسكي )س

 
ً
لغته  اكتسابفي هذا البحث( فإن الطفل وبمجهود بسيط يتمكن من  تفصيله الحقا

  أنالطفل للغته البد  اكتساباألم. فعملية 
ً
 (1) تكون منتظمة وسريعة وبسيطة أيضا

  وهذا ما
ً
 يحصل مع أطفالنا. نراه فعال

اللغة هي عملية فطرية وتتم بصورة  اكتسابعملية  أنويذهب تشومسكي إلى 

موجهة وبال وعي منا إذ إننا نمتلك معرفة لغوية مبنية داخليا )ُبنى خوارزمية أو مقدرة 

. ويتفق مع هذا (2) حوسبية ذهنية( تجعل الطفل يكتسب لغته بال وعي وبال تخطيط

األطفال على مختلف  أنالطرح خصم تشومسكي البروفسور ستيفن بنكر إذ يرى 

. وبهذا يدعم ستيفن (3) ستويات ذكائهم تجعل منهم غريزتهم اللغوية متحدثين بارعينم

اللغة فطرية ولكن يبقى بينهم خالف كبير  أنليه من إبنكر موقف تشومسكي فيما يذهب 

 شاء هللا.  إنسنأتي عليه في سياق البحث 

التركيبات اللغوية الفطرية العقلية التي يستمد منها  أنويذهب تشومسكي إلى 

تنتمي للغة بحد ذاتها، بل  اللغة هي تركيبات أو قوالب عامة ال اكتسابالطفل مهارته في 

لغة في طفولته لتكون لغته األم بغض النظر  أي الكتسابيستخدمها الطفل  أنيمكن 

 عن لغة آبائه.  

 للسلوكيين تشومسكي مناقشة .1.3.1

تكون  أناللغة البد  اكتسابدراسة  أنمن خالل منهجه السلوكي  (4) كواينيرى 

 
ً
من النشاط أو السلوك الظاهري الصريح. إذ يقول في كتابه الفلسفي  مستمدة حصريا

في دراسة اللغة.  (5) «لزاميإعلى السلوك الظاهري أمر  االعتماد»)السعي وراء الحقيقة(  

                                           

 .216ص  Zwart, The Minimalist Program”, journal of linguisticsينظر:  -1

 .80تشومسكي  ص –ينظر: املعرفة اللغوية  -2

 .352-351ستيفن بنكر: ص -ينظر: الغريزة اللغوية  -3

فيلسوف أمريكي وأستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد وهو احد   Willard Van Orman Quine (1908–2000)كواين وليم  -4

 املنظرين للمنهج السلوكي في النصف األول من القرن املاض ي.

 . 38ص Truth of Pursuit“  Quineينظر:  -5



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   32

 
 

 
ً
. (1) «على السلوك الظاهري الصريح في دراسة اللغةنحن نعتمد حصريا »ويقول أيضا

وهذا املوقف ليس لـــــكواين فقط بل يسير عليه جميع السلوكيين النفسانيين الذين يرون 

 واللغوية بشكل خاص هي مناط التجربة والتدريب وهذا ما يختلف  أن
ً
املعرفة عموما

 
ً
 مع ما طرحه تشومسكي. تماما

 يستخدمون  أن - الذي يوجه نقده هنا لكواين -يرى تشومسكي 
ً
السلوكيين عموما

على األمور  االعتماد إبعادمعايير مزدوجة في معالجتهم ألمور التعلم واللغة ويحاولون 

هذا املوقف الذي  أناللغة. ويرى  واكتسابالباطنة كالغريزة واألمور الذهنية في التعلم 

 ال
ً
على  االعتمادام الدليل. فإذا كان البد من يصمد أم يدعو له السلوكيين عموما

 
ً
يكون دراسة  أن السلوك الظاهري في دراسة املعرفة اإلنسانية حصريا فسيكون لزاما

علم األجنة من خالل معطيات التغذية فقط ألنها األمر الوحيد الذي يساهم في نمو 

يين فعلى علماء يكونوا سلوك أنالجنين من الخارج. وعليه، فكما يجب على علماء اللغة 

يكونوا مختصين بالتغذية وينحسر استداللهم وتبيانهم بالجانب الغذائي فقط.  أناألجنة 

ويستطرد تشومسكي بأن موقف السلوكيين هذا يمثل مغالطة تدحض حجتهم في 

 .(2) االستدالل

من جانب آخر فإن نقد تشومسكي لطروحات علماء السلوك والنفسانيين اللغوية 

 شرسين باتت مشكلة 
ً
 وجعل منهم خصوما

ً
كبرى لهم إذ وضعهم في موقف صعب جدا

  :لتشومسكي. ويقول في ذلك ستيفن بنكر

ن للحياة الفكرية في القرن  إن»
 
تشومسكي يهاجم واحدة من الركائز السائدة ال

نالذي يرى  -المعيار الجتماعوهي نموذج علم  -العشرين 
أ
النفس اإلنسانية  ا

 .(3) «تشكلها الثقافة المحيطة بها

  االنتقاداتومن 
ً
نظريات السلوكيين التي تحصر  أنالتي قدمها تشومسكي أيضا

الطفل يأتي  أنمعرفة اللغة في التعلم والتدريب والتجربة والخطأ لم تبين لنا كيف 
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ً
من املحيط أو املربي ولم يتدرب عليها  بجمل جديدة يقولها ألول مرة ولم يسمعها سابقا

 
ً
  لفظا

ً
 ما أن. كما (1) أو معنى مطلقا

ً
يتابعون األخطاء اللغوية  يحصل أنهم ال اآلباء كثيرا

اللغوية ومع  أخطائهفرصة لتصحيح  أييحصل على  كثير من األطفال ال إنألطفالهم بل 

( أخطاءهم  االهتمامذلك فإن أطفالنا على اختالف 
ً
العائلي بلغتهم يتجاوزون )ذاتيا

 .(2) اللغوية ليصبحوا متحدثين بارعين

 تقدم في هذا الفصل نقول:  ما وإلجمال

الدراسات اللغوية التي ظهرت في القرون املاضية جاءت مقتصرة في البحث  إن

عن كيفية نشوء املفردات اللغوية وعن طبيعة اللغة األولى التي ظهرت منها باقي اللغات. 

وهذا نتيجة لعدم وجود اإلمكانية العلمية املتوافرة اليوم والتي ساعدت البحث اللغوي 

 مختلفا 
ً
 ليتخذ مسارا

ً
عما نهجه القدماء. ولذلك فإن البحوث القديمة التي لم تنظر كثيرا

. وعليه (3) تماما في وقتنا الحالي إهمالهافي التطور البايولوجي لنوعنا اإلنساني قد تم 

تجنبت اإلشارة لكثير من الطرح والتنظير اللغوي الذي ظهر في القرون املاضية تجنبا 

 لبحوث للبيان فقط. لإلطالة واقتصرت على ذكر نماذج من هذه ا

 يراعي 
ً
 ومهما ليتخذ مسار البحث اللغوي منهجا

ً
ل التطور العلمي دافعا كبيرا

َّ
شك

بحث من هذا  أييمكن تغافله في  التطور اإلنساني البايولوجي ومساره الزمني الذي ال

النوع. ونتيجة لعدم نضوج البحث العلمي ولعدم توافر اإلمكانية العلمية في بدايات القرن 

 أنيخفى  املاض ي جاءت بحوث السلوكيين قاصرة عن اإلحاطة بأصل ونشأة اللغة. وال

البحث السلوكي حاز على قبول واسع في ساحة البحث اللغوي وله قبول حتى يومنا هذا 

 كما هو الحال في بدايات القرن املاض ي. ولم 
ً
 في البحث اللغوي كثيرا

ً
ولكنه لم يعد مؤثرا

لسلوكي حتى منتصف القرن املاض ي عندما ادخل تشومسكي يظهر خط مواٍز للمنهج ا

 نظرية النحو التوليدي لساحة البحث العلمي وبقوة.
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 في منتصف القرن 
ً
 جديدا

ً
 علميا

ً
 ومنهجا

ً
البحث اللغوي بشكل عام اتخذ مسارا

 اتفاقيعني وجود  وضعه تشومسكي في طرحه اللغوي. ولكن هذا ال املاض ي من خالل ما

 
ً
 في الساحة العلمية على أصل ونشأة اللغة، بل على العكس، فالخالف يكاد يكون حربا

ظهرت نظرية النحو التوليدي. ولكن هذا لم  أنشعواء بين الطروحات املختلفة منذ 

الصحيح. فمسار البحث اللغوي منذ منتصف  باالتجاهيوقف البحث اللغوي عن السير 

 باتجاه دراسة البناء البايولوجي لنوعنا القرن املاض ي إلى وقتنا الحاضر ح
ً
 كبيرا

ً
قق تقدما

نوعنا اإلنساني للركائز املعرفية واللغوية. وبالتالي  اكتساباإلنساني وأثر عملية التطور في 

وألجل معرفة أصل ونشأة اللغة اإلنسانية البد من التطرق لنظرية التطور وأثر القفزات 

 الجينية املتتالية والتي استمرت مل
ً
اليين السنين في تفرد نوعنا اإلنساني باملعرفة عموما

. وهذا ما
ً
 سنتعرض له في الفصول القادمة. واللغة اإلنسانية خصوصا

  



 

 

  

 

هناك منهجان مميزان على الساحة اللغوية حاليا في منشأ اللغة والتفرد اإلنساني 

 .اللغويةفي املعرفة 

 الطبيعي االنتخابيفسرها  الخط األول: ملكة اللغة غريزة )أو فطرة( إنسانية ال

اللغة غريزة إنسانية وموروث  أنيمثله تشومسكي ومن يسير بنهجه الذي يرى 

جيني في الدماغ اإلنساني ظهر بصورة فجائية من خالل تطور جيني حصل في أحد أفراد 

تفسر  الطبيعي ال واالنتخابنظرية دارون  أنسكي نوعنا الهوموسابينس. ويرى تشوم

 . (1) الطبيعي بحال االنتخابيقع تحت  كيفية ظهور اللغة وان هذا التطور الغريزي ال

 االنتخابالخط الثاني: ملكة اللغة غريزة )أو فطرة( إنسانية تتطور ضمن مبدأ 
 الطبيعي 

وهو خط مناهض لالتجاه األول ويقف على رأسه من العلماء الحاليين ستيفن 

اللغة واملعرفة اإلنسانية غريزة تفرد بها  أنبنكر أستاذ اللغة في جامعة هارفارد ويرى 
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الطبيعي  االنتخابلّية آاإلنسان من خالل بناء جيني في الدماغ اإلنساني تطور ضمن 

 الخطين بش يء من التفصيل.. وسنتعرض لهذين (1) الدارويني

 

 

  اللغة واكتساب التحويلي التوليدي النحو نظريةو  تشومسكي .2.1.1

ظهرت نظرية النحو التوليدي في خمسينيات القرن املاض ي على يد اللغوي  أنمنذ 

األمريكي نعوم تشومسكي وهي في دائرة البحث املستفيض في مراكز البحوث العلمية 

وكذلك كبرى الجامعات العاملية بين مؤيد ومخالف لها. حيث وضع تشومسكي من خالل 

 
ً
 للنظر ألصل  نظريته هذه خطا

ً
 جديدا

ً
 أناللغة وكيفية نشوئها، ولم يحصل ومنهجا

سبقه من العلماء من قد توصل إلى ما قدمه تشومسكي في نظريته هذه. حتى أصبحت 

 هذه النظرية أو هذا املذهب في اللغة فلسفة لغوية متفردة جاء بها تشومسكي. 

ألنها تتطلب توافر الكفاءة  (2) توصف نظرية تشومسكي اللغوية بأنها عقالنية

دون لغتهم ألنهم يحملون هذه  أن، وبنفس الوقت يرى تشومسكي الكتسابها
ّ
األطفال يول

وقد جعل تشومسكي من نظريته  .(3) اللغة الكتسابالكفاءة ويمتلكون املوهبة الالزمة 

 أمنفتحة 
ً
على البحث العلمي كما نرى ذلك في انفتاح تشومسكي نفسه على قبول  يضا

سكر املخالف له. وهذا واضح من خالل تبني تشومسكي الرأي اآلخر وان كان من املع

دخلت على نظريته اللغوية 
ُ
من  ابتداءً لتطوير نظريته وما صاحب ذلك من تغييرات ا

وانتهاًء ببرنامج الحد األدنى للنظرية  1957طرحه األول في كتاب البنى النحوية في عام 

 . 1995اللغوية في عام 
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وسيلة للمعرفة.  - على عكس السلوكيين -وهو من الذين يرون في العقل اإلنساني 

نت مسيرة تعلم له مسيرة تشومسكي منذ الخمسينات إلى يومنا هذا كا إنباإلمكان القول 

ن نظريته النحوية نضجت لينتهي به األمر إلى تلخيص نظريته وأفكاره في أكما هي لغيره و 

 لحد األدنى للنظرية اللغوية.  نظريته األخيرة برنامج ا

 يقول تشومسكي في كتاب املعرفة اللغوية:

هو نظرية تهتم بشكل ومعنى  Generative Grammarالنحو التوليدي للغة ما »
نفي هذه اللغة. ويمكن للمرء  Expressionsالصورة التعبيرية 

أ
يتخيل وجهات  ا

نظر ك ثيرة من الممكن تبنيها في معالجة القضايا ذاتها. ويقصر النحو التوليدي نفسه 
نه يهتم بوجوه المعنى والصيغة وهذه 

أ
على عناصر معينة من هذه الصورة الكبيرة. ا

نه وحدة  وهي ما  Language Facultyهي التي تحددها "ملكة اللغة" 
أ
يفهم على ا

اني. وطبيعة هذه الملكة هي مادة بحث النظرية العامة من وحدات العقل اإلنس
 إطار المبادئ والعناصر المشتركة بين ما اك تشافللبنية اللغوية التي تهدف إلى 

تسمى هذه النظرية اليوم "النحو الكلي  يمكن تحققه من اللغات اإلنسانية. وغالبا ما
Universal Grammarالبحث.  " مطوعين مصطلحا تقليديا لسياق جديد من

نويمكن 
أ
نه تحديد لسمات "ملكة اللغة" المحددة  ا

أ
ينظر إلى النحو الكلي على ا

نجينيا. كما يمكن للمرء 
أ
داة  ا

أ
نها "ا

أ
اللغة   اك تسابينظر إلى هذه الملكة على ا

Language Acquisition Device "ي
أ
مكون فطري من مكونات العقل اإلنساني  ا

داة تحول يؤدي إلى إيجاد لغة خاصة عبر التفاعل 
أ
مع التجارب الحاضرة، فهي ا

يالتجربة إلى نظام مك تسب من المعرفة 
أ
خرى  ا

أ
و ا
أ
 .(1) «إلى معرفة لغة ا

لدى  اللغة نمو هي املسبب األول في هناك ثالثة عوامل أنويرى تشومسكي 

 . وهذه العوامل هي:(2)الفرد

  :العامل الجيني 

كما يبدو إن أفراد النوع اإلنساني متساوون في هذا الجانب. هذه الهبة الوراثية 

 واكتسابتفسر لنا املسار الالشعوري الشاق الذي يسلكه األطفال في تطور ملكة اللغة 
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والسرعة في التقدم اللغوي عند نمو األطفال  االنتظامهو  االهتماملغة بذاتها. ومما يثير 

ن هؤالء بغض النظر عن اللغة 
ّ
التي يتم تعلمها، فما هو العامل املشترك الذي يمك

األطفال من التعلم بسرعة وبانتظام في رقعة جغرافية بسعة األرض وبعدد من اللغات 

 يزيد على اآلالف.

اللغة األولى بوجود ملكة اللغة  اكتسابوالسرعة في  االنتظاميفسر تشومسكي 

 عند نوعنا اإلنساني. و 
ً
هذا البناء الفطري مركزه الدماغ والذي بدوره املوهوبة فطريا

 اكتسابعملية  أن( املتأصلة فيه. أي نظام حوسبي ذهنييزود األطفال بالخوارزميات )

. وهذا ما
ً
 املعارف تقع في الدماغ وتستخدم لتطوير اللغة عند األطفال والبالغين أيضا

تفرد بها اإلنسان. ويرى اللغة التي  اكتساب( في innatenessيسميه تشومسكي بالفطرة )

أنواع القواعد  اكتساباللغة موجه وموروث بدليل تشابه انتظام  اكتساب أنتشومسكي 

  اكتسابهاسرعة  أنمن قبل مختلف الناطقين بلغة ما. كما 
ً
 أيضا

ً
 . (1) تحدد وراثيا

يعلمون  اآلباء ال أن أياللغة يتم بصورة ال إرادية  اكتساب أنويّدعي تشومسكي 

يصححون أخطاءهم اللغوية ويدعم بفرضه هذا فطرية  أطفالهم كيف يتكلمون وال

اللغة. فاللغة تتطور عند األطفال مع نموهم وبقدر كبير من النجاح.  اكتسابالقدرة على 

 
ً
 فاكتسابيختلف عن بناء أعضاء الجسم  الطفل للغته األم ال اكتساب أنويّدعي أيضا

 اكتساب –دخل لنا فيه. فالعملية في الحالتين  يتم وال نمو أطرافنا أناللغة حاصل كما 

 .(2) كما يرى تشومسكي هي صفة فطرية جينية –اللغة والبناء العضوي لألعضاء 

 ويقول تشومسكي:  

من عناصر العقل اإلنساني  رئيسياً  توجد في حالة اللغة ملكة خاصة تعد عنصراً »
نها غير شعورية وتقع خارج حدود  وتعمل هذه الملكة بسرعة وصورة محددة. كما
أ
ا

                                           

 .3السابق: ص ينظر: املصدر  -1

 .3ص .”Chomsky “Three Factors in Language Designينظر:   -2



 39 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لغة اإلنسانية العوامل اليت أسست لظهور ال

 
 

عضاء النوع وتنتج نظاماً  الوعي وبشكل ل
أ
يمعرفيا غنيًا ومعقدًا،  يختلف فيه ا

أ
لغة  ا

 .(1) «بعينها

يكتسب الطفل لغة ما فإنه يستطيع فهم جمل لم يكن قد سمعها من  أنفما 

قبل وبنفس الوقت فإنه يبادر إلى إصدار تركيبات لفظية وجمال مفهومة لم يكن قد 

. ومن حيث املبدأ (2) تكون عرضت عليه بالصيغة التي يتحدث بها أنتعلمها من قبل أو 

تهم األم فالقابلية اللغوية تمثل ُبنى أية لغة طبيعية لتكون لغ اكتسابيستطيع األطفال 

أية لغة  اكتسابوقواعد ملبادئ النحو الشامل, ولوال أنها كذلك ملا تمكن األطفال من 

طبيعية على أساس الخبرة أو املمارسة اللغوية املالئمة مع اللغة نفسها. وعليه يمكن 

 ملبادئ النحو ال إنالقول 
ً
شامل التي تشكل ممارسة لغة معينة يمكن أن يكون مدخال

 في ملكة اللغة عند الطفل
ً
 موروثا

ً
ثم يقوم النحو الشامل بدوره بتوفير  ،جزءا

الخوارزميات األساسية الالزمة للطفل لتطوير النحو الخاص بتلك اللغة. وهذا بدوره 

 . (3) يفسر عند تشومسكي السرعة التي يتقبل بها الطفل اللغة مع بداية نموه العضوي 

سمة إنسانية تعكس القابلية املعرفية عند البشر ومن وجهة نظر فاللغة تفرد و 

اإلنسان  أن. إذن فإن تشومسكي يرى (4) تشومسكي هي مكون أساس في العقل البشري 

كة وراثية فطرية مرتبطة ببنائه العضوي ومركزها الدماغ هي املسؤولة عن 
َ
مجهز بَمل

كل هذه الهبة الفطرية جزء من حصوله على اللغة بسرعة وفي فترة نموه الطفولي. وتش

 مقدرة اإلنسان املعرفية التي تفرد بها دون غيره من الخلق. 

 الخبرة العملية: 

وتؤدي بدورها إلى تمايز البشر فيما بينهم ولو بدرجة محدودة. وعلى الرغم من 

 التي تكلم فيها أطفال بعد الوالدة مباشرة 
ً
كان  إنوجود عدد من الحوادث املحدودة جدا

في أميركا أو في باقي بقاع األرض لكن مما الشك فيه إن التكلم ينظر له كأمر مكتسب 
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وليس من قبيل الفطرة اإلنسانية ولو كان كذلك ملا تعددت اللغات. ولكن الش يء الذي 

دلت عليه الدراسات هو أن مراحل تطور السلوك اللغوي واحدة بالنسبة لجميع 

 . (1)األطفال

 ر مختصة بملكة اللغة:مؤثرات أخرى غي  

اللغة وكفاءة األداء اللغوي عند األطفال مثل  اكتسابقد تؤثر عوامل أخرى في 

 .(2) اللغة اكتسابعوامل تحليل املعلومات التي قد يتطلبها 

  فجأة حصلت اللغة ملكة .2.1.2

اللغة اإلنسانية  أنأوضح تشومسكي في أحدى املقابالت املنشورة على اليوتيوب 

تفوق بكثير القاعدة البيانية التي يحصل عليها الطفل خالل سني عمره األولى. فتعامل 

الطفل مع بيئته التي يتربى فيها يولد لديه قاعدة بيانات معرفية ولكن هذا الكم املحدود 

  من املعلومات املتوافرة لدى الطفل ال
ً
لتي إمكانيته اللغوية الالمحدودة ا يفسر مطلقا

 يمتلكها حين يبدأ الحديث. إذ يقول: 

ن هناك  »
أ
يواجه الشخص المهتم بدراسة اللغات مشكلة تجريبية محددة، وهي ا

اك تسب بطريقة ما قدرات متنوعة بشكل مذهل  -ولنقل متحدثَا بالغًا  -كائنًا ناضجًا 
ق لدرجة كبيرة.  سلوب خألَّ

أ
خرون با

 
ث بما يعنيه وفهم ما يقوله ال ن يتحد 

أ
ه من ا  تمكن 

دة، والمنظمة بدقة  ان الشخص الذي اك تسب هذه المجموعة من القدرات المعق 
ض في  -التي نسميها: معرفة اللغة  -والمترابطة  ض لخبرات معينة وكذلك تعر  قد تعر 

مسار حياته لمجموعة محددة من المعطيات عبر تعامله المباشر مع اللغة. عندما 
مشكلة  -وبشكل مبدئي  -نحلل المعطيات المتوافرة لهذا الشخص فإننا نواجه 

ضحة ومحددة علميًا جيدًا. وهي الفجوة بين الكمية القليلة جدًا من المعطيات وا
وبين المعرفة ذات التركيب  -والتي يتم تقديمها للشخص -المتفرقة ورديئة الجودة 

الدقيق والتناسق العالي والتنظيم العميق والتي استنتجها بطريقة ما من هذه 
 المعطيات ....

                                           

 .6ص.”Chomsky “Three Factors in Language Design ينظر:  -1

 املصدر السابق والصفحة.ينظر:  -2



 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لغة اإلنسانية العوامل اليت أسست لظهور ال

 
 

عرضه بطريقة تصورية وهو م -هنالك تفسير واحد 
أ
لهذه الظاهرة الستثنائية،  -ا سا

ن الفرد نفسه يساهم بمقداٍر كبير جدًا في البنية التصورية العامة 
أ
وهو: الفتراض با

بل ربما حتى في المحتوى المعرفي ذاته الذي يستقيه في نهاية المطاف من هذه 
ن هذ

أ
زعم با

أ
نا ا

أ
ه المعرفة الغريزية التي الخبرة المبعثرة والمحدودة. ..... وإذن، فا

حد 
أ
ن الفرد من توليد معرفة معقدة ودقيقة بناء على معطيات محدودة هو ا تمك 

ساسية للطبيعة البشرية
أ
 .(1) «المكونات ال

 ما إنيقول  أنتشومسكي يريد 
ً
ملعادلة اللغوية زال غير معروف في ا هناك عنصرا

يفسر اإلمكانية اللغوية  والتدريب العندنا من مساحة معرفية مستمدة من التربية  ن ماأل 

تفسر اإلمكانية  أنغير املحدودة عند األطفال. فقاعدة املعلومات املتاحة عاجزة عن 

اللغوية التي يتمتع بها نوعنا اإلنساني. وكذلك يرى تشومسكي في موضع آخر عند بحثه في 

يمتلك إمكانية  اللغة اإلنسانية تطورت فجأة في فرد واحد أنعناصر اللغة األساسية 

 نوعه البايولوجي في حينه: 
ً
 معرفية تفوق كثيرا

ملكة اللغة الألنهائي والمتفرد ما هو إل حقيقة ثابتة. لذلك فإن هذا النظام  نظام إن»
صأًل، ثم تبني 

أ
يعتمد على عمليات بدائية تتخذ عددًا معينًا من الصور الموجودة ا

حوالها هي مجموعة جديدة لكل من الصور 
أ
بسط ا

أ
عليها صورًا جديدة، في ا

صأل. فإذا سمينا هذه العملية 
أ
حقيقية  اندماجعملية  إما، فهي دماجبالنالموجودة ا

بسط شروطها. مع عملية 
أ
و إنها عملية مشابهة با

أ
ينتج نظام غير محدود  الندماجا

يويعتمد على تعابير بشكل هرمي 
أ
همية.  ا

أ
سباب "القفزة  إنمرتبة حسب ال

أ
بسط ا

أ
ا

مام" في تطور البشر هو 
أ
نالعظيمة لأل

أ
 الدماغ قد ُاعيد تركيبه، ربما عن طريق طفرة ا

ن من  ، التي شكلت جزءًا محوريًا في ما ُوجد في الندماجعملية  إتمامبسيطة، ليمك 
تلك "اللحظة" التي شكلت تغييرًا جذريًا في التطور البشري، ولذلك فإن ربط 
النقاط معًا لتتوضح الصورة ليست خألفًا مبدئيًا. هنالك بعض التكهنات حول تطور 

ك 
أ
 ثر بك ثير)من عملية اللغة  والتي تشترط عملية معقدة ا

 
نفًا(، ثم الندماج المذكورة ا

خيرًا الطفرة العظيمة التي ينتج 
أ
وسع. وا

أ
كبر وا

أ
حدوث طفرات تتيح المجال لتعابير ا

نه عكس ذلك، الندماجمنها 
أ
ولى حدثت فعأل، ولكن يبدو ا

أ
. ولعل الخطوات ال

ًة قدرات فكر
أ
ًة في فرد واحد، ُوهَب فجا

أ
ية اعلى وان الطفرة العظيمة حصلت فجا

بنائه ثم تسود
أ
خرون، تنتقل منه إلى ا

 
 .(2) «بك ثير من التي يمتلكها ال
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 آخر ويقف بالضد من 
ً
 جريئا

ً
إضافة إلى طرحه أعاله فإن تشومسكي يقدم طرحا

 لنشأة اللغة. فملكة اللغة  الطبيعي ال االنتخابالتيار الضخم ليعلن إن 
ً
يوفر غطاًء علميا

يمكن  عنها وال انفصلناليست خاصية بايولوجية تطورت فينا عن الحيوانات التي 

. وهناك من يدعم توجه تشومسكي (1) يكون خلف هذه العملية أنلالنتخاب الطبيعي 

د هذا وهو أستاذ دارون وصاحب الفضل في صدور نظرية التطور البروفسور الفري

الطبيعي  االنتخابيرى في  وقد استشهد تشومسكي بطرح الفريد والس الذي ال (2)والس

التبيان الكافي للملكة الفكرية واألخالقية اإلنسانية، بل يرى أنه البد من وجود عناصر 

وقفه هذا قبل أكثر . وقد شرح الفريد والس م(3) أخرى تؤثر بعمق في مسار هذا التطور 

 فرد أمن قرن وربع و 
ً
  له فصال

ً
وال أرى ضرورة  (4) في كتابه الشهير "الداروينية" كامال

 من نصوص الكتاب فاإلشارة ملا فيه تكفي القصد في هذا املوضع. لالقتباس

يرى لها  يتفق مع فطرية اللغة في ش يء وال وهناك من يخالف طرح تشومسكي وال

 في التركيبة البايولوجية لإلنسان. بل حتى 
ً
 بأنه يحاول  إندليال

ً
هم أحيانا تشومسكي ُيتَّ

يعتقد بنظرية التطور لدارون. فلقد صدر من تشومسكي في  إخفاء أنه من الخلقيين وال

 .  (5) أكثر من موقف اختالفه مع نظرية التطور فيما يتعلق بالتطور اللغوي ونشأة اللغة

يله في في بحثه املوسوم "اللغة والفطرة والشمولية" عرض اندي كالرك )وزم

البحث( من جامعة أدنبرة بعض اإلشكاالت على طروحات تشومسكي وهذه اإلشكاالت هي 

 على النحو اآلتي:

وًل قوله: فإذا كان كون اللغة ذات قواعد شمولية )»
أ
لة حقيقية universalsا

أ
( مسا

وصفة وراثية مصممة في الدماغ وليس مجرد وصف يناسب بعض المتحدثين 
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فضل 
أ
نفال

أ
يدعي من خصوصية وميزات للدماغ وكيفية انحدارها الجيني.  يرينا ما ا

وإذا كان باإلمكان عرض "منظومة اللغة المشتركة عند كل بني اإلنسان" في الدماغ 
نفمن المتوقع 
أ
و العمليات اللغوية التي تطورت  ا

أ
و الوظائ ف ا

أ
نرى بعض الخصائص ا

كة عند كل بني جينيا في تركيب الجهاز العصبي.  لكن "منظومة اللغة المشتر 
و عمليات لغوية 

أ
و وظائ ف ا

أ
اإلنسان" ل يمكن إثباتها بهذه الطريقة )كخصائص ا

ك ثر جانب متخصص 
أ
تطورت جينيا في تركيب الجهاز العصبي( حتى لو نظرنا إلى ا

مر في ميزات بعض عمليات  في الدماغ كمنطقة بروكا. ولكن قد نجد ما
أ
يقربنا إلى ال

ولكنها جميعا تبقى ليست متخصصة لغويا في  المعالجة العصبية ومساراتها
يوجد عناصر لغوية متخصصة موروثة جينيا في الدماغ  طبيعتها، وعليه، فإنه ل

وبذلك فليس هناك "منظومة لغوية )جينية( مشتركة عند كل بني اإلنسان" كما 
ولى

أ
 .(1) «وصفت في النقطة ال

 الطبيعي ال االنتخاب أنيناقش طرح تشومسكي الذي يرى  إن هذا اإلشكال ال

كالرك وزميله في البحث لم يقدما  أنيفسر ملكة اللغة كونها ظهرت بصورة مفاجئة. كما 

  أنالطلب من تشومسكي  أماقدمه تشومسكي.  الدليل على خالف ما
ً
 يقدم تشريحا

 
ً
على  االعتمادالجيني في تطور مكونات الدماغ دون  االنحدار للدماغ ويبين كيفية  فسلجيا

 يقع ضمن اختصاص تشومسكي.   الطبيعي فإنه موضوع ال خاباالنت

تشومسكي وغيره من العلماء املتخصصين مثل ستيفن بنكر وديريك  أنواملالحظ 

بناء املعرفة  أنبيكرتون وفيليب ليبرمان متفقون )كما سنرى في مسار البحث( على 

 أعضائهمحصل نمو اللغوية عند األطفال في مراحل نموهم األولى تحصل بال وعي كما ي

يتناسب مع محدودية املعلومات املستحصلة  يصدر من األطفال ال الجسدية. وان ما

 ما
ً
تم الحصول عليه من معلومات ونراهم ينطقون  خالل فترة التربية بل يفوق كثيرا

 ومعاني لم تطرح أمامهم من قبل. وهذا يدل على 
ً
خلف هذه القابلية املعرفية  أنجمال

 . (2) الجينات وان لم يبين تشومسكي ذلك في طرحه مسألة أكبر من

                                           

 .4 - 3ص Universals and Innateness Language,“ Misyak, and Clark”ينظر:  -1

 ينظر الفصل الرابع من هذا البحث. -2
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أكبر منتقدي تشومسكي وزمالؤها في  (1) وفي مناسبة مختلفة كتبت اليزابيت بيتس

 عن معضلة علمية نتجت من التعارض 
ً
 كامال

ً
نقد صارخ لطرح تشومسكي، كتبت بحثا

 بين طرح تشومسكي ونظرية دارون إذ تقول: 

غلب العلماء اللغويين والنفسانيين اللغويين العاملين في مجال النحو التوليدي »
أ
ا

نالتقليدي يرون 
أ
اللغة هي جزء من الموروث البايولوجي عند اإلنسان وخاصية  ا

تشومسكي وبيكرتون وغيرهم.  التجاهيتفرد بها نوعنا اإلنساني. كما يذهب في هذا 
عى يتوافق تماما مع نظرية دارون. ولكن تشومسكي وزمألءه يرون  نوهذا الُمدَّ
أ
 ا

و 
أ
صلة فيمن سبقنا من الهومو ا

أ
الملكة اللغوية التي يتفرد بها نوعنا اإلنساني غير متا

نواع 
أ
حيائيةمن ال

أ
خرى. وكما تطرح حاليا فهذا  ال

أ
في هذه  -النوعي  النقطاعال

سألفنا يجعل من الصعب  -خاصية ال
أ
نعن ا

أ
يتوافق هذا الطرح مع نظرية دارون  ا

نالتي تذهب إلى 
أ
و الفطري تطور تدريجيا من خألل  ا

أ
 النتقاءالهيكل الغريزي ا

شكال سابقة. هذه هي المعضلة اللغوية: 
أ
بخصوص المكون  الدعاءالطبيعي عن ا

س
أ
ف، تشكل هذه الطروحات البايولوجي للغة يصعب قبوله بايولوجيًا.... ولأل

الفطرية على مستوى التخلق مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالنشوء والتطور. كيف 
ساسية للغة غير قابلة 

أ
تطورت اللغة في نوعنا ابتداًء؟ إذا كانت المبادئ البنيوية ال

من العموميات  اشتقاقهاللتعلم من الخصوصيات إلى العموميات، ول يمكن 
نه قد تم التكرم  إماتحليلين منطقيين فقط لوجودهما: للخصوصيات، فإن هناك 

أ
ا

و  -الخوارزميات المعرفية المشتركة  -علينا بالنحو الكلي 
أ
نمن قبل خالق، ا

أ
نوعنا  ا

العظيم. فهل هناك من  النفجارقد مر في طفرة لم يسبق لها مثيل، تعادل تقريبا 
نطريق لحل هذه المعضلة؟ هل يمكن لنا 
أ
يًا للغة يتألءم مع نجد سيناريو تطور  ا

 .(2) «نظرية دارون؟

. فما الضير في 
ً
يخالف تشومسكي  أنموقف اليزابيث بيتس هنا غير مبرر علميا

 غير متفق عليه في نظرية التطور التي وضعها دارون وهو دور االنتخاب الطبيعي في 
ً
طرحا

                                           

1947-2003 علم نفس وعاملة إدراك معرفي في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو. كانت من ( بروفيسورةاليزابيث بيتس ) -1

رواد الباحثين في مواضيع ملكة اللغة لدى األطفال وطب النفس اللغوي واألساس العصبي الذي ُبنيت عليه اللغة، ولها 

  200كتب واكثر من  10
ً
     ينظر: موقعCRL, Elizabeth Bates  :وكذلك ينظرDick F. et al,.بحث تم تحقيقه علميا

Elizabeth Bates: A scientific obituary 4ص. 

 .30-29ص ,syntax: and Symbols“ Marchman, and Thal Bates”ينظر:  -2
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آنفا. اليزابيث تشكل ملكة اللغة عند اإلنسان كما بينت في طرح الفريد والس الذي مر 

 على موقفها هذا لتقدمه هنا بيتس ال
ً
 .   (1) تمتلك دليال

 لبيكرتون البايولوجي البرنامج نظرية .2.1.3

ديريك بيكرتون في  العالم اللغوي البريطاني والبروفسور الفخري في جامعة هاواي

كتابه "اللغة والسلوك اإلنساني" قدم الدليل على بطالن النظرية السلوكية إذ تطرق إلى 

ن أديريك بيكرتون يعتبر  إن. حيث (2) حقيقي للطبيعة اإلنسانية اعتبار فشلها في إعطاء 

لبشري النظر في خصائص اللغة اإلنسانية يجعلنا نميز بوضوح التفرد في الذكاء واإلدراك ا

نشأت كنظام يعكس اإلدراك  -في جوهرها  -عن مثيله في الحيوانات األخرى. فاللغة 

أو مهارة إنسانية كما إنها ليس نتاج  لالتصالواملعرفة اإلنسانية وهي ليست فقط وسيلة 

 .(4) . بل هو التكيف التطوري(3) الثقافة

وحصل بيكرتون على فرصة ذهبية على أرض الواقع في جزيرة هاواي األمريكية 

د لغة هجينة بسيطة من خليط من لغات مختلفة. حيث حدث 
ُّ
َول

َ
 أنلدراسة إمكانية ت

جزيرة هاواي كانت بحاجة إلى عمال ملواكبة نمو زراعة السكر التي ازدهرت في الجزيرة 

                                           

هناك خصومة كبيرة بين تشومسكي وامللحدين وتعتبر اليزابيث بيتس التي توفيت قبل حوالي عشر سنوات من اعدى أعداء  -1

تشومسكي. وكون تشومسكي يتبنى فكرة أن ملكة اللغة ال يفسرها االنتخاب الطبيعي فهو بذلك يهدم ركن من أركان 

الطبيعي موضع الخالق لألحياء البايولوجية كما سيمر في آراء ستيفن بنكر.  امللحدين الذين يريدون أن يضعوا االنتخاب

وبنفس الوقت فإن تشومسكي بموقفه هذا من االنتخاب الطبيعي يضع بيد الخلقيين ورقة رابحة لضرب اإللحاد وان 

الذين ال يرقى اليهم كان دون قصد ظاهر منه، وهي ورقة ثمينة ألنها تأتي من شخص أكاديمي ومن أعالم البحث اللغوي 

الشك )كما سيمر في آراء بعض اللغويين بتشومسكي(. فال غرابة أن تتخذ اليزابيث بيتس هذا املوقف. ما أريد قوله إن 

 من خصومة اآلخرين لتشومسكي ال تستند إلى رأي علمي بل خالفات فلسفية يقحم فيها الرأي العلمي بال دليل. 
ً
 كبيرا

ً
سببا

 من النقاش بين العلماء املعاصرين ال يلتمس األساس العلمي للبحث والنقاش بل هناك وهذا يؤشر إلى أن ج
ً
 كبيرا

ً
زءا

دوافع ثقافية واجتماعية ومواقف سياسية من البعض تدفع بالطرح لجانب دون آخر. لذلك فقد تجنبت الخوض في 

الفلسفية التي تضمنتها البحوث العلمية  الطرح الفلسفي الذي ال يستند إلى دليل ولكن سأستمر باإلشارة إلى الطروحات

التي أشار لها هذا البحث لكي ال يشار إلى أن هذا البحث أهمل بعض الجوانب في طرح بعض العلماء أو الباحثين بل هي 

 جوانب أرى إنها ال تمت للطرح العلمي بصلة.  

 .59 - 41وكذلك ص ،38 - 35ديريك بيكرتون: ص -ينظر: اللغة وسلوك اإلنسان  -2

 .59ديريك بيكرتون: ص -ينظر: اللغة وسلوك اإلنسان  -3

 .91ينظر: املصدر السابق: ص -4
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ولدعم هذا النمو في زراعة السكر قام  ر.بشكل كبير في نهاية القرن التاسع عش

اليابان  -املستثمرون بعد الحرب العاملية الثانية بجلب عمال من عدة بلدان حول العالم 

إضافة إلى وجود أعراق أخرى على الجزيرة ممن يتحدث  - والصين والفلبين وكوريا

اللغة الرسمية  أنإلى  اإلسبانية والبرتغالية بجانب سكان الجزيرة األصليين. هذا باإلضافة

. وكان البد 
ً
يتم التواصل بين أصحاب  أنهي اللغة اإلنكليزية وهي لغة املستثمرين أيضا

العمل الذين يتحدثون اللغة اإلنكليزية والعمال من جهة وبين العمال مع بعضهم من 

 جهة أخرى. 

وفي هذا الجو، الذي اختلطت فيه اللغات، ترعرع أطفال املزارعين الذين 

ينحدرون من أعراق مختلفة. فقد تعرض هؤالء األطفال ألجواء متعددة الثقافات وتم 

تخرين بيانات متضاربة في قاعدة بياناتهم اللغوية. في البيت يستمع األطفال للغة العائلة 

تنتمي لواقعهم بش يء، ففي الشارع يلعبون مع  منها اآلباء وال انحدر وهي لغة البيئة التي 

ونهم نفس الخلفية في تربيتهم املنزلية أو لغة اآلباء، وفي املدرسة يتعرفون يشارك أقران ال

على لغة أخرى هي اللغة اإلنكليزية. هنا ونتيجة الحاجة للتواصل تولدت شيئا فشيئا لغة 

هجينة بسيطة لها قالب إنكليزي عام ابتدعها السكان العاملون في الجزيرة وطورها أكثر 

ة من خليط من اللغات التي يتحدث بها سكان الجزيرة ليسهل الجيل أو األجيال الالحق

 للمستثمرين التواصل مع العمال وتسمى أ على العاملين التفاهم فيما بينهم، وتتيح
ً
يضا

 .Hawaiian Pidgin  (1)هذه اللغة بلغة هاواي الهجينة البسيطة 

في هذه البيئة قام بيكرتون في ستينات القرن املاض ي بدراسة لغة األطفال في 

الجزيرة ومالحظة كيف وضع األطفال تركيبات لغوية للغتهم الهجينة الجديدة ووضع على 

. وهذه الحالة ليست في هاواي bioprogram (2)أثرها بيكرتون فرضية البرنامج العضوي 

هناك حاالت  أنملعمورة، إذ نرى في أماكن متعددة فقط بل توجد في عدة أجزاء من ا

تطورت فيها لغة بسيطة جديدة من لغات هجينة. وهناك جهات ومنظمات عاملية لها 

 في العالم يتحدث 
ً
 جغرافيا

ً
مواقع متخصصة على اإلنترنت تحص ي أكثر من سبعين موقعا

                                           

  Hargrove et al “Hawai‘i Creoleينظر: موقع -1

 ,.Drager Kكذلك ينظر  Eye on Oahum, Hawaii Pidgin The Voice of Hawaiiبتصرف من عدة مصادر: ينظر موقع  -2

Pidgin and Hawaii English: An overview  63ص. 
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لغات  فيه الناس لغة بسيطة )ليست محكومة بقواعد( عبارة عن خليط من عدة

  .(1) ويستخدمها الناس كوسيلة للتفاهم فيما بينهم كونهم من أعراق مختلفة

التي تقول بأن البشر يولدون مزودين بهيكل أو  ونعود اآلن إلى فرضية بيكرتون 

اللغات في أرجاء العالم لها  أنبرنامج جيني بديهي للغة في أدمغتهم. وعلى الرغم من 

 إلى حد كبير بغض  أنتركيبات نحوية مختلفة إال 
ً
األساس البنيوي للغة األم يبدو متشابها

. وقد وضع اللغوي ديريك بيكرتون (2) النظر عن املسار الذي أدى إلى وجوده في اللغة

 ملالحظته هذه حول األساس البنيوي للغة في بحثه حول البرنامج العضوي للغة 
ً
تفسيرا

  (3)" "الكريول  أنوهو بما 
ً
من لغة بسيطة هجين  يعرف بأنه لغة تم إنشاؤها حديثا

pidgins grammarless  سبقتها، وبما أن األطفال الذين قاموا بإنشاء الكريول ملزمون

بإيجاد وبناء قواعد اللغة الجديدة ألنفسهم، فالبد ان يكون هناك نوع من اآلليات 

 bioprogramآللية تدعى الفطرية الذي تحدد طبيعة تلك القواعد اللغوية. وهذه ا

" هو هيكل لغوي فطري bioprogram"البرنامج العضوي". وهذا البرنامج العضوي "

يشكله األطفال دائما إذا لم يحصلوا على تركيب أو بنية لغوية من لغة اآلباء أثناء 

 .(4) تعلمهم الكالم

 عن طرح تشومسكي ولكنها  وكما نرى فإن نظرية بيكرتون ال
ً
تدعم تختلف كثيرا

قدمه بيكرتون من تفسير لبناء األطفال  موقف تشومسكي باتجاه مختلف من خالل ما

لتركيبات لغوية جديدة في لغات "الكريول" التي اضطرتهم البيئة التي ولدوا فيها 

. توصل بيكرتون لهذه النتائج خالل دراسته ألطفال ولدوا في بيئة فيها الستحداثها

وبالتالي فإن  مجتمع ناطق أو مجتمع الصم والبكم. كان في إنمجموعة لغات هجينة 

 عن فرضية الفطرة  التي ال -" bioprogramفرضية البرنامج العضوي "
ً
تختلف كثيرا

.  أنتستند إلى تجارب عملية في واقع فريد لم يصدف  - التشومسكية
ً
تمت دراسته سابقا

                                           

 PiCS,  Languages ينظر: موقع اطلس اللغات الهجينة  -1

 .248 – 247 - 235 - 229ليونز: صجون   –ينظر: نظرية تشومسكي اللغوية  -2

الكريول: هو لغة جديدة يطورها األطفال إلى لغة كاملة من تركيبات لغوية هجينة تمزج مع بعضها لتنتج لغة جديدة  -3

 Hargrove E. et al, Hawai’i Creoleتسمى الكريول. ينظر موقع  

 .185ص Bickerton, The Language Bioprogram Hypothesisينظر:  -4

http://bickerton/
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 من 
ً
زال هناك بعض الخالفات  ، ولكن الاالهتماموقد استقطب هذا البرنامج قدرا كبيرا

 .(1) حوله

بيكرتون يقف مع طروحات تشومسكي التي تفسر الغريزة اللغوية  أنواملالحظ 

في تطور القابلية اللغوية عند الطبيعي  االنتخابَيُرد تدخل  ولكنه في نفس الوقت ال

 . (2) اإلنسان

 

يختلف مع األول في موقفه من غريزية اللغة اإلنسانية ولكن  الخط الثاني ال

  واالنتخابيفترقان في وصف العالقة بين الغريزة اإلنسانية 
ً
 الطبيعي. وهو ليس خطا

 
ً
  جديدا

ً
  تماما

ً
ستيفن بنكر الغزير الطرح والوجود على الساحة في بحوثه  ويمثله حاليا

 .اللغوية

الطبيعي عن  االنتخابضه ملا طرحه تشومسكي من عجز عبر ستيفن بنكر عن رف

فقد  .مضمون له الطبيعي أنه ال االنتخابتفسير الفطرة اإلنسانية وتطورها، ووصفه 

 ورد في كتابه الغريزة اللغوية:

ن من المفيد جدًا لتشومسكي »
أ
نقد يظن الظانون با

أ
يؤسس نظريته المثيرة  ا

سس القوية للنظرية الداروينية، وهي الصلة 
أ
للجدل عن وجود عضو اللغة على ال

حيان عن شكه 
أ
نه يعبر في ك ثير من ال

أ
التي توحي بوجودها بعض ك تاباته، غير ا

 بوجودها ومن ذلك قوله:

نه ل
أ
  إرجاعغبار على  )ا

أ
 تخابالنهذا التطور "البنية العقلية الفطرية" إلى مبدا

نالطبيعي بشرط 
أ
نه ل ا

أ
ييوجد لهذا الزعم  نعرف ا

أ
يمضمون حقيقي  ا

أ
يزيد  حين ل ا
ن هناك تفسيرًا طبيعيًا لهذه الظواهر...... فنحن ل

أ
نستطيع عند  عن كونه اعتقادًا با

ندراستنا لتطور الدماغ 
أ
نحدس مدى وجود بعض البدائل المادية الممكنة للنحو  ا
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نواع التوليدي التحويلي، مثأل، 
أ
حد ال

أ
حيائيةعند ا

أ
المعينة التي تتوافر فيها بعض  ال

نه لوجود لمثل 
أ
خرى التي تميز بني اإلنسان. ومن المحتمل ا

أ
الظروف المادية ال

سيجعل الحديث  وهو ما –وان كانت موجودة فإنها ستكون قليلة  –هذه البدائل 
 عن تطور القدرة اللغوية غير ذي موضوع.

نفهل من الممكن 
أ
ول مشكلة تطور اللغة في الوقت الحاضر؟ والحقيقة إننا نتنا ا
مور. فمن لنعرف إل القليل 

أ
نالواضح عن هذه ال

أ
النظرية التطورية مفيدة في  ا

شياء ك ثيرة لكنها ل
أ
نتستطيع  دراسة ا

أ
تفيدنا في الوقت الحاضر إل قليأل في  ا

 لطبيعي بقدر ماا النتخابتكمن اإلجابة في نظرية  مسائل من هذا النوع، وقد ل
حياء الجزيئية، 

أ
يتكمن في ال

أ
نظمة المادية التي يمكن  ا

أ
نواع ال

أ
نفي دراسة ا

أ
 ا

رض ، ولماذا، 
أ
يتتطور تحت ظروف الحياة على ال

أ
مر بفعل  ما ا

أ
سيكون في نهاية ال

نيمكن  المبادئ الطبيعية. ول
أ
كيد  ا

أ
ننفترض بكل تا

أ
كل خصيصة كانت منتخبة  ا

مابعينها. 
أ
نظمة مثل اللغة فإنه من غير السهل حتى في حالة بعض  ا

أ
نال

أ
نتخيل  ا

نمسار لألنتخاب يمكن 
أ
 .«يكون قد مهد لظهورها ا

 يستمر ستيفن بنكر في حديثه ويعلق بالقول: 

نفما الذي يمكن »
أ
يعني  ا

أ
نيعنيه تشومسكي بهذا؟ ا

أ
للغة قد تطور  هناك عضواً  ا

عضاء نها إ بعملية مختلفة عن العملية التي يقال لنا دائماً 
أ
المسؤولة عن تطور ال

خرى؟ وقد جعل هذا الفهم لموقف تشومسكي ك ثير من النفسانيين الذين ل
أ
 ال

نتصلح  يطيقون سماع بعض الحجج التي ل
أ
تحول إلى شعارات، يثورون في وجه  ا

نها تنتمي إلى 
أ
راء ويستهزوئن به فيصفونها با

 
ولئكمثل هذه ال

أ
الذين يعتقدون  ا

نهبفكرة الخلق لكنهم يعب
أ
عتقد ا

أ
م مخطئون رون عن موقفهم بطريقة مضللة. لكني ا

ظنن كنت في موقفهم من تشومسكي وإ
أ
ن ا

أ
يضاً  ا

أ
 .(1) «تشومسكي مخطئ ا

الطبيعي هو املسؤول الوحيد عن  االنتخابيجعل من  أنستيفن بنكر يحاول 

فصل تطور اللغة عن  أنيرى  -كما تعبر كتاباته  -وجودنا بال مقدمات وبال تفسير. وهو 

 يمهد لوجود خالق. وفي رد تحليلي على ما -كما فعل تشومسكي  -الطبيعي  االنتخاب

الطبيعي عن تفسير تطور اللغة يقول ستيفن بنكر  االنتخابطرحه تشومسكي من عجز 

 في كتابه الغريزة اللغوية:
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لة التصوير وجود صانع  فإذا»
 
كانت الساعة تقتضي وجود صانع ساعات وتقتضي ا

لة التصوير، فإن العين تقتضي وجود صانع للعين، وذلك هو الخالق. ول يخالف 
 
ا

ما ما يخالفونه فيه فهو حل 
أ
حياء اليوم "وليم يالي" في تصويره للمعضلة. ا

أ
علماء ال

ك ثر علماء 
أ
ريخ كله هذه المعضلة وحسب،  ويعد داروين ا

أ
همية في التا

أ
حياء ا

أ
ال

نلتبيينه الكيفية التي يمكن 
أ
عضاء التي تتميز بدرجة عظيمة من  ا

أ
 بها هذه ال

أ
تنشا

 النتخابحسن الصنعة والتعقيد نتيجة لعملية طبيعية خالصة من عمليات 
 الطبيعي.

مر على كون 
أ
 الطبيعي بديأل علميًا محترماً  النتخابوهنا بيت القصيد. فأل يقتصر ال

نه البديل الوحيد الذي يمكن 
أ
نللخلق اإللهي.  بل ا

أ
يفسر تطور عضو معقد مثل  ا

الطبيعي  النتخابإما هللا وإما  -حاسما  الختيارالعين، ويعود السبب الذي يجعل 
نإلى كون البنى التي يمكن  -

أ
تعمل ما تعمله العين إنما هي تركيبات ذات  ا

نه  احتمالية ضئيلة
أ
 جدًا للمادة. ذلك ا

أ
نبدًا ل يحتمل ا

أ
ك ثر  ا

أ
شياءتستطيع ا

أ
 ال

خوذة من مادة محددة إذا ُجمع بعضها إلى بعض، حتى تلك التي تؤخذ من 
أ
الما

نالمادة الخاصة التي تخلق منها الحيوانات، 
أ
ن تقولب  ا

أ
تجلب خيال إلى بؤرة، وا

ن تك تشف حواف الحدود 
أ
عماقهاضوءًا قادمًا، وا

أ
نما. ويبدو وا

أ
ركبت المادة  كا

لكن السؤال هو: في عقل من كان هذا الهدف،  -نية في عين ما بهدف الرؤيةالحيوا
نلم يكن في عقل الخالق؟ فكيف يمكن من غير ذلك  إن

أ
يكون مجرد الهدف  ا

للرؤية الجيدة سببًا في جعل شيء يرى بطريقة جيدة؟ وتكمن القوة الخاصة 
الطبيعي في القضاء على هذا التناقض. إذ إن الذي يجعل العين ترى  لألنتخاب

سألف الذين كانوا يرون 
أ
بطريقة جيدة إنما هو تحٌدُرها من سلسلة طويلة من ال

خرين، وهو ما سمح لهم بالتفوق في التوالد 
 
فضل قليأًل من منافسيهم ال

أ
بطريقة ا

ولئكعلى 
أ
عشوائية في الرؤية وروِكمت . وقد حوفظ على تلك التحسينات الصغيرة الا

فضل. وقد جعلت قدرة ك ثير من 
أ
فضل فا

أ
ثم ركزت عبر العصور، وهو ما انتج عيونا ا

فضل قليأًل في الماضي، كائنًا حيًا مفردًا يرى بطريقة فائ قة 
أ
سألف على الرؤية ا

أ
ال

ن
 
ن.........فإذا كان تشومسكي يرى  .الدقة ال

أ
النحو يحمل عألمات التصميم  ا

الطبيعي هو الذي صنع هذا التصميم  النتخابنه يشكك في ان يكون المعقد لك
ن 
أ
ما ما يردده، على الدوام، فهو القانون المادي.  فكما ا

أ
فما البديل الذي يراه؟ ا

السمكة الطائرة مجبرة على الرجوع إلى الماء، وإن العظام المليئة بالكالسيوم مجبرة 
نعلى 
أ
دمغة البشر، على ح ا

أ
ند ما نعلم، ستكون مجبرة على تكون بيضاء فإن ا

أ
 ا

 .(1) «تحوي دوائر النحو الكلي

                                           

 .458 -456ستيفن بنكر: ص -الغريزة اللغوية  -1



 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لغة اإلنسانية العوامل اليت أسست لظهور ال

 
 

كما نرى فإن ستيفن بنكر لم يختلف عن اليزابيث بيت في موقفه من تشومسكي 

الطبيعي باملعرفة  االنتخابولم يقدم سوى الرفض لطرح تشومسكي فيما يتعلق بعالقة 

تحوي  أنأدمغة البشر مجبرة على  أنيختلف مع تشومسكي  بنكر ال أناإلنسانية. واضح 

 أنيفسر ذلك بحسب تشومسكي. كما  الطبيعي ال االنتخابدوائر النحو الكلي ولكن 

ألفريد والس وهو أحد بناة نظرية  إناملوضوع الذي جاء به تشومسكي ليس جديد بل 

 يفسر اللغة كما أنه ال يفسر الطبيعة اإلنسانية الطبيعي ال االنتخاب أنالتطور يرى 

احتواء أدمغتنا كما قدم بنكر على دوائر النحو الكلي يجب  أن. كما (1) الفكرية واألخالقية

 أجسامنايجعلنا )جنس الهوموسابينس( في مستوى واحد في املعرفة واألداء مادامت  أن

 
ً
  متشكلة تشكال

ً
 وهذا لم يحصل كما سنناقشه في الفصل الخامس ضمن  متطابقا

ً
جينيا

   موضوع لغة الطقطقة.

 انه: إلىمن خالل استعراض الطرح السائد توصلنا 

  كبير على الساحة العلمية إن ملكة اللغة صفة غريزية في  اتفاقيوجد

اللغة كما تنمو أطرافه وكما يتعلم  امتالكاإلنسان تمكنه من 

 العنكبوت بناء بيته.
  

 الطبيعي في تأصيل ملكة  االنتخابواضح حول دور  اتفاقيوجد  ال

اللغة في اإلنسان. ففي الوقت الذي يستبعد فيه الفريد والس 

الطبيعي في حصول اإلنسان على ملكة  لالنتخابوتشومسكي أي دور 

الطبيعي هو  االنتخاباللغة يرى ستيفن بنكر وآخرون غيره إن 

 املسؤول عن خلقنا.
 

  أو أسالفنا  أنالطبيعي متأٍت من  االنتخاباالختالف في دور 

يملكون العناصر  الحيوانات الذين يشتركون معنا في نفس السلف ال

. اإلنسانيةتكون بداية البناء البايولوجي للغة  أنالتي من املمكن 

يكون لها مسار تطوري في  أنفملكة اللغة اإلنسانية ظهرت فينا دون 

أسالفنا من غير الهومو. والذين يقولون بدور االنتخاب الطبيعي 
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ل عن تطور ؤو الطبيعي مس االنتخاب أنينطلقون من مبدأ ثابت وهو 

 عن تطور لغتنا  أنبنائنا البايولوجي ولهذا البد 
ً
يكون مسؤوال

 رغم انعدام الدليل. -البايولوجية  أعضائناالتي تصدر من  -اإلنسانية 
  

 يوجد صورة واضحة حول مكان وجود ملكة اللغة في البناء  ال

فالجميع ينسب ذلك إلى دماغ اإلنسان ولكن العلم لم البايولوجي. 

 أنهاإلى مكان محدد يثبت هذا القول. فاملسألة األكيدة  اآلنيصل إلى 

يحل  تكون موجودة في دماغ اإلنسان، وهذا ال أنموجود فالبد 

 هو استنتاج خالفي بحد ذاته ألمر لم يثبت.  خالف قائم بقدر ما

  



 

 

  

 

يرجع تطور اللغة وظهور القدرة على التكلم عند اإلنسان إلى عدة أمور بايولوجية 

وغريزية وأنفسية. وسنقف في هذا الفصل على جانب منها فقط، وهو التطور البايولوجي 

يكون  أنم التي ساهمت في رافقه من تطور في وظائف أعضاء الجس لجسم اإلنسان وما

لإلنسان لغة. وهذه العملية لم تتم خالل فترة قصيرة من الزمن بل استوجبت ماليين 

يصل النوع اإلنساني إلى هذا الهيكل  أنالسنين ومن خالل طفرات جينية عديدة أدت إلى 

 آاملتطور والذي تديره 
ً
، يقف العلم الحالي عاجزا

ً
اك عن فهمها وإدر  لة ذكاء ضخمة جدا

كيفية أدائها لوظائفها أو كيفية سيطرتها على فعاليات الجسم املختلفة. وسنتعرض في 

هذا الفصل فقط إلى الجوانب املتعلقة بالتطور البايولوجي ضمن نوعنا اإلنساني التي 

 لألدوات البايولوجية الداعمة لتطور اللغة اإلنسانية وهي:  امتالكناساهمت في 

  اإلنسان عند الدماغ حجم زيادة .3.1.1

تطور دماغ يشكل الحلقة األهم في تطور القدرة املعرفية عند اإلنسان وبالتالي 

 
ً
تكون لديه لغة. فقط حصلت طفرات جينية كثيرة  أنعلى  تهيئة الجسم ليكون قادرا

. من (1) مل1400خالل مسيرة التطور نوعنا اإلنساني أدت إلى نمو حجم الدماغ إلى 
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يتمكن  أنفإن التطور النوعي والتخصص في عمل أجزاء الدماغ ساعد على جانب آخر 

 ال  أننوعنا اإلنساني من 
ً
متالك اللغة اإلنسانية. ومن العوامل التي ساعدت يكون مؤهال

 يلي: مل ما 1400في نمو حجم الدماغ إلى حجم 

ترتب عليه  اإلنسان دون الحيوانات في املش ي وتحرر اليدين, وما انتصاب ●

من توسع في الحوض وإمكانية والدة جنين بحجم رأس أكبر. الحوض عند 

نتيجة لتركيب  االنتصاباإلنسان )املرأة بالخصوص( أصبح أوسع بعد 

بسبب طبيعة تركيب العظام واملفاصل  (1) االتساعالحوض وقدرته على 

وكذلك العضالت املحيطة بمنطقة الحوض. وبذلك فإن توسع الحوض 

اإلنسان جعل والدة جنين بحجم أكبر  انتصابالحمل الذي ترتب على عند 

 على الصيد بكفاءة أكبر اإلنسان جعل منه  انتصاب أن. كما ممكنة
ً
قادرا

من خالل تطور قدرته على تصنيع أدوات الصيد وهو حر اليدين وكذلك 

األدوات وهو واقف وحر اليدين لتكون قدرته على الرمي  استخدام

ثر كفاءة. وهذا ساهم بشكل كبير في ازدياد قدرة اإلنسان في والتسديد أك

الحصول على غذاء أفضل وتنويع غذائه والوصول إلى طعام ذو قيمة 

يصل لألطعمة البحرية الغنية  أنغذائية جيدة وكذلك أصبح قادرا على 

 مطلوبة في تركيب السائل  3-بمادة اوميكا
ً
املطلوبة لنشاط الدماغ وأيضا

 فإنه على الرغم من  الذي يمأل تجاويف الدماغ. وال
ً
الدماغ  أنننس ى أيضا

% من السكر  (30 - 20) % من وزن الجسم فإنه يستهلك2يشكل 

يكون  أنوبالتالي فالبد من  ،(2) واألكسجين الذي يستهلكه الجسم يوميا

 لدماغ 
ً
لإلنسان املقدرة على توفير الغذاء لدماغ بحجم كبير لكي يكون مؤهال

بهذا الحجم. فالجسم أصبح شيئا فشيئا قادرا على نمو جنين بحجم رأس 

أكبر وكذلك تطورت قدرة اإلنسان للوصول لغذاء أفضل كما ونوعا 

 وعا لدماغ بهذا الحجم.ليتمكن من توفير الغذاء املطلوب كما ون

                                           

  .4 -3ص Female Pelvic Floor Anatomy"“ Herschornينظر:  -1

   Why Does the Brain Need So Much Power”“ Swaminathanينظر: موقع العلوم االمريكية  -2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herschorn%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16985905
http://www.scientificamerican.com/author/nikhil-swaminathan/
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الصفة الحصول  هذه أتاحتاستمرار عملية نمو الدماغ خارج الرحم. وقد  ●

صحبها من تطور الذاكرة قصيرة املدى التي توافر  لة ذكاء فائقة وماعلى آ

تخصصت أجزاء الدماغ في أداء  أنلها حيز مناسب ضمن الدماغ وذلك بعد 

النمو خارج الرحم تستمر عند األطفال ملدة  وظائفها العضوية. عملية

وبذلك توفر للجنين فرصة  (1)سنتين إلى ثالث سنوات تقريبا بعد الوالدة 

أصبح له  االنتصابجنين الهومو بعد  أنإضافية لزيادة حجم الدماغ. رغم 

رأس أكبر عند الوالدة وبالتالي فرصة لدماغ أكبر لكن هذا الحجم ليس كافيا 

ليتطور عنه نوعنا الذكي. فقد استمرت عملية التطور في حجم الدماغ 

 
ً
يستمر دماغه  أنعلى  ليصبح جنين الهومو ومن بعده الهوموسابينس قادرا

 -يناسب نوعنا  في النمو خارج الرحم لينتج عنه الحجم املطلوب لدماغ

مل. لوال استمرار عملية نمو الدماغ خارج  1400وهو  -الهوموسابينس

مه حوالي سنتين 
ٌ
الرحم بعد الوالدة لتطلب األمر أن يبقى الجنين في بطن أ

ليولد ودماغه بالحجم املناسب لنوعنا اإلنساني كما في حالنا اليوم 

حسب ولكن ستكون مل". واألمر غير ممكن ليس لطول فترة الحمل ف1400"

 لكبر حجم الرأس عند الوالدة. فالطفرة الوراثية 
ً
الوالدة مستعصية طبيعيا

التي أدت إلى استمرار نمو دماغ الجنين بعد الوالدة سهلت عملية الوالدة 

وقصرت فترة الحمل إلى تسعة أشهر. فالطفل يولد وحجم دماغه بحدود 

 ليكتمل نموه في الف
ً
 ترة الالحقة للوالدة. ربع حجمه النهائي تقريبا

 في تشكل املعرفة عند األطفال وهي 
ً
هناك  أننقطة أخرى تساعد أيضا

فترة سنتين تقريبا بعد الوالدة يستمر فيها الدماغ في النمو. وتسمى فترة 

النمو خارج الرحم. توفر هذه الفترة فرصة للطفل ليشكل دماغه في البيئة 

 .(2) ولوجي مع الكسب املعرفيالتي يتربى فيها ليتناغم بنائٌه الباي

القفزات الجينية التي أدت إلى تركيب جيني يساهم في نمو حجم الدماغ.  ●

 
ً
الجين املسؤول عن تزايد نمو الدماغ وكبر حجمه.  اكتشاف فقد تم مؤخرا

                                           

 .26ص ,update and review research development brain Early“ Schiller”ينظر:  -1

 .26ص ,update and review research development brain Early“ Schiller”ينظر:  -2
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 االضطرابففي العقد املاض ي تم التوصل إلى معرفة الجين املسؤول عن 

 اإلناثوهذا الجين يتميز بأن وجوده عند  FOXP2اسم  أعطياللغوي والذي 

تم التعرف  2013. وفي دراسة الحقة نشرت في عام (1) أعلى منه عند الذكور 

 أنوتبين . FOXP2 على جين آخر يساهم في تطور الدماغ بالعمل مع الجين

العصبي بين الخاليا  االتصالالجين الجديد هو املسؤول عن زيادة تشعبات 

لخلية العصبية الواحدة تطور أكثر من عشرة آالف ا إنالعصبية بحيث 

العصبي بالخلية املجاورة وهذا يساعد على مستوى عاٍل  لالتصالتشعب 

من التواصل ونقل املعلومات من حيث السرعة والدقة ويساهم في املقدرة 

 . (2) اللغوية عند اإلنسان

  الدماغ أجزاء وباقي المخية القشرة في اللغة مراكز تشكل .3.1.2

وهما مرتبطتان بروابط  (3) مراكز اللغة في الدماغ هما منطقة )بروكا( و)فيرنيكه(

عصبية. منطقة بروكا هي املسؤولة عن اللغة وتتخصص منطقة فيرنيكه بالفهم وتقع 

بجوار أماكن الحس في الفص الصدغي. وبناًء على تجاور منطقة الحس مع منطقة الفهم 

والذي « في البدء كانت الحركة»كورباليس طرحه  قدم البروفسور النيوزيلندي مايكل

البداية كانت لغة اإلشارة ثم تطورت إلى لغة بعد نشوء مراكز النطق في  إنيقول فيه 

 .(4) الدماغ

ويرجع الفضل في معرفة تخصص مناطق الدماغ بالوظائف اللغوية إلى اثنين من 

الذي اكتشف في  Paul Broca (5) األطباء األوربيين. األول هو الجراح الفرنس ي بول بروكا

الذي كان ال ينطق إال كلمة  -بعد وفاته  -خالل تشريحه لدماغ احد مرضاه  1861عام 

واحدة هي )تان( عثر على انتفاخ )ورم( كبير في القشرة األمامية للدماغ. ومن خالل 

حظ فقدوا النطق ال  -دراسته لحاالت مرض ى آخرين _ بعد تشريح دماغ املريض الذي توفى

                                           

  Partner a Has Gene' Language“ Pennisi, Elizabeth”ينظر: مقال مجلة العلوم :  -1

 Partner a Has Gene' Language“ Pennisi, Elizabeth”ينظر: مقال مجلة العلوم:  -2

 The brain from top to bottom, The Origins of Language  -ينظر: موقع الدماغ  -3

 .48الفصل الثالث: ص –مايكل كورباليس  –ينظر: نشأة اللغة  -4

 .1433ص Dronkers et  al, Paul Broca's historic cases, Brain Journal ينظر: -5
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سبب اإلعاقة اللغوية يرجع إلى عيوب في الفص الجداري األيسر ومنه جاء  أنبروكا 

. وهي املرة األولى التي يشار (1) لدور الجانب األيسر من الدماغ في اللغة والنطق اكتشافه

فيها إلى ارتباط اللغة بمنطقة معينة من الدماغ. والثاني هو الطبيب األملاني كارل 

هناك  أنبروكا  اكتشافالذي اكتشف بعد عشر سنوات من  Carl Wernicke (2)فيرنكيه

منطقة أخرى في الدماغ لها عالقة باللغة وتقع في الجزء الخلفي من الفص الصدغي 

في هذه املنطقة إعاقة في النطق ولكن يظهر الكالم من  اإلصابةتسبب  األيسر للدماغ. وال

 .  (3) معنى وغير مترابط الشخص املصاب بال

الزيادة في الحجم صاحبت  إنكما نرى فاملسألة ليست كبر حجم الدماغ فقط بل 

ويرجع الباحثون تشكل مراكز اللغة في الدماغ بصورتها  تشكل مراكز اللغة في الدماغ.

. وبهذا فإن النياندرتال الذي يشترك معنا في السلف (4) األولية إلى أكثر من مليوني سنة

مليون سنة يمتلك مراكز اللغة والفهم في الدماغ ولكن هناك  املشترك قبل حوالي نصف

 .(6) وان لم يكن هناك جزم بأنه لم ينطق (5) شك أنه نطق

  الدماغ شقي عمل في التخصص .3.1.3

مراكز اللغة هما منطقتا  إناللغة من اختصاص الجانب األيسر من الدماغ حيث 

فيرنيكيه وبروكا اللتان تقعان في الجانب األيسر من الدماغ. فالجانب األيسر يمدنا باللغة 

. وكما هو واضح لنا إننا نميل 
ً
وهو الذي يسيطر على حركة الجزء األيمن من الجسم أيضا

ا اليمنى للسيطرة على أفعالنا من خالل نشاط الجانب األيمن من الجسم. فقوة اطرفن

واضحة رغم وجود القلة املستخدمة لألطراف اليسرى. ومن تكون عنده األطراف اليسرى 

السيطرة  إنمن الدماغ هو املسيطر بل الجزء األيمن  أنيعني  هي املسيطرة فهذا ال

                                           

 ينظر: املصدر السابق والصفحة. -1

ينظر: موقع   -( اختص بدراسة امراض التلعثم في الكالم وعالقة مناطق الدماغ بذلك1905 - 1848طبيب وجراح املاني ) -2

 Duchan F., A History of Speech-Language Pathologyنيويورك  -جامعة بافالو 

  The brain from top to bottom, The Origins of Language  -ينظر: موقع الدماغ  -3

 .161مايكل كورباليس: ص -ينظر: نشأة اللغة  -4

 .94 - 90ص”Lieberman, “Eve Spoke ينظر:  -5

 .156مايكل كورباليس: ص -ينظر: نشأة اللغة  -6
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فأجسامنا ليست . (1) توزعت على الجانبين بدل تركزها في الجانب األيسر من الدماغ

الخارج، فالجزء األهم في الجسد وهو الدماغ يختلف شقيه عن متناظرة كما نرى من 

ملا أصبحنا قادرين على الحديث وملا  االختالفبعضهما في التركيب والوظيفة. ولوال هذا 

كل فص من الدماغ  يسيطر على الجزء املقابل له من  أن. ورغم أذكياءأصبحنا يمينيين 

 في وعيه وتخيالته وتفسيراتهالجسم لكن الشق األيسر من الدماغ متميز كثير 
ً
 . (2) ا

اليد اليمنى عند أغلبنا متعلق بالتركيبة البايولوجية وتخصص  استخدام أنكما 

 بمسألة ثقافية أو دينية فأغلبنا يولد وهو يميل لليمين في 
ً
فص ي الدماغ وليس مرتبطا

في العصر الحديث الذين لم  استكشفتالسكان األصليين في املناطق التي  أنأفعاله. كما 

. (3) تصلهم األديان وكذلك امللحدين وأصحاب الديانات املنحرفة أغلبهم يمينيين

 إنعلى أحد طرفي الجسم في األداء امليكانيكي قد تكون صفة إنسانية متفردة.  فاالعتماد

اللغة سيطرة املخ األيسر على الكثير من األنشطة املتعلقة بالوعي والتفسير إضافة إلى 

الهدف من تطورنا هو اللغة  أنيرى  ديريك بيكرتون  أنجعلنا مختلفين ومميزين لدرجة 

 . (4) لة الذكاءآوليس 

مع تطور التخصص في عمل شقي الدماغ أصبحت لدينا مقدرة لغوية تفردنا بها 

العصبي بين شقي  االرتباطدون الخلق وبنفس الوقت فأن هذا التخصص مع وجود 

العقلي الشيزوفرينيا. وهو من  االضطرابالدماغ جعل منا عرضة لإلصابة بمرض 

ثبت (5) العصبي بين نصفي الدماغ االرتباطاألمراض التي تصيب اإلنسان فقط نتيجة 
ُ
. أ

ذلك من خالل أبحاث أستاذ العلوم العصبية ومدير مركز العلوم العصبية في كلية 

البروفيسور مايكل كازانيغا. إذ قام كازانيغا بأبحاثه التي استمرت ملدة خمسين  دورتموث

 على أشخاص تم فصل فص ي الدماغ لديهم ملعالجة مرض انفصام الشخصية 
ً
عاما

واألوجاع الدائمة في الرأس. وتتم هذه العملية عادة بقطع النسيج اللحائي بين فص ي 

                                           

 .199 -190مايكل كورباليس: ص -. ينظر كذلك: نشأة اللغة 388ستيفن بنكر: ص -ينظر: الغريزة اللغوية  -1

 مايكل كازانيكا.  -املوقع العربي ملجلة العلوم األمريكية، عودة إلى الدماغ املشقوق  -2

 .172مايكل كورباليس: ص -نشأة اللغة  -3

 .101 -100ص behavior human and Language” Bickerton, Derek”ينظر:  -4

 .339ص Crow TJ, Schizophrenia as failure of hemispheric dominance for languageينظر:  -5
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. ويقول (1) يوجد تواصل بينهما لين لالدماغ فيصبح الدماغ متكون من فصين منفص

البروفيسور تيموثي كرو أستاذ الطب النفس ي وبحوث الدماغ في جامعة اكسفورد 

 
َ
 .(2) «الشيزوفرينيا هي الثمن الذي ندفعه من أجل اللغة" إن» :البريطانية متسائال

مع تطور السيطرة غير املتناظرة في أداء فص ي الدماغ في تركيبتنا البايولوجية 

. هذه التعديالت في البناء (3) فقدنا التناظر الدماغي وأصبح الدماغ بمثابة حجرة واحدة

. فحتى النياندرتال (4) الف سنة األخيرة 170الجيني عند الهوموسابينس لم تظهر إال في الــ 

اقرب املخلوقات للهوموسابينس لم ينل هذا القدر من التغيير الجيني وبذلك فهو بعيد 

من  تبتعد أكثر  إمكانيتنا اللغوية ال أن. وهذا يعني - الشيزوفرينيا -العقلي  االضطرابعن 

هذا التأريخ. فالتركيب البايولوجي رغم انه مر بمراحل كبيرة في تطور عناصر اللغة قبل 

 إلى التخصص في عمل شقي الدماغ  قبل هذا التأريخ 
ً
هذا التأريخ إال انه كان مفتقرا

 المتالك ملكة اللغة باملستوى الذي نحن عليه اليوم. وهذا ليس 
ً
وبالتالي لم يكن مؤهال

الف سنة مضت  170لتركيب البايولوجي الالزم لخروج اللغة اكتمل قبل تصريحا بأن ا

 قبل هذا التأريخ  بل غاية ما
ً
يكون للهوموسابينس لغة  أنيقال انه لم يكن ممكنا

 بالصورة التي عليها لغتنا اليوم. 

وهكذا فأن التخصص في عمل شقي الدماغ ووجود مراكز اللغة في الدماغ 

 
ً
وجعل منا  -الهوموسابينس–بوصالت عصبية ميز نوعنا  وارتباط فص ي الدماغ معا

قادرين على التحدث. ولكنه بنفس الوقت جلب لنا بعض املشاكل. فقد جعل منا الترابط 

انفصام  -بين فص ي الدماغ الذي تتطلبه اللغة عرضة لإلصابة بمرض الشيزوفرينيا 

ثمن باهظ ندفعه من . فكم هو (5) وكذلك مرض األوجاع املزمنة في الرأس -الشخصية 

اللغة  أننكون متفردين وإنسانيين. وهذا بحد ذاته يدل على  أنأجل اللغة ومن أجل 

 في إهدف واضح ومهم لتطور نوعنا اإلنساني استوجب الوصول 
ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
 أنليه ثمنا
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 -العقلي  االضطرابيتعرض أفراد نوعنا اإلنساني لإلصابة بأمراض خطيرة مثل 

 الشيزوفرينيا. 

 النطق عملية في التنفس أعضاء وتوظيف التنفس على السيطرة .3.1.1

يتوافر له  أنكون الجهاز الصوتي هو املسؤول عن توليد األصوات فالبد من 

مصدر للطاقة لينتج منه الصوت، والجهاز التنفس ي هو مصدر هذه الطاقة. فالهواء داخل 

لتوافر القدرة على  الجهاز التنفس ي هو مخزون الطاقة للجهاز الصوتي ونحتاج معه

التحكم بالتنفس وكذلك زيادة سعة املخزون من الطاقة التي تمكن من توليد أصوات 

قوية وتجعل فترة الحديث أطول من دون توقف. وتختلف سعة الجهاز التنفس ي من 

شخص آلخر كما أنها تختلف تبعا للسن والجنس. سعة الرئتين عند األطفال مثال بحدود 

مع نمو الطفل لتصل إلى حوالي خمسة ألتار عند البالغين، وسعة الرئة  لتر واحد وتتزايد

سرعة التنفس تختلف حسب الجهد املبذول  أن. كما (1) أكبر عند الرجل منها عند املرأة

، والطفل 
ً
والعمر، فالجهد يتطلب سرعة تنفس عالية بينما عند النوم تكون بطيئة جدا

 بسرعة تنفسه مع تقدم العمر. تنتفخ الرئتين أثناء الشهيق 
ً
يتنفس بسرعة كبيرة قياسا

ويمكن للجهاز الصوتي لتخزن الهواء في الرئة لالستفادة منه في تبادل األوكسجين مع الدم 

هذا الهواء في عملية التكلم عند الزفير. وقد تستغرق عملية الزفير عند  استخدام

. ويحتاج الهواء داخل الجهاز التنفس ي (2) % من زمن الدورة الكاملة للتنفس85التحدث 

 
ً
من أجل يكون مفيدا لعملية التكلم ويبقى ضغط الهواء تحت  إلى ضغط مرتفع نسبيا

 عند التحدث بغض النظر عن مدى امتالء الرئتين بالهواءاملزمار 
ً
 . (3) ثابتا
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الشكل أعاله يبين كمية الهواء داخل التجويف الصدري وزمن الزفير والشهيق في ثالث حاالت 

 .(1) التحدث بصوت عاٍل( -صوت عادي  -)همس 
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ً
بالتكلم لفترة قليلة بعد إفراغ الرئتين من الهواء ولكن  االستمرار ويمكن أيضا

 .
ً
هذه السيطرة العالية واملعقدة تحتاج إضافة لعضالت الجهاز  إنالعملية مجهدة جدا

 .(1)إلتمامها التنفس ي عضالت الصدر والبطن 

دور الجهاز التنفس ي في الكالم يتمثل في عملية الضغط التي يقوم بها كل من 

الحجاب الحاجز والقفص الصدري في وقت واحد على الرئتين، فيخرج الهواء منهما ليمر 

خالل أعضاء النطق العليا، يتكون بواسطتها الصوت اللغوي. إن التيار الهوائي الذي 

ج يعتبر العنصر األساس ي إلصدار األصوات، ويرتبط يصدر من الجهاز التنفس ي إلى الخار 

 بالعملية التنفسية. توسعا، حيث يتخلخل الضغط في 
ً
 وانقباضا

ً
تغير حجم الرئة توسعا

التجويف الرئوي ويندفع الهواء إلى داخل الجسم من الخارج، بينما انقباض الرئتين ينتج 

الرئتين ليندفع الهواء منها عنه الزفير؛ حيث يزيد الضغط داخل التجويف الصدري على 

يتم إال في حالة  إلى الخارج، ويمكن في تلك الحالتين إنتاج صوت مصاحب. والكالم ال

ن كان هناك بعض األصوات وإ (2) الزفير وذلك بأن تعترض األعضاء الصوتية ممر الهواء

التي تحدث عن طريق الشهيق كأصوات النداءات عند بعض الحيوانات والطيور في 

 .(3) تنابيئ

  الحلقي والتجويف الحنجرة منطقة تطور .3.1.3

الحنجرة عند أسالفنا تقع في موقع مرتفع عما عليه الحال في نوعنا اإلنساني. 

 االنتصابونزول الحنجرة إلى موقعها الذي هي عليه اليوم عند اإلنسان البالغ ترتب على 

العمود الفقري بالجمجمة. حيث  اتصالترتب عليه من تغير  والسير على قدمين وما

أصبح العمود الفقري يدخل الجمجمة من فتحة الثقب الكبير الذي تغير موقعه إلى 

بخالف ذوات األربع حيث يقع الثقب الكبير في مؤخرة الجمجمة.  االنتصاباألسفل بعد 

 على قدمين االنتصابونتيجة لتحول الثقب الكبير إلى أسفل الجمجمة عند اإلنسان بعد 

أدى هذا إلى انخفاض موقع  ي وميالن الجمجمة إلى الوراء لكي تتوازن فوق العمود الفقر 
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أكثر وعلى فترة  باالنخفاضالحنجرة ابتداًء. لكن عملية التطور استمرت لتستمر الحنجرة 

التي تغير معها موضع ارتباط العمود  االنتصابطويلة من الزمن ابتداًء من عملية 

مل نزول الحنجرة كما يقول مايكل كورباليس في السلف املشترك الفقري بالجمجمة واكت

 .(1) بين الهوموسابينس، الذي تحدر منه نوعنا اإلنساني، والنياندرتال

الحنجرة عند اإلنسان تطورت بطريقة مختلفة عن باقي الحيوانات اللبونة 

 في عملية الكالم. وبنفس الوقت  -إضافة لوظائفها األخرى  -لتصبح 
ً
فإن طريقة عضوا

نمو الحنجرة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ تنبئ بمسار مقصود وذكي لعملية 

 التطور يستهدف اللغة.

والطفل الرضيع  - الذي يشترك معنا في السلف الذي تحدرنا منه -الشمبانزي 

يتمكنان من التنفس وبلع  فاالثنانبعمر أقل من ثالثة أشهر يتشابهان في تركيب الحنجرة 

وبعد  الطعام في وقت واحد. وتستمر هذه العملية عند الطفل الرضيع حتى الشهر الثالث،

 آخر تنزل فيه إلى األسفل فيصبح عندها من غير 
ً
الشهر الثالث يتخذ نمو الحنجرة مسارا

 (2)املمكن التنفس والبلع في نفس الوقت. ويستمر نزول الحنجرة عند اإلنسان حتى البلوغ

تنزل حنجرته إلى  حيث تستقر في موضعها. ويختلف هنا اإلنسان عن الشمبانزي الذي ال

 فاألسفل 
ً
يمتلك السيطرة على  على البلع والتنفس في الوقت نفسه ولكنه ال يبقى قادرا

  .(3) كما هو الحال عند اإلنسان األصوات إصدار

  إن
ً
اء واستمرار النوع ليست في صالح بق نزول الحنجرة يمثل قفزة جينية ظاهرا

نتيجة لالختناق  ئاإلنساني كون املوقع املنخفض للحنجرة يعرض اإلنسان للموت املفاج

كما يقول  (4) «فاإلنسان تقتله الشرقة»إذا ما دخل الطعام أو املاء في املجرى التنفس ي. 

لها نتيجة لنزول الحنجرة. فلوال  . وهو معرض(صلوات هللا عليه)طالب  أبياإلمام علي بن 

هذا التحدر في موقع الحنجرة النفصل املجرى التنفس ي عن البلعوم وملا أصبحت الشرقة 
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ممكنة. وموقع الحنجرة املرتفع كما هو الحال عند الطفل الرضيع حتى عمر ثالثة أشهر 

ول األولي يسمح للرضيع بتناول الطعام والتنفس في الوقت نفسه، وتبدأ الحنجرة بالنز

بعد عمر ثالثة شهور وتصل إلى أقص ى نزول في املرحلة األولى في عمر أربع سنوات أو أبكر 

 
ً
 قليال

ً
 . وهناك نزول آخر تتعرض له الحنجرة في مسيرة النمو عند سن الثالثة عشر تقريبا

يحصل عنده خشونة صوت اليافعين نتيجة الستقرار الحنجرة في موقع منخفض  وهو ما

 .(1) كان عليهأكثر مما 

 مع تسطح الوجه. فاملالحظ عند األطفال أنه يصاحب 
ً
ويقترن نزول الحنجرة أيضا

 )املسافة  إننمو األطفال ونزول الحنجرة تسطيح في الوجه بحيث 
ً
الفم يصبح أقصر طوال

  ي فم الشمبانز  أنمن الخلف إلى األمام تصبح أقصر(. بينما نجد 
ً
والنياندرتال بارز قليال

( لألمام )
ً
إن أفواههم أطول، وهذا يدلل على عدم حصول نزول  أيليس مسطحا

 . (2) للحنجرة في النياندرتال والشمبانزي كما في اإلنسان

يكون لدينا نظام صوتي يمكننا من إصدار الكالم فإن  أنمن جانب آخر وألجل 

الفم والفك عندنا أقصر مما عند باقي اللبائن. ومقارنة مع النياندرتال فإن املساحة 

املخصصة لألسنان عندنا أصغر بكثير مما عند النياندرتال، وعليه فإن النياندرتال لم 

 . (3) مشاكل كبيرة لجنسناتكن عنده مشكلة ضيق املكان لسن العقل والذي يتسبب ب

 يقول فيليب ليبرمان: 

ك ثر من  إن»
أ
 -في جامعة براون العريقة  -% من الطألب الذي يحضرون درسه 20ا
زالواقد 
أ
وضع سن العقل  إنسن العقل بسبب المشاكل المصاحبة لوجوده.  ا

المحشور في التجويف الفمي جاء نتيجة للتطور البايولوجي الذي تطلبه تطور نوعنا 
نتجه من تعديل في حجم التجويف الحلقي ليألئم اللغة. ولبد 

أ
ناإلنساني وما ا

أ
 ا
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ننذكر 
أ
سباب التي تؤدي  ا

أ
هذا التعديل وحشر سن العقل بمكان ضيق يعتبر من ال

حياناً 
أ
لم سن العقل اللتهاباتنتيجة  إلى وفاة اإلنسان ا

أ
 .(1) «المصاحبة ل

تقلص حجم التجويف الحلقي جاء نتيجة لتغيير العادات الغذائية إلنسان الهومو 

مليون  2األدوات لتسهيل عملية الهظم قبل حوالي  واستخدامبعد أن بدأ يتناول اللحوم 

ل باملقابل الحصول على سعرات حرارية عالية وبنفس الوقت سنة. تناول اللحوم سهّ 

قلت الحاجة للمضغ الذي يتطلبه تناول جذور النباتات. تقليص حجم التجويف الحلقي 

 على 
ً
 أكبر في الجمجمة للدماغ وبنفس الوقت أصبح إنسان الهومو قادرا

ً
أتاح مساحة

وهكذا أصبح إنسان الهوهو ، (2) تغيرت عاداته الغذائية أنتغذية دماغ بحجم أكبر بعد 

 أكثر فأكثر 
ً
أدوات اللغة. فكم هو باهض الثمن الذي يدفعه اإلنسان من  المتالكمؤهال

 أجل أن ينطق فمه. 

 العصبي الجهاز تطور .3.1.3

من دماغ  االستفادةتطور الدماغ يتطلب أن تتوافر لدى الجسم القدرة على  إن

اغ وأعضاء الجسم الحيوية ليتم تنظيم متطور وهذا يحتاج إلى الجهاز الرابط بين الدم

الجهاز العصبي تطور بصورة كبيرة  أنيحتاجه الجسم. وواضح  عمل كل عضو حسب ما

لة الذكاء املتطورة. فيما يخص اللغة فإن األمر آفي إنسان الهوموسابينس لالستفادة من 

ليه هنا هو السيطرة العصبية املتميزة على أداء أعضاء اللغة والتزامن إالذي أود اإلشارة 

 هي أجزاء من 
ً
الدقيق في األداء الوظيفي ألعضاء الجسم املختلفة وفي فترات قصيرة جدا

الثانية من أجل إنتاج جملة أو حديث متصل. فلكي يتحدث اإلنسان ويوصل فكرته 

يرد وتترتب  أنومات ليفهم املعنى ويقرر للمقابل فهو يسمع من املقابل ويحلل املعل

الجملة أو املفردات في دماغه ثم يبدأ بإطالق املفردات من الفم بعملية تفوق في تطورها 

. فهو يرسل اإلشارات واالتصاالتأشياء كثيرة قد تخطر ببالنا عن تطور أجهزة الكومبيوتر 

عضالت الصدر والبطن للجهاز التنفس ي للسيطرة على خروج الهواء فتصدر األوامر ل
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وعضالت الحجاب الحاجز وتستجيب هذه العضالت بتناغم مع السيطرة على خروج 

الهواء من قبل الحنجرة تارة والشفاه تارة أخرى. وتدار هذه العملية من قبل الدماغ 

بتنظيم عاٍل بينها وبين السيطرة على حركة اللسان والشفاه واألوتار الصوتية في إطالق 

 األصوات. 

 وأداًء تحتاج إلى برمجة معقدة ليس من السهل 
ً
حصول هذه العمليات تزامنا

فهمها أو معرفة كنهها وتفاصيلها الدقيقة. أضف إلى ذلك حركة اليدين املتزامنة مع 

 
ً
الحديث والتي توضح معنى الكالم وتسهل الفهم بتناسق مع خروج األلفاظ وأيضا

يختلف الحال في نبرة  أعمق للمفردات والالتي تعطي معنى  واالنفعاالتعضالت الوجه 

الصوت التي تأتي من محاولة إصدار معنى محدد. إدارة هذه العمليات مسألة عصية على 

الجهاز العصبي السريعة لتتم هذه األفعال  واستجابةالفهم في كيفية حصولها في الدماغ 

. بهذا القدر من التنظيم الدقيق لجميع األعضاء املرتبطة باللغة إد
ً
 وتعبيرا

ً
 ونطقا

ً
من  راكا

 بينما الحديث  جانب آخر فإن الحديث الهادئ ال
ً
 سريعا

ً
يتطلب  االنفعالييتطلب تنفسا

 
ً
عملية تحتاج إلى طاقة أكثر وعليه تحتاج إلى  فاالنفعالسرعة تنفس أعلى وأيضا

طلبه يت أوكسجين أكثر للجسم. وهذا يوضح الدقة الكبيرة التي تتطلبها عملية الكالم وما

ذلك من تنسيق بين عضالت الجسم املختلفة والتي توضح لنا الدور الدقيق الذي يقوم 

 . (1) به الدماغ والجهاز العصبي

  اللغوية الوظائف ألداء النطق جهاز تطور .3.1.3

جهاز النطق يتكون من عدة أعضاء في الجسم اإلنساني تساهم في تشكيل 

بهذا األعضاء التي تتعامل مع مسار الهواء في  الصوت وإخراج اللفظ من الفم. ونعني

األعضاء املعنية مباشرة بتشكيل  أيجسم اإلنسان من أجل إصدار األصوات فقط. 

األصوات ولفظ الكالم، وهي األعضاء التي تشكل منظومة لفظ الهواء للخارج. من 

على يقتصر نشاطها  جميع هذه األعضاء تؤدي وظائف أخرى في الجسم وال أنالواضح 
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تشكيل األصوات ولكننا ننظر لها في جانبها الوظيفي حسب، ولهذا فال إشكال بتسميتها 

 أعضاء جهاز النطق ألنها فعال تحت هذا العنوان وإن كانت ليست منحصرة فيه.  

 كالحنجرة وجهاز التنفس والدماغ ومن هذه األعضاء ما تم اإلشارة إ
ً
ليه آنفا

 الت
ً
جويف الحلقي الذي توسع ليساهم في إصدار األصوات والجهاز العصبي. ومنها أيضا

بقفزات  جاءتعملية تطور أعضاء جهاز النطق  أنيخفى  صغر حجم الفم. وال أنبعد 

 لعناصر ملكة اللغة.  اإلنسانينوعنا  امتالكوراثية مكملة لبعضها البعض باتجاه 

  

 ،
ً
سؤال تصعب اإلجابة عليه من خالل املعطيات البايولوجية التي تم سردها آنفا

وال وجود لتأريخ يمكن تحديده للفترة التي بدأ عندها اإلنسان بالكالم. ولكن هناك 

 إترجيحات تذهب 
ً
 ليها البحوث العلمية في تحديد الفترة التي أصبح فيها اإلنسان قادرا

  اكتملات النطق أي أدو  امتلك أنعلى النطق بعد 
ً
بناؤه البايولوجي بصورة قريبة جدا

البناء البايولوجي هنا: نزول الحنجرة إلى املوضع  باكتمالمن اإلنسان الحالي. واملقصود 

اإلنسان املقدرة في  وامتالكمل  1400الذي عليه اليوم وكبر حجم الدماغ إلى حدود 

ص في عمل فص ي الدماغ وسيطرة السيطرة على التنفس وتطور الجهاز العصبي والتخص

 النصف األيسر من الدماغ على الفعاليات اللغوية. 

املشكلة التي واجهت الباحثين وجعلت اإلجابة على هذا السؤال صعبة املنال هي 

 االستداللوجود ألحافير يمكن  جميع أعضاء جهاز النطق تتحلل بموت اإلنسان وال أن

نوعنا اإلنساني. وقد قام كثير من الباحثين من خاللها على تطور البناء العضوي ل

بتشكيل نماذج تركيبية تحاكي شكل الجهاز الصوتي لإلنسان القديم من خالل بقايا 

األحافير. فمثال الدماغ يستدل على حجمه من حجم الجمجمة وحيز الدماغ فيها، 

 ويستدل على القشرة املخية من شكل سطح الجمجمة الداخلي الذي يعكس شكل قشرة

املخ وأثر الدماغ في تشكيل داخل الجمجمة. ومع ذلك فإن معرفة قدرة اإلنسان القديم 

زالت موضع بحث  في السيطرة على التنفس أو مقدرته على النطق بصورة قطعية ال

 وترجيح.
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  امتلكإنسان الهوموسابينس  أنيذهب ليبرمان إلى 
ً
آلة ذكاء بحجم مناسب جدا

الف عام، وهو  100وتمكن من تطوير الجهاز العصبي للسيطرة وإدارة أعضاء اللغة قبل 

ما يرجحه كوقت مناسب تحدث فيه نوعنا اإلنساني وأصبحت لديه لغة كما هو حالنا 

لم  البنية البايولوجية الضرورة إلخراج الكالم أن. بينما يرجح مايكل كورباليس (1) اليوم

الف سنة مضت أو بعد ذلك عندما ظهر الهوموسابينس على هذا  170تكتمل حتى 

. وان هذه (3) الف سنة مضت 50اللغة اإلنسانية تعود إلى  أن. ولكنه يرى (2) الكوكب

املقربين )النياندرتال( منذ  أقاربناالتعديالت البايولوجية كما يرى كورباليس لم تكتمل في 

موضع جدل  - كما يقول الكاتب -هذا االدعاء  أنلرغم من الف سنة مضت على ا 35

 . (4) ونقاش

  

 أكبر من 
ً
أثبتت البحوث التي أجريت على أحافير النياندرتال انه كان يمتلك دماغا

مل تقريبا. بينما يبلغ حجم دماغ  1500دماغ اإلنسان الحالي إذ يبلغ معدل حجم دماغه 

 للجهاز الصوتي عند  (5) مل 1400اإلنسان 
ً
 تماما

ً
 مماثال

ً
 صوتيا

ً
ويمتلك جهازا

وبحسب فيليب  .(6) الهوموسابينس مع فروقات بسيطة ولكن قد تمنعه من النطق

 ليبرمان فان النياندرتال لم يتمكن من إصدار خطاب كما هو الحال عند اإلنسان. وال

دد ولكن السجل األحفوري يجزم ليبرمان بعدم إمكانية نطق النياندرتال بمستوى مح

الذي جمعه ليبرمان في بحوثه يثبت عدم مقدرة النياندرتال على لفظ حروف العلة 

وهي بالعربية الــ )أ( و الــ )و( الــ )ي(  وفي  (7) الثالث املوجودة في أغلب اللغات العاملية

والسبب يرجع إلى تركيب الفم . bootكما في  ooو  beetكما في  eeو  ahaكما في  aاإلنكليزية 
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. (1) والحجر الصوتية عند النياندرتال وموقع الحنجرة مقارنة بإنسان الهوموسابينس

 أ
ً
 ويقف كورباليس موقفا

ً
عمومتنا لم يتمكنوا  أبناء أنمن النياندرتال ليصرح  كثر وضوحا

 .(2) من النطق

 
ً
 مماثال

ً
تقريبا للنوع اإلنساني  وعليه فإن النياندرتال كان يمتلك بناًء بايولوجيا

ويمتلك آلة ذكاء بحجم أكبر من نوعنا اإلنساني وعاش لفترة طويلة في مجتمعات امتهنت 

يدل على انه كانت لديه لغة. هنا تبرز  يوجد ما الصيد والسكن في الكهوف ولكن ال

 -إلى درجة كبيرة  -النياندرتال قد يتطابق  أناللغة وهي:  نشأةمسالة مهمة في بحث 

 مع الهوموسابينس ولكن هناك فرق جذري بين نوعنا اإلنساني ب
ً
والنياندرتال ايولوجيا

 وهو النفس اإلنسانية التي تفرد بها نوعنا اإلنساني ويسمى بها 
ً
يشار  أن. والبد من أيضا

 للنفس اإلنسانية كطرف في املعادلة عندما نناقش اللغة واملعرفة اإلنسانية وهذا ما

 شاء هللا. إنسنبحثه في الفصول القادمة 

 :أنمن خالل هذا الفصل نستنتج 

  النطق لنوعنا اإلنساني تطور عن  أعضاءالبناء البايولوجي الخاص بتطور

هو عليه اليوم عبر مسيرة زمنية استمرت  أسالفنا من جنس الهومو إلى ما

األرض قبل ملاليين السنين لتنتهي السلسلة بالهوموسابينس الذي جاء إلى 

النطق التي تطورت ضمن  أعضاء أنالف سنة. وعلى الرغم من  170حوالي 

هذا املسار ليست متخصصة في النطق فقط لكن تطورها ضمن مسيرة 

تطور البناء البايولوجي لخدمة وظيفة النطق كانت مسالة مركزية في مسار 

 التطور البايولوجي.
 

 نتج عنه من إمكانية للسيطرة على التنفس  تطور الجهاز العصبي وما

النطق وتحكم الدماغ الدقيق بهذه  ألعضاءاإليعازات العصبية  وإرسال
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يمتلك نوعنا اإلنساني التركيبة البايولوجية املناسبة  أنالعملية أدى إلى 

 لتكون لنا لغة.
 

  نوعنا اإلنساني أدوات إخراج اللغة  المتالكالبناء البايولوجي سبب أساس ي

 ليكون لإلنسان 
ً
 كافيا

َ
واملعرفة اإلنسانية ولكنه بنفس الوقت ليس سببا

 
ً
 طويال

ً
 زمنيا

ً
 وامتدادا

ً
 مناسبا

ً
لغة، فقد امتلك النياندرتال بناًء بايولوجيا

يجزمون بتمكن  يكفي لتكون له لغة، ومع ذلك فإن العلماء اللغويين ال

وجي رغم انه أساس ي النياندرتال من اللغة. وهذا يجعل من البناء البايول

سنتعرض له في  ولكنه غير كاٍف لوحده ليكون لإلنسان لغة. وهذا ما

للنفس اإلنسانية ودورها  اإلشارةشاء هللا من خالل  إنالفصول القادمة 

         كطرف في معادلة اللغة واملعرفة اإلنسانية.



 

 

  

حتى منتصف القرن املاض ي كان ُينظر للغة في البحوث العلمية على أنها مهارة 

وبضمنها اللغة في خمسينات القرن  االجتماعيةمعرفية تكتسب بالتعلم، وكانت العلوم 

املاض ي تخضع للمدرسة السلوكية. وقد وقف تشومسكي بوجه هذا املنهج الذي كان 

ريزية بل إنه وضع السلوكيين في موقف حرج في يطرح نظريته اللغوية الغ أنسائدا قبل 

 يخص املنهج السلوكي بشكل عام وليس بحدود اللغة حسب.  ما

يعتبر تشومسكي صاحب أقوى حجة في الوسط األكاديمي في غريزية اللغة ولكن 

يبقى أول من وضع املعرفة اللغوية في قالبها الغريزي هو الفريد والس كما مر سابقا، 

رون في بحثه في نشوء وارتقاء األحياء بصورته العلمية التي نحن عليها وتبعه بذلك دا

م في كتابه نشأة 1871اللغة غريزية إنسانية في عام  أندارون إلى  إشارة. وجاءت اآلن

 اإلنسان إذ يقول:

ن اللغة مهارة مثل تخمير »
أ
حد المؤسسين لعلم فقه اللغة با

أ
كما لحظ توم هوك ا

كيد 
أ
فضل كمهارة. فاللغة بالتا

أ
و صناعة الخبز. وربما كانت الك تابة مثال ا

أ
الشراب ا

نليست غريزة حقيقية، وذلك 
أ
ذلك فإنها تختلف  كل لغة لبد من تعلمها. مع ا

ن يتكلم 
أ
بشكل كبير عن المهارات المعتادة وذلك لن اإلنسان لدية قابلية غريزية ل

طفالنا رغم 
أ
نوذلك واضح في ثرثرة ا

أ
طفال ل ا

أ
و  ال

أ
و الشراب ا

أ
يجيدون صناعة الخبز ا

ييوجد  الك تابة. يضاف إلى ذلك انه ل
أ
نمن علماء فقه اللغة من يفترض  ا

أ
اللغة قد  ا
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طريقة مقصودة وإنما تطورت ببطء وبطريقة غير مقصودة عبر خطوات اخترعت ب
 .(1) «ك ثيرة

وقد سار على نهج دارون الكثير من العلماء في زمانه ومن بعده. وقد عّرف جيمس 

ويليام وهو من أتباع دارون الغريزة على أنها "ملكة التصرف لتحقيق غايات معينة دون 

 في (2) يفية األداء"النظر للغايات ودون تعلم مسبق في ك
ً
. ويتفق مع طرح دارون أيضا

غريزية اللغة كثير من العلماء الحاليين ومنهم ستيفن بنكر حين وصف غريزية اللغة 

بعد عمل اللغة عن وعينا يماثل بعد منطق إلقاء البيوض عن وعي  إن» :بقوله

من األفعال الغريزية  أياللغة يتم بال وعي من الطفل كما هو حال  فاكتساب (3)«الذبابة

األخرى. فالطفل يأتي إلى هذا العالم وليس معه كراس تشغيل في كيفية معالجة األمور 

حتى لو كان  اإللكترونيةالتي تواجهه. فنحن لو اشترينا أبسط جهاز من محل بيع األجهزة 

عجانة خبز كهربائية فسيتم تزويدنا بكراس تشغيل للتعرف على كيفية تشغيل هذا 

من اإلمكانيات املوجودة فيه. ولكن الطفل يأتي لهذا العالم وليس معه  واالستفادةاز الجه

حوله ولكننا ال نرى مشكلة لدى األطفال في تعرفهم على  ش يء ليتعرف من خالله على ما

مع وجود  -من خالل الزمن املتاح  -العالم من حولهم. بل العملية تجري بيسر كبير 

يسيرون فيه. فالطفل تحصيل املعرفة واالتجاه الذي الرغبة في  بين البشر في االختالفات

 يتعرف على العالم من حوله ويتعلم اللغة كما يتعلم العنكبوت الوليد كيفية بناء بيته. 

بقاع األرض بشرقها وغربها من أميركا إلى  اكتشافوقد تم خالل القرون املاضية 

كان يؤدي إلى التعرف على السكان األصليين في هذه املناطق  اكتشاف. وكل أستراليا

شفت أ أنولم يحدث »املنعزلة 
ُ
 قبيلٍة خرساءاكت

ُ
. فمهما كانت ظروف السكان (4) «ية

  األصليين في املناطق املستكشفة ودرجة عزلتها فإنه تكون لديهم لغة مناسبة. 

 قد سبقوهم إلى  أستراليافعند أول دخول للبريطانيين إلى قارة 
ً
وجدوا فيها قوما

األصليون. وقد استوطن السكان األصليون  أسترالياهذه القارة النائية أال وهم سكان 
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الف سنة كما تظهر البحوث الجينية واآلثار التي تم جمعها من  45قبل حوالي  أستراليا

األصليين كان  القارة األسترالية فإن السكان اكتشاف. وعند (1) مناطق السكان األصليين

قارة أميركا الشمالية بش يء  اكتشافيختلف  لهم لغة ولكنهم يعيشون عيشة بدائية. وال

سوى التوقيت وفي كلتا الحالتين كان هناك سكان أصليون  أسترالياقارة  اكتشافعن 

 يتحدثون لغتهم الخاصة بهم. 

آخر مهم حصل في بداية الثالثينيات من القرن املاض ي عندما كان  اكتشاف

املستكشف األسترالي مايكل ليهي يبحث عن الذهب في غويانا الجديدة. وكان السهل 

السادس الرحالة واملهاجرون األوربيون منذ حوالي القرن  استكشفهالساحلي للجزيرة قد 

مكانية للعيش في السلسلة الجبلية الطويلة هناك إ أن. ولم يخطر ببالهم (2) امليالديعشر 

 .(3) التي تخترق منتصف الجزيرة طوال وتقسمها إلى قسمين

السلسلة التي تبدو كسلسلة جبلية واحدة، وترى من كال جانبي الجزيرة، هي  لكن

في الحقيقة سلسلتين جبليتين متوازيتين وبينهما واٍد يسمى "وادي وتوت". يسكن هذا 

إلى الهجرات األولى من أفريقيا  أصولهمالوادي السكان األصليون للجزيرة الذين ترجع 

قرابة املليون شخص ولم  اكتشافهمتعدادهم حين . وكان (4) الف سنة 40قبل حوالي 

بأحد مطلقا سوى السكان األصليين. وكانت أشكال املستكشفين  اختالطيكن لديهم 

 مع 
ً
حركة  أيببشرتهم البيضاء غريبة بالنسبة لسكان الجزيرة مما يجعلهم يقفزون بعيدا

هم في الوادي. تصدر من املستكشفين البيض. فلم يعتادوا على رؤية أحد من غير جنس

بأحد فقد كانت لهؤالء السكان األصليين لغة  اختالطهمومع عزلتهم عن العالم وعدم 

 .(5) معيشة وأسلوبخاصة بهم 
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والبحث في وضع سكان املناطق املنعزلة وما كان عليه حال السكان األصليين حين 

لديهم القابلية  -وجميعهم من الهوموسابينس  -البشر  أنمناطقهم يدل على  استكشاف

لتطوير لغة حتى وان كانوا منعزلين عن اآلخرين. يقول مايكل كورباليس بهذا الصدد في 

تطور لهجات ينتهي بها  أناملجموعات املنعزلة من البشر يمكن  إن" :كتابه نشأة اللغة

 ض ي الحاجة قد الالتطور إلى لغات مختلفة وكل جيل يخترع كلمات جديدة كما تقت

دل على ش يء فإنما يدل على غريزية اللغة  إن. وهذا (1)" يعترفون بها يحبذها الكبار وال

 اإلنسانية.

يصدر من  توظف للداللة على غريزية اللغة هو ما أنومن الدالئل التي يمكن 

التركيبات النحوية منذ  واستخدامون باستعمال املفردات للحديث ؤ األطفال عندما يبد

 يلفظها ألول مرة ن
ً
عومة أظفارهم. فعندما يبدأ الطفل بالحديث فإنه غالبا ما يقول جمال

 . (2) يكون قد سمعها سابقا ولم يعلمه إياها أحد أنمن دون 

 
ً
تركيبات جديدة لأللفاظ  اشتقاقالطفل لديه القدرة على  أنونالحظ أيضا

 أو غير صحيح  االشتقاق)ماٍض من مضارع وبالعكس( إليصال فكرته وقد يكون 
ً
جديدا

بحسب الدارج من حوله لكن بالتأكيد يكون له عند الطفل قاعدة عقلية ُبنيت في نظام 

 (3) ببيئته وتشكل قاعدة البيانات األولية لديه التصالهالطفل املعرفي الفطري نتيجة 

( وهذا ما
ً
 عقليا

ً
 .(4) يسميه تشومسكي )نحوا
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وأنقل هنا حادثة لطفلة في عمر األربع سنوات كانت تصف اللون الغامق أنه "سادد". وهذه الكلمة مستمدة من سماع  -3

" ويقابله بالعربية كلمة "فاتح" والتي تشير إلى أن اللون خفيف )فاتح( وليس غامق وتنتمي إلى الفعل "فتح مفتوح

"مسدود". وهكذا ومن خالل هذه التركيبة التي تعودت عليها أن اللون الخفيف يشار له "فاتح" وعكس مفتوح في العربية 

"مسدود" فيكون اللون اآلخر "سادد". وهذا االستنتاج ليس من تعلم بل من استخدام ما يجود به عقل الطفل وتفكيره 

أنه صحيح فنراه هنا ربط بين مفتوح ومسدود وأطلق سادد بمقابل كلمة فاتح. الطفل  من أجل أن يتحدث كما يرى هو 

 نحويا الشتقاق التركيبات اللفظية من األلفاظ 
ً
هنا لم يتم تدريبه على اشتقاق لفظ مقابل لفظ ولم يتم إعطاؤه قانونا

 في ذلك ألنه اشتق لفظ جديدة بمعنى جدي
ً
د لم يستخدمه أحٌد قبله. وهذا يدل على التي تعلمها، كما أنه لم يقلد أحدا

أنه يمتلك طاقة معرفية تمكنه أن يركب املفردات التي يحتاجها للتعريف بفكرته وقد يكون الطفل مخطئا بحسب من 

 اللغوية واملعرفية الفطرية واضحة.حوله ولكن قابليته 
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ملكة اللغة ليست نتاج التربية وان كانت متعلقة بها، بل هي فطرة إنسانية 

. فالطفل يتحدث لغة آبائه ويتقن لغة املحيط الذي تربى (1) يصقلها املحيط والتربية

ينسب  ما إنالتربية هي التي ولدت فيه القابلية اللغوية بل  أنيعني  فيه، ولكن هذا ال

ة بعينها دون غيرها في نفس الطفل وتنمية النحو العقلي لديه لبيئة التربية هو تنميتها للغ

الطفل الذي يولد في  إنضمن قواعد النحو الكلي التي يمتلكها في فطرته اإلنسانية. أي 

مجتمع يتحدث اللغة العربية سيتحدث بالعربي ومن يتربى في بيئة تتحدث اللغة 

ت على لغة محددة ويختلطون في الفرنسية فسيتحدث بها. وهناك أطفال يتربون في البي

 املدرسة أو يتعلمون فيها بلغة أخرى مما يمكنهم من حيازة لغتين كلغة أم في نفس الوقت. 

أو فطرية  -أي مختصة بالنفس اإلنسانية  -فاللغة كما نرى هي قابلية أنفسية 

تستمد من املحيط قواعدها النحوية ومفرداتها، وان لم يسعفها املحيط في توفير 

يولد املفردات التي يتطلبها حديثه سواء بالوصف أو  أناملفردات فإن كل فرد قادر على 

بت أسماء  بإطالق
َّ
ث
ُ
. وهذه ياءاألشاسم على مسمى، ومن فرط االستعمال تظهر أو ت

 
ً
كانت اللغة فطرية أو صفة  إنبين األفراد. والسؤال هنا:  اتفاقوبال  العملية تتم عفويا

هو سبب تأخرها بضع سنين  يتكلم األطفال حين الوالدة؟ وما للنفس اإلنسانية فلماذا ال

 يتمكن األطفال من الحديث؟  أنقبل 

  

 يبدأ في الدخول فيه. فالطفل اللحظات األولى بعد الوال 
ً
 غريبا

ً
دة تمثل للطفل عاملا

 عن املحيط اآلمن الدافئ الذي استمد منه الرعاية. والنفس تعلقت بوجودها 
ً
يؤخذ بعيدا

في الرحم في هذا العالم وهي متطلعة لتعرف عنه أكثر. وتأتي اللحظة التي تخرج فيها 

تعرف عنها ولكنها جاءت بعد عصرة املخاض وألم املرور  أنالنفس إلى الساحة التي تريد 

 يحصل من حوله أو ال يعرف الطفل ما من ممر ضيق مؤلم والخروج إلى وضع غريب ال
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يجري لها. يبدأ الطفل بالتواصل مع محيطه واأللم يعصر جنبيه  تعرف النفس ما

َفه في فترة الحمل.   ويحصل معه مالم يألِّ

يخرج  أنن دخول الهواء في مجرى الطفل التنفس ي بعد الصدمة الثانية، تأتي م

جسده من رحم أمه، تنتفخ الرئة ويتحرك القفص الصدري ومعه عضالت البطن 

 والحجاب الحاجز. 

الصدمة الثالثة، تسقط في أذنه األصوات فجأة وبحدة لم يعرفها فقد كان في 

 عن مباشرة هذه الصدمات واآلن هي صدمة أخ
ً
رى تأتي من الجهاز غشاء الرحم بعيدا

. ماذا سيفعل 
ً
السمعي. ثم يالمس جسمه الهواء البارد فاملحيط لم يعد كما كان دافئا

 
ً
 ؟ الطفل بعد هذا املسار غير املألوف والذي يستمر لدقائق طويلة جدا

رتعابه ايعبر عن خوفه و  أنالطفل يضع كل طاقته من أجل  أنأرى، وهللا العالم، 

 ملا يحصل، يزفر بقوة فت
ً
، إذ يخرج الهواء من صدره كما دخل أتي الصدمة األشد رعبا

ليرعبه مرة أخرى وليرعبه أكثر هذه املرة صوته املصاحب لخروج الهواء فتأتي صرخاته 

حّدث بحجم الصدمة التي يحس فيها. 
ُ
 متعالية ت

هو؟ كيف السبيل لنقول له أنت في  أينماذا نفعل لكي يطمئن الطفل وليعرف 

قد جئت إلى ساحة طيبة فيها الفضل والنعمة. شيئان يطمئن بهما صدر هذا العالم و 

هِّ )
َّ
ي َعْبدِّ الل بِّ

َ
( عليه السالمالطفل اآلذان في أذنه اليمنى واإلقامة في أذنه اليسرى. فَعْن أ

اَل 
َ
هِّ )" :ق

َّ
اَل َرُسوُل الل

َ
ي لى هللا عليه وآلهصق ْن فِّ ِّ

ّ
ذ

َ
ُيؤ

ْ
ل
َ
وٌد ف

ُ
ُه َمْول

َ
َد ل ُيْمَنى ( َمْن ُولِّ

ْ
هِّ ال نِّ

ُ
ذ

ُ
أ

يمِّ  جِّ انِّ الرَّ
َ
ْيط

َّ
َن الش  مِّ

ٌ
ْصَمة ُيْسَرى فإنها عِّ

ْ
ي ال ْم فِّ ُيقِّ

ْ
ةِّ َول

َ
ال انِّ الصَّ

َ
ذ

َ
أ  .(1) "بِّ

املؤجل حتى ينضج عقله ويعينه  لالمتحانوبهذا فإن الطفل قد سمع البيان األول 

تعابه مما هو فيه ر اجسمه على األداء. وهنا بدأت لغة الطفل، قال كلماته األولى وعبر عن 

يفهم يصبح عندها األذان واإلقامة في  كان الطفل ال إنوتمت طمأنته والحديث معه. 

( من ذلك. لوات هللا عليهمصأذنيه مسألة عبثية وحاشا هلل ورسوله وال بيته الطاهرين )

                                           

 الحديث السادس(. 13)باب 17ص 6املجلد الشيخ الكليني: -كتاب الكافي  -1



 77 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العوامل اليت أسست لظهور اللغة اإلنسانية 

 
 

املعرفة صفة  أنالنفس اإلنسانية استلمت الرسالة. نعرف بذلك  أنولكن بالتأكيد 

للنفس أو فطرة إنسانية تفرد بها نوعنا دون الخلق، يأتي الطفل وهو يحملها كما يحملها 

َم آَدَم » :البالغ وتصقل أركانها التربية واملحيط الذي يتربى فيه. يقول هللا سبحانه
َّ
َوَعل

َها
َّ
ل
ُ
ْسَماء ك

َ
ْم » (1) «األ

َ
ْم َيْعل

َ
نَساَن َما ل ِّ

ْ
َم اإل

َّ
ُقْرآَن » (2) «َعل

ْ
َم ال

َّ
ْحَمُن * َعل فالنفس ، (3) «الرَّ

النفس  -تمتلك أدوات املعرفة وهي صفتها  أيتأتي لهذا العالم وهي تمتلك لغة شمولية 

يقلد أفعال الكبار ولكن  أنالتي تفردت بها دون الخلق. وقد يحاول الرضيع  -الناطقة 

يمتلك أدوات التعبير. فأعضاء النطق البد لها  يستطيع وذلك لكونه ال كما نعلم انه ال

ن  أنتنمو ليتمكن األطفال من النطق والبد للحنجرة  أن ِّ
ّ
تنحدر إلى موضعها الذي ُيَمك

يكتمل نموه الذي يستمر حتى الشهر الثامن عشر  أنالطفل من الحديث والبد للدماغ 

تراكيبها ومفرداتها.  لكي يعرف اإلنسانيةيتعرض للغة  أنمن عمر الرضيع كما البد له 

املعرفة عموما واللغة بالخصوص هي صفة إنسانية  أنيعزز  يلي إلى ما وسنتعرض في ما

متعلقة بالنفس اإلنسانية ويساعدها على أداء دورها طبيعة البناء البايولوجي الذي 

في هذا  االمتحانيتمتع به جسم اإلنسان الذي تمارس من خالله النفس اإلنسانية 

   العالم. 

  

مسألة نشوء اللغة هي مدار بحث لفترة طويلة من أجل الوقوف على حقيقة 

بداية تشكل حلقات الكالم األولى وكيف نشأت املصطلحات أو كيف أصبح هناك معنى 

املسألة قد تكون عصية على التحصيل وذلك نتيجة لعدم وجود عصر  للكلمات. هذه

عامل الزمن  أنيعيننا على فهم املوقف. كما  نجد في آثاره ما أنحجري للغات نستطيع 

الالزم لتطوير بدايات اللغة يصعب الوقوف عليه لصعوبة تحديد نقطة البداية بدقة. 

تترك  ة في جسم اإلنسان أغلبها أعضاء الوذلك ألن األعضاء البايولوجية املرتبطة باللغ

 يستدل بها على تطورها نتيجة لتركيبها العضوي القابل للتحلل فال يوجد الكثير 
ً
آثارا

ليه من خالل حساب حجم سوى حجم الدماغ الذي يتم الوصول إلالستفادة منه 
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بالحجم األحافير املتوافرة ليست  أنالتجويف الخاص بالدماغ في الجمجمة. إضافة إلى 

الذي يسمح بدراسة دقيقة لتطور جسم اإلنسان عبر فترة التطور للهومو بل يوجد 

فجوات كثيرة حاول العلم تغطيتها بالفرضيات العلمية املستندة إلى منظومة التطور 

 بشكلها العام.

يقدم استنتاجات منطقية من خالل  أنبعض املتخصصين الحاليين حاول 

يجتمع  التي وقعت في زمان قريب في مجتمعات ال ةالتاريخيدراسة بعض الحوادث 

أفرادها على لغة مشتركة. وكيف أدت هذه الحالة إلى تشكل خصوصية محدودة في 

التي ال  -اللغة أو في لغة ما. وتم دراسة كيفية تصرف األفراد في املجتمعات اإلنسانية 

أثناء تشكيلهم لتركيبات لغوية  -يتحدث األفراد فيها ذات اللغة بل لغات مختلفة 

جديدة من أجل إيجاد وسيلة تواصل مع بعضهم البعض كونهم ال يجيدون لغة 

مشتركة وكل منهم يتحدث بلغة مختلفة. وبهذا املعنى ينقل البروفسور ستيفن بنكر في 

 كتابه الغريزة اللغوية: 

ولى التي نرى فيها كيف يخلق الناس اللغة من»
أ
تي الحالت ال

أ
حالتين ُتَعدان من  وتا

طلسي 
أ
ريخ العالم وهما تجارة الرقيق عبر المحيط ال

أ
حداث المحزنة في تا

أ
ك ثر ال

أ
ا

عمال السخرة في جنوب المحيط الهادي. 
أ
مألك مزارع القطن فقد خلط بعض وا

والسكر والقهوة والتبغ عمدا العبيد والعمال الذين كانوا يتكلمون لغات شتى. كما 
العمال.  باختألطبعض الجنسيات المحددة لكن رضوا فضل بعض هؤلء المألك 

يضطر هؤلء العمال الذين يتكلمون لغات ما كان متاحًا في حينه. وحين لن ذلك 
عمال المحددة، ول يستطيع بعضهم 

أ
مختلفة للتواصل فيما بينهم إلنجاز بعض ال

لغة تعلم لغة بعض، فإنهم يطورون نوعا لغويا مؤقتا يدعى اللغة الهجين. وال
و مألك 

أ
الهجين سلسلة من الكلمات المجزوءة تستعار من لغة المستعمرين ا

المزارع ول تستقر على نظام واحد من الترتيب ول تحوي إل شيائ قليأل من النحو. 
حيان لغة مشتركة ثم يزيد تعقيدها تدريجيا 

أ
وقد تصبح اللغة الهجين في بعض ال

 على مر السنين. 

نغير 
أ
نه يمكن للغة الهجين في حالت  بيكرتون قدم دليألً اللساني ديريك  ا

أ
على ا

نك ثيرة 
أ
نيحتاج ذلك إل  تتطور إلى لغة معقدة في طفرة واحدة. ول ا

أ
تتعرض  ا

م. وقد 
أ
طفال للغة الهجين في السن التي يك تسبون فيها لغتهم ال

أ
مجموعة من ال

بائهم واعتنى 
 
طفال عن ا

أ
بهم عامل كان حدث ذلك كما يقول بيكرتون حينما عزل ال

طفال بإنتاج سلسلة مبعثرة من الكلمات 
أ
يخاطبهم باللغة الهجين. ولما لم يرَض ال
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دخلوا التعقيد النحوي الذي لم يكن موجوداً 
أ
في هذه اللغة. وذلك مما  فإنهم قد ا

طفال اللغة الهجين 
أ
وجد لغة جديدة معبرة. وتسمى اللغة التي تنتج عن تحويل ال

أ
ا

ولىإلى لغة 
أ
دة. وقد جاء دليل بيكرتون الرئيس على ذلك من ظرف  ا

 
لهم اللغة المَول

ريخي لمثيل له. فعلى الرغم من 
أ
المزارع التي كانت تستخدم العبيد وكانت  انتشارتا

دة، فقد ظهرت حالة من خلق اللغة المولدة في فترة 
َ
ل ك ثر اللغات المو 

أ
وراء ظهور ا

ل الرئيسية المؤثرة فيها. فقد حدث قبيل زمنية قريبة منا تسمح لنا بدراسة العوام
بداية هذا القرن ازدهار عظيم في زراعة السكر في جزيرة هاواي مما جعل العمال 

يسدون حاجة هذا العمل. ولذلك فقد ُجلب عمال من الصين واليابان  المحليين ل
ة اللغة الهجين س

أ
دى إلى نشا

أ
ريعا. وكوريا والبرتغال والفلبين وبورتوريكو، وهو مما ا

حياءوكان معظم العمال المهاجرين الذين طوروا هذه اللغة 
أ
 بيكرتون في  ا

أ
حين بدا

نإجراء المقابألت معهم في السبعينيات...... والألفت للنظر 
أ
الجيل الألحق من  ا

ولد المزارعين 
أ
وا في هاواي في تسعينيات القرن الماضي من ا

أ
طفال الذين نشا

أ
ال

هوا إلى الكألم بصورة مختلفة..... ويألحظ بيكرتون الذين تعرضوا للغة الهجين، انت
ثر 
أ
عم وغير متا

أ
طفال في الغالب ال

أ
دة من نتاج عقول ال

 
نه إذا كان نحو اللغة المَول

أ
ا

بائهم المعقدة فإن هذا النحو يمثل نافذة مهمة لإلطألل على العمل النحوي 
 
بلغات ا

 .(1) «الفطري للعقل

غة العربية منذ فترة بعث محمد صلوات هللا خر لو نظرنا إلى تطور اللمن جانب آ

 أناللغة العربية قد تغيرت بصورة هائلة لدرجة  أنعليه وآله إلى يومنا هذا فإننا نجد 

لغة قريش لم تعد مقبولة مطلقا الن تكون لغة الحديث املتبادل بين األفراد في زماننا 

، فإن العرب كغيرهم من الحالي أو حتى في زمان يسبقنا بمئات السنين. وأكثر من ذلك

األمم طوروا لغات محلية "تسمى لهجات" تختلف عن بعضها البعض لدرجة يصعب 

يفهم الدارجة املغربية وال  أنالتفاهم بين العرب من دول مختلفة. فال يستطيع اليمني 

املغربي يستطيع فهم اللهجة العراقية وال يمكن لهم التفاهم دون الرجوع إلى لغة وسط 

 تمثل ال
ً
 . لغة العربية الفصيحة بدرجة معقولة ليكون التفاهم بينهم ممكنا

 ال ننس ى 
ً
تنتمي بش يء  اللغة العربية التي نسميها اليوم العربية فصيحة ال أن أيضا

 في املفردات والتركيب النحوي. وأود 
ً
للغة قريش في زمان صدر اإلسالم، فالفرق كبير جدا

العرب في زمان األمويين عندما أرادوا وضع قواعد للغة العربية حاولوا  أنأشير هنا إلى  أن

ش يء هجين في اللغة العربية. وذلك كون اللغة متطورة وتتأثر  أيتجنب استخدام 

                                           

 .45 - 42ستيفن بنكر: ص -الغريزة اللغوية  -1



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   80

 
 

الفتوحات األموية جعل الكثير من األمم األجنبية تدخل في دولة  انتشار ن وأ ،باالختالط

 بني أمية وتختلط ثقافاتها بالثقافة ال
ً
  عربية. وهذا بدوره أثر في اللغة العربية تأثيرا

ً
 واضحا

مما حدى بالقائمين على وضع قواعد اللغة العربية اعتماد اللغة العربية بصورتها التي 

هذا الزمن الذي تم  أننتذكر  أن. وال يفوتنا (1) كانت حتى منتصف القرن الثاني الهجري 

 ستكون اللغة االختالطاختياره لتكون اللغة فيه بعيدة عن 
ً
، واملفردات الهجينة هو أيضا

مع اللغات األجنبية  االختالطفيه هجينة ودخلت فيها الكثير من املفردات األجنبية نتيجة 

تعتبره في زمان نسبة ملائة سنة قبل هذا التأريخ وهكذا ملائة أخرى. فاملسألة ال تنتهي وما 

 في اللغة هو هجين نسبة للقرون السابقةما أ
ً
  .  صيال

 من لغات محلية في البلدان العربية  وعلى هذا األساس وعلى ما
ً
بين أيدينا أيضا

الزمن الذي تطلبه تشكل اللهجات العربية أو لتغيير لغة أو نشوء لغة عن أخرى  فإن

في مثالنا هذا  -نتيجة لتشكل مجتمعات جديدة وانعزالها عن مجتمعها القديم لم يتطلب 

ت من السنين في ابعد األحوال. بل قد تكون الفترة املطلوبة سوى مائة أو بضعة مئا -

لنشوء لغة جديدة أقل من ذلك بكثير إذا ما توافرت لها ظروف مناسبة. وهذا ما رأيناه 

في اللغة األسترالية وهي لغة إنكليزية تطورت منذ دخول املستوطنين البريطانيين األوائل 

لغة  اآلنن عشر امليالدي. فاألستراليون يمتلكون للقارة األسترالية في نهاية القرن الثام

في طريقة اللفظ  -التي هاجرت معهم في حينه  -إنكليزية مختلفة عن اإلنكليزية البريطانية 

يختلف الحال إذا نظرنا إلى لغة الواليات  والتراكيب وحتى طريقة كتابة املفردات. وال

اللغة اإلنكليزية األمريكية  ناآل املتحدة األمريكية، ففي ظرف خمسة قرون أصبحت 

 بل هما 
ً
تختلف عن اللغة البريطانية التي حملها املستوطنون األوائل بشكل كبير جدا

لغتان مختلفتان حتى في بعض القواعد األساسية وطريقة كتابة املفردات واللفظ. وهذه 

 العملية تمت في الحالتين بعفوية تامة وبال وعي ومن دون قصد بشري. فلم يخطط

لالبتعاد عن هيكل اللغة اإلنكليزية البريطانية أو إلنشاء لغة جديدة ولم يحصل  األمريكان

 لكن الحال يعكس لنا كيف 
ً
فترة  أناللغة متطورة وكيف  أنذلك من األستراليين أيضا

 . أمعقود قليلة تؤدي إلى نشوء لغة جديدة عن لغة 
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 لغة اإلشارة النيكاراغوية  .1.3.1

مسألة تطوير لغة بصورة كاملة نجدها في مثال قد يكون متفردا هو لغة اإلشارة 

للصم التي تشكلت بين األطفال الصم في نيكاراغوا. ولغة اإلشارة للصم هي لغة كما اللغة 

املنطوقة تماما ويعوض عن األصوات فيها باإلشارات لصعوبة النطق لدي الصم. ولكنها 

للدماغ وللمنظومة العصبية والقدرة املعرفية لإلنسان  استخدامهاتختلف من حيث  ال

في ش يء عن اللغة املنطوقة. الفرق فقط في إخراج صيغة التفاهم ونقلها للطرف املقابل. 

 -ويوجد أكثر من لغة للصم تم تطويرها في أماكن مختلفة من العالم وجميع هذه اللغات 

ي وضعت ابتداًء في فرنسا قبل عدة مستمدة من لغة الصم الت -باستثناء النيكاراغوية 

 قرون ومنها انتشرت إلى باقي أرجاء العالم.

 يتخذه املختصون اللغويون 
ً
رت احدى الحاالت في نيكاراغوا مثاال

ّ
 على َوف

ً
دليال

قدرة اإلنسان على تطوير لغة بصورة كاملة من الصفر. ففي الفترة التي سبقت 

رصة ضئيلة لتواصل الصم في نيكاراغوا مع السبعينيات من القرن املاض ي كانت هناك ف

في عيادات العالج الخاصة وغيرها من مؤسسات  أمبعضهم البعض سواًء في املدارس 

العناية بالصم. وفي الوقت نفسه لم يكن هناك نظام أو مدارس لتعليم الصم وال يوجد 

وفي عام ليتواصلوا مع بعضهم البعض من فترة ألخرى.  االجتماعيةنوع من الفعاليات 

تم تأسيس أول مدرسة لتعليم الصم لغة اإلشارة واستمرت بالعمل حتى أصبح  1977

توفر مجتمع تعليمي جيد  . وبذلك(1) 1979طالب في عام  400املنتمون لهذه املدرسة 

لألطفال الصم يلتقون فيه يوميا ويتشاركون ساحات اللعب وقاعات الدراسة ويتعرفون 

على بعضهم البعض. ومع كل موسم دراس ي جديد يلتحق بهذه املدرسة أطفال جدد  

 في أعمار الطلبة.  االختالفليزداد مستوى 

كانت املدرسة تركز على تعليم األطفال قراءة الشفاه كون آباء الطلبة الصم 

يتم توفير وسيلة  أنأغلبهم ممن يسمعون ويتكلمون بصورة طبيعية وكانت الغاية هي 

للطلبة الصم للتواصل مع عوائلهم. التجربة لم تنجح ولم يتعلم األطفال قراءة الشفاه 
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ً
 جدا

ً
تواجد  أن. لكن الش يء الذي لم يكن بالحسبان هو (1) وكان مستوى التعلم محدودا

األطفال مع بعضهم البعض وتفاعلهم في ساحات اللعب أو في الطريق إلى املدرسة أدى إلى 

  إشارةأنهم طوروا طريقة للتواصل فيما بينهم بلغة 
ً
لم يعلمهم أحد  خاصة بهم تماما

 أساسياتها أو كيفية التواصل بها. 

 بعد 
ً
انتبهت اإلدارة وخبراء اللغة وأجريت أبحاث على وضعهم  أنوظهر أيضا

األطفال الجدد يتحدثون بطريقة مختلفة عن األكبر سنا  أنوتداولهم للغة اإلشارة فتبين 

بعد بداية لغة  أي 1983أو البالغين منهم. وان األطفال الذين بدأوا دراستهم بعد العام 

قد طوروا اللغة أكثر  1983ة قبل العام اإلشارة بين سابقيهم الذين التحقوا باملدرس

حديثهم بلغة اإلشارة  إن أيلتكون تعابيرهم مختصرة أكثر وتحكي الكثير بحركات بسيطة. 

أصبح أكثر انسيابية ويتفوق على لغة اإلشارة التي كانت في بداياتهم لينتهوا إلى لغة لم 

 . (2) تكن موجودة حين والدتهم

بين الجيل  االختالطاراغوية تولدت وتطورت من وعليه فإن لغة اإلشارة النيك

 1977املنعزل تماما عن أقرانه حتى اجتمعوا في أول مدرسة في عام  -األول من الصم 

ومن تبعهم من الصم لاللتحاق باملدرسة في  -ليحصلوا على مجتمع من الصم ألول مرة 

لزمن إلى تولد لغة في أقل من عقدين ونصف من ا االختالطاألعوام الالحقة. وأدى هذا 

جديدة هي لغة اإلشارة النيكاراغوية. الكثير من متحدثي هذه اللغة من الصم في نيكاراغوا 

تعتبر في مهارة األداء لهؤالء البعض كلغة  اكتسبوا هذه اللغة في وقت متأخر ولذلك هي ال

م بينما األجيال الالحقة تعلموا اللغة في أعمار التعلم األولى لتصبح لغته
ُ
م ولتتطور أ

ُ
م األ

 .(3) بهم أكثر مما كانت عليه
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 ظهور لغة مولَّدة من خالل طفل واحد فقط .1.3.2

دة من خالل طفل واحد فقط. 
َّ
املثال الذي نورده هنا يتحدث عن ظهور لغة مَول

 اللغويينوقد تعرض هذا املوضوع للكثير من الفحص والتدقيق على يد املتخصصين 

واألطباء النفسانيين. وقد أشارت له الباحثة واملتخصصة اللغوية من جامعة الينوي 

وزميلتها املتخصصة النفسانية من جامعة  ،Jenny  Singletonاألمريكية، جيني سنغلتون 

في ورقتهما البحثية املعنونة "عندما   ،Elissa Newportروشيستر األمريكية، أليسا نيوبورت 

 أنوسأحاول هنا   "When learners surpass their modelsعلى معلمهم يتفوق التالمذة 

 استعرض تفاصيل هذه الحالة والنتائج املستخلصة منها.

 وهو "سايمون" أعطيالبحث يتحدث عن طفل أصم 
ً
 رمزيا

ً
. ولد سايمون (1) اسما

 وقد تعرفا على بعضهما في وقت سابق واجتمعا كزوجين وشكلوا 
ً
ألبوين أصمين أيضا

عائلة. وكان الوالدان من قليلي الحظ كونهم لم يتعلموا لغة اإلشارة في وقت مبكر وبذلك 

م
ُ
من تعلم اللغة في سني . إذ البد (2) فقدا الفرصة لكي تكون لغة اإلشارة عندهم كلغة أ

لكي يتم الحديث بمهارة وإال ستكون اللغة ضعيفة والحديث ال يخلو من  (3) األولى العمر 

يمكن تجاوزه بغض  أخطاء مهما زاد الشخص من فرصة التعلم, هذه الحقيقة واقع ال

. ويتفق على ذلك خبراء اللغة إشارةكانت لغة منطوقة أو لغة  إنالنظر عن طبيعة اللغة 

على أنها السنين التي تتشكل فيها  -أدناه  1-4انظر الشكل  - (4) ويحددون سني العمر األولى

يمتلك مهارة الحديث بلغة  . وان لم يحصل ذلك فإن الطفل سوف الأمعند الطفل لغة 

ويبقى يختلف في حديثه عن اآلخرين  أملغة يتعلمها بعد سني عمره األولى( كلغة  أي)

م وتعلموها في سني عمرهم األولى
ُ
. وتبقى كيفية (5) الذين يحملون ذات اللغة كلغة أ

كلغة  إتقانهاإجادة اللغة والحديث بها مسألة مختلفة من شخص آلخر ولكن من الصعب 

م بعد هذه السنوات. وكما نعلم فإن إعاقة النطق عند الصم ال
ُ
معرفية  تمثل إعاقة أ

مطلقا فإن الصم يمتلكون القدرة املعرفية التي يمتلكها اإلنسان العادي ولكنهم يفتقرون 
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يسمعون األصوات نتيجة عطل في الجهاز  إلى القدرة على التعبير الصوتي كونهم ال

 العصبي السمعي. 

 ما
ً
يميزون حالة االبن األصم حتى وقت متأخر ويحصل  يحصل فإن اآلباء ال وكثيرا

ينالون فرصتهم في تعلم لغة اإلشارة أو العرض على جهات متخصصة  بعض الصم ال أن

في وقت مبكر. وهذا هو حال والدي سايمون مما أدى إلى تعلمهم لغة اإلشارة بوقت 

م ولكن  أنمتأخر بعد 
ٌ
تجاوزت أعمارهم سن الخامسة عشر. وهو سن متأخر لتعلم لغة أ

يمنع من التعلم بدرجة مناسبة وان كان التعلم يتم بصعوبة. ولصعوبة لغة الصم  ال

ومناهج تعليمها الفتقار التعليم إلى طريقة تواصل ابتداًء إذ إن التعلم املتأخر ينتج عنه 

تكون متناسقة أو سليمة مهما بذل  اللغة سوف ال إن أيحديث مليء باألخطاء اللغوية. 

 . (1) املتعلم من جهد

 

 .(2)يوضح العالقة بين العمر وإمكانية الطفل على اكتساب لغة  1-4الشكل 
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فاملتحدث الذي يتعلم لغة بوقت متأخرة سوف ال يتمكن من التخلص من 

األخطاء املصاحبة للحديث. وفي حالة والدي سايمون فإن حديثهم بلغة اإلشارة يحتوي 

بعض األمثلة من اللغة املنطوقة وليس من لغة  على أخطاء في تركيب الجمل. وأورد

 األمثلة تفتقر إلى الدقة الختالف الحالتين: أناإلشارة للتقريب مع مالحظة 

 قول يوصل املعنى بتركيب عشوائي قول صحيح بتركيب منظم

ذهب الطالب إلى املدرسة من 

 الصباح الباكر

ليها الطالب، منذ الصباح املدرسة, ذهب إ

 الباكر ذهب

املناطق املخصصة للعبور هي 

 منة لعبور الشارع آمناطق 

عبور الشارع، أماكن واضحة مخططة ، عبور 

 امن

 موجود، عملي ينتهي، أراك أنايأتي املساء،  سأراك في املساء بعد انتهاء عملي

  املتحدث ال إنواألخطاء هنا ليس في مخالفة الدارج من القول بل 
ً
يستخدم نسقا

 في إيصال
ً
املعنى. فمرة يستخدم النسق الذي في يمين الجدول وأخرى يستخدم  محددا

للكلمات بتنسيق  إيراديوجد عند املتحدث نسق محدد بل هو  الذي في اليسار فال

عشوائي يختلف من مرة ألخرى في محاولة إليصال املعنى. فقد يضطر املتحدث إلعادة 

 يوصل املعنى.  أنالجملة بأكثر من نسق من أجل 

 
ً
الجملة األولى تم رفع املفعول به من الجملة ليوضع في النص املقابل في  فمثال

كلمة املدرسة مبتدأ  إيرادالجملتان الفعليتان لتعطيا معنى صورة مبتدأ ومن ثم جاءت 

 غير متناسق ففي 
ً
الكالم. هذه الطريقة في التعبير والتركيب الفوضوي للجمل يعتبر تركيبا

 في طريقة ترتيب الفاعل والفعل وحرف الجر من أجل 
ً
كل مرة يأتي تركيب الجملة مختلفا

 تخمينية إليصال املعنى 
ً
كونهم إيصال املعنى. املتحدثون بهذه الطريقة يستخدمون طرقا

 صحيحة. وهذا بالضبط ما ال
ً
حصل مع سايمون عندما  يعرفون كيف يركبون ُجَمال

 تعلم اللغة من آبائه.

ففي كل مرة كان سايمون يتعرض لطريقة مختلفة في طرح الجملة من أجل 

مع سايمون بنسق يتكلم والدا سايمون  -وهي ليست قليلة  -إيصال معنى. وفي أحيان 

في أغلب األحيان يفقدون حس التنسيق نتيجة قصورهم في  صحيح في الترتيب ولكن
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األداء بلغة اإلشارة. وعندما حانت الفرصة وعرض اآلباء سايمون على املتخصصة 

سنغلتون، صاحبة البحث، انتبهت إلى وضع سايمون وبدأت بدراسة اللغة التي تعلمها 

 دراسة لغة آبائه. تم إعداد مشروع الدراسة ليأخ
ً
ذ الوقت الالزم لدراسة سايمون وأيضا

م من لغة هجينة. وتم توسيع  أييجيدانها؛  تعلم سايمون لغة من أبوين ال
ُ
تعلم لغة أ

برنامج البحث ليشمل حاالت أخرى في مجتمع لغة اإلشارة من أجل املقارنة ألنها من 

م من لغة هجينة في وسط محدود، 
ُ
املرات النادرة التي يحصل فيها تعلم طفل للغة أ

باملجتمع غير األصم بش يء.  اختالطهيفيده  دين فقط، ببساطة الن الطفل أصم والالوال

وفي هذه الحالة فإن سايمون تعلم على يد والديه فقط وهم يتحدثان بنسق غير مترابط 

والمنهجية فيه نتيجة لقصورهم عن تعلم لغة اإلشارة. وقد جاء البحث بنتائج غير 

 متوقعة على اإلطالق.

 في حديثه  أنفقد تبين 
ً
 محددا

ً
سايمون يتحدث بنسق سليم ويستخدم تنظيما

 في تصريف الخطاب، وتركيب الجمل عنده واحد وال
ً
 معينا

ً
يتنقل بين جمل  ويتبع نسقا

وتركيبات عشوائية تختلف في كل مرة كما يفعل والداه. حيث كان سايمون يتعرض من 

بصورة متكررة مادام الحديث خالل لغة اإلشارة مع والديه للنسق الصحيح والعشوائي 

. والذي حصل 
ً
األنساق العشوائية للجمل تم استبعادها في لغة سايمون  أنمستمرا

وبقيت التركيبات الصحيحة فقط. فالتركيبات العشوائية ال تأتي بنسق محدد بل في كل 

يوجد نسق محدد. بينما التركيبات  الجملة بتركيب مختلف ومن ثم المرة تأتي 

دما تتكرر في حديث اآلباء فإن نسقها يشابه النسق السابق الصحيح الذي الصحيحة عن

مر على سايمون في ساعة سابقة أو يوم سابق. وهكذا من دون وعي أو تخطيط اختار 

 . (1) التركيب أو لنقل لها تركيب محددسايمون من بين حديث آبائه لغة خاصة به سليمة 

دة من خالل شخص واحد فقط ولم  انبثاقهذا البحث دليل واضح على 
َّ
لغة مول

  (2) تكن لغة األهل اكثر من مادة خام
ً
كيف  لتنتج منها لغة جديدة. كذلك فإنه واضح جدا

 على املادة الخام  (3) الطفل مؤهل ليشكل قواعد اللغة أن
ً
ويؤسس لبناء سليم اعتمادا
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خصصين وهو في عمر سايمون وصل إلى يد املت أنالتي يطرحها اآلباء. الش يء املفيد 

السابعة وهذا عمر جيد ليتم االعتناء به ودراسة حالته من قبل املتخصصين. ولقد فاجأ 

سايمون الجميع بقدرته على توليد لغة من حديث آبائه الهجين غير املتناسق قبل سن 

 السابعة.

نعلم كم حالة مشابهة  والنظر والبحث فيها وال اكتشافهاحالة سايمون تم 

يشير إلى قدرة الطفل على توليد لغة تفوق لغة  ولعلها كثير، ولكنه درس مفيدموجودة، 

تعرض إلى محيط لتبادل الحديث وش يء من اللغة ليطور منه هياكل نحوية  اآلباء إذا ما

 
ً
 متكامال

ً
 لغويا

ً
  ونسقا

ً
اللغة  أنما. وتبين من خالل بحث حالة سايمون وأقرانه  نوعا

ليست من تعليم اآلباء لألبناء بل هي انبثاق جديد مع والدة كل طفل ليستفيد من 

 .(1) في توليد لغتهمحيطه والفرصة التي يوفرها اآلباء بمشاركته الحديث الذي يساعده 

 لغة أطفال المهاجرين .1.3.3

قد يختلف حال سايمون نوعا ما عن حال أطفال املهاجرين )أو األطفال 

املهاجرين الذين يولدون في في نفس املوقف، وباألخص األطفال  االثنينولكن املهاجرين( 

موطن آبائهم وتهاجر عوائلهم في أعمار أطفالهم األولى أي أعمار قبل سن املدرسة. حيث 

ال الحالين فإن هؤالء األطفال ال م لهم ألنها تختلف عن لغة  في كِّ
ُ
تكون لغة آبائهم لغة أ

 ماأقرانهم الذين يختلطون 
ً
نشاهد  بهم في املدرسة والبيئة الحاضنة خارج املنزل. وكثيرا

م 
ُ
 في تعليم أطفالها في املهجر لغة اآلباء لتكون هي اللغة األ

ً
 كبيرا

ً
العائلة وهي تبذل جهدا

ولكن النجاح صعب في هذا ما دام األطفال يتعرضون لبيئة أخرى وهي من تستقطبهم 

، لكن األ 
ً
 واجتماعيا

ً
 أكثر تعليميا

ً
تكون  الما ينجحون في تعلم لغة اآلباء ولكنها  طفال غالبا

 لهم 
ً
ّما

ُ
 لغة أ

األطفال الذين يولدون في بلد املهجر ألبوين مهاجرين فحالهم أفضل بكثير من  أما

األطفال املهاجرين يتربون في  أناألطفال املولودين في بلد اآلباء. الفرق عن حالة سايمون 
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املهجر ولكن أطفال املهجر تتوافر لهم في سني عمرهم األولى  يجيدون لغة كنف والدين ال

سواء في املدرسة أو في املحيط وهؤالء األقران  أمثالهمبأقران من  االختالطفرصة 

لغة  اكتسابويتوفر لهم بذلك البيئة التي تساعدهم على يتحدثون لغة املهجر كلغة أم. 

على عكس سايمون الذي يعيقه  طاالختال املهجر كلغة أم كونهم يستفيدون من هذا 

يتعرضون له من إرباك  يعيق هؤالء األطفال ما من املحيط، وال االستفادةمرضه من 

كل األحوال فإن األطفال الذين  . وفي(1)أم لغة املهجر كلغة  اكتسابلغوي في املنزل من 

يصلون إلى بلد املهجر قبل سن الخامسة يطورون لغة أفضل بكثير من لغة آبائهم 

األطفال الذين يولدون في املهجر فإن لغة املهجر  أماوبعضهم تصبح لغة املهجر لغته األم. 

 عندهم ببساطة 
ً
ّما

ُ
وهذا يدل  يجيدون لغة املهجر. حتى وان كان آباؤهم الستكون لغة أ

مع مجتمع يمكن  االختالطعلى قدرة األطفال على توليد لغة بمجرد الحصول على فرصة 

تعيقهم الفوض ى اللغوية وضعف املباني وتركيب الجمل في لغة  يتواصل معه. وال أن

إذ إنه يستخلص التراكيب الصحيحة من بين هذه الفوض ى اللغوية ويتمكن من آبائهم 

ّم  أن
ُ
 خاصة إذا ما اختلط بسن مبكر يولد لنفسه لغة أ

ً
     .(2) مع املجتمع الجديدا

  

التعليم يساعد األطفال على تنمية الخوارزميات اللغوية الالزمة  أن إنكاريمكن  ال

ما اللغة األم التي سينمون معها ويطورونها  الكتسابلتوليد لغتهم األم ويفتح لهم الطريق 

م كونهم يتحدثون داموا 
ُ
بها. وعلى هذا األساس يكتسب األبناء لغة اآلباء كلغة أ

في تنمية وبناء خوارزميات اللغة  -عطاء اآلباء وبيئة التربية  -يستفيدون من محيطهم 

 تتوقف عند حدود ما لغة األبناء ال أنليسيروا في تطوير لغتهم الخاصة. ولكن املالحظ 

بناء في معرفتهم اللغوية على لغة اآلباء كما مر في تجربة عرفوه من اآلباء بل يتفوق األ 

سايمون مع لغة اإلشارة األمريكية، وكذلك يالحظ هذا على األطفال املهاجرين الذين 

يملكون هذه اللغة كلغة أم بل  اآلباء ال أنيكتسبون لغة بلد املهجر كلغة أم رغم 

 يتحدثون بتركيبات غير متناسقة ومحملة باألخطاء. 

                                           

 .374ص  ,When learners surpass their modelsSenghas and Newportينظر:  -1

 .30ص Kam and Newport, Getting it right by getting it wrongينظر:  -2



 89 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العوامل اليت أسست لظهور اللغة اإلنسانية 

 
 

يحدد مهارة الطفل  التعليم ال أنيمكن ردها في  ثال سايمون يعطينا صورة الم

 ئاملعرفي. التعليم يفتح الباب للطفل ليتعرف على طاقاته وينش  أفقهيحدد  اللغوية وال

م وقاعدته 
ُ
 املعرفية بحسب طاقاته الداخلية وقابليته اإلنسانية الفطرية. ولوال لغته األ

 
ً
بعد جيل وكل جيل يطور من حيث انتهى  هذه الحقيقة ملا استمر التقدم املعرفي جيال

 يقف عندها من لحق. من سبقه ليضع العالم في صورة تدهش من سبق وال

أطفال نيكاراغوا وضعوا البحث اللغوي على طريق لم يألفه العلم سابقا. بل ردوا 

تعنتات السلوكيين ومنظومة التدريب  كل نظريات الطب النفس ي وأنهارت أمام تجربتهم

 والتكرار والتجربة والخطأ التي شاعت حتى سبعينيات القرن املاض ي. لغة جديدة من ال

م لتكون قاعدة ملن جاء ش يء، وواقع صعب لم يتوقف عنده األطفال بل طوّ 
ُ
روا لغتهم األ

دة جديدة تشكلت بقوالب لغوية وخوارزميات معقدة مثل 
َّ
بعدهم وتخرج للواقع لغة مول

لغة منطوقة في أقل من ثالثة عقود. هذه التجربة التي تمت بال تخطيط وبال وعي من  أي

للغة وقابلية األطفال الذين ساهموا فيها حلت الكثير من الغموض الذي اكتنف نشأة ا

 اإلنسان على توليد لغة جديدة. 

 
ً
، فجميع البشر يطورون لغاتهم باستمرار ونحن واألمر كذلك بالنسبة لنا جميعا

دة. نظرة إلى التقرير الربع سنوي الذي يصدر عن  أنمتفقين على 
َّ
اللغات متغيرة ومول

دة تضاف في يترينا حجم التجديد في اللغة فهناك مفردات لغوية جد أكسفوردمؤسسة 

. مفردات يتم توليدها بعفوية من البشر حول (1) كل ساعة تقريبا إلى اللغة اإلنكليزية

مفردة جديدة.  استحداثمعلن حول كيفية  اتفاق أي أوبتعلم سابق  الكرة األرضية ال

يضعها  استخدامهابل تظهر املفرد من قبل فرد في احد أطراف األرض ومتى ما شاع 

 ال أكسفوردمة مفرداته باملعنى الذي عرفت فيه بين الناس. مؤسسة القاموس ضمن قائ

 تختار معنى املفردة الن املفردات املضافة لها معنى معروف ومتداول في الواقع، جّل ما

تفعله املؤسسة هو إضافة هذه املفردات الجديدة إلى قاموسها اللغوي بذات املعاني التي 

 أناللغة تتطور بشكل يومي وهذا ينبهنا إلى  أن أمامنابين الناس. هكذا نرى عرفت فيها 
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املسألة  إنمتفق عليه، بل  أسلوب أومفردات اللغة تتولد وتشاع دون تعلم مسبق 

 .
ً
 تلقائية تماما

منفتحة لقبول كلمات جديدة متى  -كمثال  -اللغة اإلنكليزية  أنوعلى الرغم من 

نكليزية يتفقون على لغة واحدة. تبقى يجعل متحدثي اللغة اإل  ما ُوجدت ولكن هذا ال

بل بعفوية فطرية  اتفاققصد وبال  األمصار البعيدة عن بعضها تولد خصوصية لغاتها بال

 االستعانةتختلف عن العفوية التي تجعل سمكة السلمون تهاجر وتختار الطريق دون  ال

م التكاثر. كل بأي خارطة أو دليل سياحي لتصل إلى مصبات األنهر وتلقي بيوضها في موس

تبعه من  هذا االبتعاد عن األصل اإلنكليزي للغة، الذي ينسب إلى موطن املهاجرين، وما

في املفردات واأللفاظ تم وتطور بعفوية ودون  األمتوليد لغة جديدة تختلف عن اللغة 

 بين مستعملي اللغة.  اتفاق أووجود منهج تعليمي 

التعلم ضروري الكتساب اللغة األم ولكن ليس التعلم من يمنحنا ملكة اللغة. 

وأمريكا عن  أستراليانيكاراغوا وتجربة سايمون واختالف اللغة اإلنكليزية في  فأطفال

منه وما نشاهده من تجدد في اللغة ومفرداتها كل هذا يؤشر على  انحدرتاألصل الذي 

 عن التعلم. أن
ً
للطفل  األولىيختص به تعليم اللغة في سني العمر  ما اللغة تنشأ بعيدا

  فقط. فالتعلم ال األميجعل الطفل يكتسب لغته  هو ما
ً
  .ينش ئ ملكة اللغة مطلقا

  

البحوث العلمية واألكاديمية تعتبر اإلشارة للنفس أو الغيبيات عموما في مسار 

 غير م
ً
يمكن فحصه أو قياسه  ال قبول على اإلطالق ألنها إشارة إلى ماالبحث العلمي أمرا

أدائه. وذلك الن البحث سيؤدي إلى بناء وترتيب استنتاجات علمية على أثر غير  اختبار أو 

البحث "محسوس أو قابل للقياس وهذا يجعله باملقاييس املطروحة في مواصفات 

 غير مقبول. االتجاه املادي ومحاربة أي إشارة للغيبيات 
ً
النفس اإلنسانية  أو العلمي" أمرا

 ولكنه 
ً
 جديدا

ً
زمام املبادرة بصورة متميزة في ساحة البحث  امتلكبالذات ليس أمرا

السلوكيون في نهاية القرن التاسع عشر ونجحوا في  انتهاجهالعملي عندما تطرف في 
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وسادت قواعدهم في ساحة البحث العلمي ولها أثر الزال  (1) اد الغيبياتمسعاهم في إبع

 إلى اليوم. ويعضدهم في وقتنا الحالي موجة 
ً
  اإللحادقائما

ً
العلمي التي تمارس هجوما

 على البحوث العلمية التي تضع حيزا للغيبيات في منهاجها. وهكذا ال
ً
نجد للنفس  شرسا

 في اإلنسانية )في صورتها غير املادي
ً
بحث علمي ينظر في الجانب املعرفي أو  أية( أثرا

 األمر مقتصر على البحث التجريبي املادي الصرف. إناالجتماعي لجنس اإلنسان بل 

هذا الحال البد من تغييره والبد من التصدي بإثباتات علمية رصينة لوجود 

أنفسية وليس النفس ودورها في الفعل والتصرف اإلنساني. فاملعرفة اإلنسانية صفة 

وسيلة للنفس للتواصل مع هذا العالم الجسماني.  إال هذا الجسد  صفة بايولوجية وما

نراه ونلمسه وجانب غيبي غائب عن  فنحن بطبيعتنا نتكون من جسد مادي وهو ما

 األبصار وهو النفس اإلنسانية.

دنا في القرارات بما يتعلق بوجو  واتخاذولو كان الدماغ هو مركز تحليل املعلومات 

هذا العالم فان قراراتنا بهذا ستكون صادرة من أصل مادي صرف. وهذا يعني إننا 

سنتخذ نفس القرار في كل مرة نواجه فيها نفس املوقف الن دائرة اتخاذ القرار ونقل 

. لكن الذي يحصل ير والقرار هو ذاته أهي ذاتها في كل مرة وان موضع التفك اإليعازات
ً
يضا

تكررت معنا ويصدر منا رد فعل  إنة مختلفة في ذات املواقف نتصرف بطريق أننا

قراراتنا ليست من  أنمختلف. نختلف هنا جذريا عن طريقة عمل الكومبيوتر وهذا يؤشر 

تأثير جيناتنا ومحيطنا املادي فقط بل يشير إلى وجود عنصر آخر في املعادلة ويدعم وجود 

 ة.الجانب الغيبي في وجودنا وهو النفس اإلنساني

وبنفس الوقت فأن قراراتنا ستكون متعلقة تماما بتركيبتنا الجينية املادية األنانية 

املعروفة لنا. تركيبتنا الجينية أنانية، وتوجه الجينات يسير باتجاه واحد فقط وهو 

الحفاظ على نوعنا وتوريث جيناتنا ليستمر نوعنا. ولكن ديننا وتعاليم الرسل تدفع 

 الذي ال اإليثار  -املحايد  اإليثار ي عن جينتنا األنانية والتقدم باتجاه باتجاه آخر وهو التخل

  -يرجى منه منفعة 
ً
 ماديا

ً
  -فمن يقوم بهذا الدور إذا كان اإلنسان مخلوقا

ً
فقط.  -جينيا
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والرسل منه سبحانه يدفعون بنا ألداء دورنا اإلنساني وهم يعرفون  اإللهيالدين  أنكما 

 فوق طاقتنا. فإن لم يكن حدود الطاقة التي نملكه
ً
ا في هذا العالم ولم يكلفونا أمرا

الجسد املادي األناني هو املخاطب ألداء هذا الدور فمن يكون إذن، انه دور النفس 

البايولوجي للجسد وتجعل منا إنسانيين وليس  أو اإلنسانية التي تميزنا عن الدور الجيني 

 فظ النوع فقط. مخلوقات بتوجهات حيوانية متعلقة بالبقاء وح

التي  - (1) كما يصفها كورباليس -ن ظهور هذه املجموعة الراقية إمن جانب آخر ف

 
ً
لها يقود إلى التفكر في السبب الذي  وأسستوالحضارات التي سبقتها  تسود األرض حاليا

يكمن خلف تميز هذه املجموعة الراقية إلى هذا املستوى وما الذي يقف وراء هذه القفزة 

 في فرد 
ً
الهائلة في الوعي واإلدراك. تشومسكي ينسب ذلك إلى طفرة عظيمة حصلت فجأة

 قدرات فكرية أعلى بكثير من التي يمتلكها اآلخرو 
ً
َب فجأة ن، انتقلت منه إلى واحد، ُوهِّ

هذه القفزة  أنيرى تشومسكي  . وبنفس الوقت ال(2) الطبيعي االنتخابأبنائه ثم رسخها 

. ويتفق مايكل كورباليس مع دخول ش يء (3) الطبيعي االنتخابيمكن تفسيرها من خالل 

 جديد في املعادلة قبل خمسين الف سنة إذ يقول:

ناحد التحديات في »
أ
فهم لكيفية تطور نوعنا، هو تناثر في  نجمع ما ا
الف سنة  170بين ظهور الهوموسابينس منذ حوالي  تفسير هذه الفجوة ما

مضت وظهور هذه الجماعة الراقية الحاكمة المتقدمة تكنولوجيا التي 
نسكنت كوكبنا منذ خمسين الف سنة مضت فقط. فمن الواضح 
أ
هؤلء  ا

ندليل على  الناس لديهم شيء جديد يعمل لمصلحتهم. وليس هناك
أ
سر  ا

 .(4) «نجاحهم يمكن في البايولوجيا

الف سنة لذلك، لكني اتفق مع  50بغض النظر عن توقيت هذه القفزة وتحديد 

 أنيمكن  فقط، لذلك ال - جينية -ليست بايولوجية  أنهاتشومسكي وكورباليس في 

 أالطبيعي. لكني  االنتخابيفسرها 
ً
 أو صرح هنا بما لم يصرح به تشومسكي أيضا

كورباليس ألنسب هذه القفزة إلى حلول النفس اإلنسانية في هذا الجسد املادي. وهي 
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نتيجة هادفة لهذا املسار التطوري الكبير الذي انتهى إلى الهوموسابينس وآلة الذكاء 

 
ً
 ممكنا

ً
. فالنفس اإلنسانية الفائق لتجعل من اتصال النفس اإلنسانية بهذا الجسد أمرا

لكي تتمكن من  -التطور البايولوجي -لة والبد من آلة الذكاء الفائق تمتلك إمكانيات هائ

االتصال بهذا الجسد وإدارته. فالنفس اإلنسانية هي العنصر الجديد الذي دخل في 

وهي التي جعلت منا متميزين بما تمتلكه من طاقة  (صلوات هللا عليه)املعادلة بمجيء آدم 

 حمد الحسن:وتميز معرفي واضح. يقول بذلك اإلمام أ

تي بعضها من هذا العالم الجسماني عن طريق البصر »
أ
فمعلومات اإلنسان يا

على هو الوحي 
أ
تي من ال

أ
على ومثال ما يا

أ
تي بعضها من الملكوت ال

أ
والسمع مثأًل، ويا

نبياء 
أ
والرؤيا الصادقة. وهذه المعلومات تنطبع في صفحة  )عليهم السألم(لأل

و المعلومات، وهو في النفس اإلنسانية 
أ
و يمكنك تسميته موضع الذاكرة ا

أ
اإلنسان ا

نه في الدماغ، بل الدماغ هو 
أ
)الروح( وليس في الجسد كما يتوهم ك ثير من الناس ا

و التلفون فهو ليس موضع حفظ المعلومات الد
أ
ائم، بل هو تمامًا كجهاز الفاكس ا

جهاز يوصل المعلومات من وإلى وجود اإلنسان في هذا العالم الجسماني ..... وهذه 
المعلومات ما دام اإلنسان في هذا العالم فهي في زيادة مستمرة فمثأًل ما تراه بعينك 
ه هي معلومات متراكمة في النفس اإلنسانية، 

أ
ذنك وما تقرا

أ
وتدركه وما تستمعه با

ج هذه المعلومات وحضورها عند اإلنسان في هذا العالم عند والتذكر هو استخرا 
 .(1) «إرادته ذلك

 حصل وأكذلك أثبتت البحوث العلمية في عصرنا الحاضر 
ً
بين أكبر  اتفاقيضا

وجهات  اختلفتاللغة غريزة أو فطرة إنسانية وان  أنمراكز البحوث العلمية العاملية 

أن التركيبة  :النظر في مصدر الغريزة اإلنسانية أو أصلها التطوري. أضف إلى ذلك

بأن النياندرتال كانت  - كما مر -البايولوجية التي تمكننا من النطق لم تكن كافية للجزم 

له لغة كما هو حالنا اليوم. أي إن العلماء الذين بحثوا في حال النياندرتال لم يروا البناء 

ايولوجي كافيا بذاته لتكون للمخلوق لغة وإال ملاذا هذا التردد في حال النياندرتال الذي الب

 ملا عليه نوعنا اإلنساني ولكنه لم يمتلك النفس 
ً
 تقريبا

ً
 مماثال

ً
كان يمتلك بناًء بايولوجيا

(. وهذا بحد ذاته يدعم التأسيس عليه السالمدم )وعنا بمجيء آالتي حلت في ن اإلنسانية

ل النفس اإلنسانية كعنصر آخر في املعادلة يقف وراء تفرد نوعنا اإلنساني في لدخو 

 ملكة اللغة. امتالك
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 وواضح 
ً
املصاب كان يمتلك  أنفي مثال الجلطة الدماغية الذي أوردناه آنفا  أيضا

 أنيصدر من الجسد ليس ما يريد، ويحكم على  ما أنسيطرة أعلى من الجسد ترى 

. وهنا اإلصدار خطأ ويحاول ال
ً
مراكز اللغة في الدماغ  أنإلى  إشارةتصليح ويفشل أيضا

مركز  أنتدير العملية اللغوية ولكن السيطرة الزالت تأتي من عالم آخر. واملثال يخبرنا 

يستطيع تداركه الن  يقّيم الفشل في األداء وال -الذي يقع خارج الجسد  –السيطرة 

أمر الجسد في هذا العالم وهي املحرك  أعضاءه لم تعد تستجيب له. هذه الجهة تدير 

فصل  يصدر منا. فهي نحن وهي ذاتنا وال ل عن تمييز أفعالنا وتوجيه قراراتنا وماؤو املس

بينها وبين الجسد وبنفس الوقت تبقى كونها ش يء آخر وإنها غير الجسد وهي النفس 

 اإلنسانية.

واللغة ش يء  –عرفة اإلدراك وامل أنهذه النقاط مجتمعة تقدم أمثلة واضحة على 

أمٌر خارج الجسد اإلنساني أو البناء البايولوجي. وما يقدمه الجسد هو القدرة  - من ذلك

 فيه عملية التفكير والقرار وتوجيه األفعال فتتم بقرار يكون  أماعلى األداء. 
ً
الجسد طرفا

النفس "نسميه  الحدث وهو ماله السيطرة األولى على مسار ولكن هناك عضو خارجي 

 .تعطي هذا التفرد لنوعنا اإلنسانيالتي  "اإلنسانية

النحو ألخصها على  أنوأود هناك أكثر من مسألة تبرز من خالل هذا الفصل 

 التالي:

ـــاألول ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ تطوير لغة جديدة من لغة أخرى في مجتمع متمكن من املعرفة  إنى: ـ

بسيطة من الزمن لتتطور يحتاج إلى فترة طويلة بل عقود  اللغوية ال

 للتفاهم فيما بينهم. تطور اللغة الهجين في 
ً
اللغة إلى مستوى عاٍل جدا

 
ً
 هاواي مثاال

ـــالثاني ـــ ـــــــ ــ امتلكوا  أنتطوير لغة جديدة من قبل مجموعة من الناس لم يسبق  إنة: ـ

. فال يحتاج األمر سوى 
ً
مع  االختالطلغة أمٌر ممكن وقد حدث فعال

للتواصل بنفس الطريقة. لغة اإلشارة  األهليةالذين يمتلكون  األقران

.
ً
 النيكاراغوية مثاال
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ــــــــالثالث ــ األجيال الالحقة التي تجد قاعدة لغوية لتبدأ منها تنطلق بسرعة  إنة: ـ

 .
ً
أكبر في تطوير اللغة إلى مستويات أعلى وبفترة زمنية قليلة نسبيا

. 1984عد العام األطفال امللتحقين بمدرسة الصم ب
ً
 في نيكاراغوا مثاال

ــــــالرابعـ ـــ م ملستخدميها بغض  إنة: ــــ
ُ
تعلم اللغة في أعمار التعلم األولى تجعلها لغة أ

النظر عن لغة آبائهم. وبنفس الوقت فإن تعلم لغة بعد فترة الطفولة 

 ما وتزداد صعوبة األمر كلما  األملتكون بمستوى اللغة 
ً
أمر صعب نوعا

.تقد
ً
 م العمر. أطفال املهاجرين مثاال

الفطرة اإلنسانية تمكن األطفال من تطوير لغة معقدة بتراكيب  إنالخامسة: 

على لغة اآلباء. وهذا واضح في لغة اإلشارة  االعتمادنحوية جديدة دون 

النيكاراغوية ولغة أطفال املزارعين الذين جاء آباؤهم للعمل في مزارع 

 يتحدثون لغة بعضهم البعض. هاواي ووضعوا في جو العمل وهم ال

البناء البايولوجي والتربية اإلنسانية عناصر فاعلة في إخراج اللغة  إنالسادسة: 

نوعنا اإلنساني للمعرفة  امتالكيفسران  ولكنهما ال ألماوالتأسيس للغة 

 أكبر وبناًء  أو 
ً
ملكة اللغة. فمن جانب نرى النياندرتال امتلك دماغا

 تقريبا للهوموسابينس ولكنه لم يشترك مع نوعنا في 
ً
 مماثال

ً
بايولوجيا

املستوى الثقافي واملعرفي الذي تميزنا به. ومن  أو ملكة اللغة  امتالك

 حدود التربية جانب آخ
ً
ر فان املقدرة اللغوية عند األطفال تتجاوز كثيرا

 املجتمع. أو  اآلباءيقدمه  وما

فطرة إنسانية وان اختلفت  أو اللغة غريزة  أنأثبتت البحوث العلمية  السابعة:

البناء  أناصلها التطوري. وثبت لنا  أو وجهات النظر في مصدر الغريزة 

ملكة اللغة. وهذا بحد  أو البايولوجي عاجز عن تفسير املعرفة اإلنسانية 

ذاته يدعم التأسيس لوجود عنصر آخر في املعادلة يقف وراء تفرد 

 ملكة اللغة وهو النفس اإلنسانية.  امتالكنوعنا اإلنساني في 
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 أصابخلل إذا ما  يصيبها املعرفة اإلنسانية والقابلية اللغوية ال إنة: ــــــالثامن 

نسب له املعرفة اللغوية-عضو اللغة البايولوجي "الدماغ" 
ُ
خلل  -الذي ت

 
ً
املعرفة اللغوية  أنوهذا يؤشر  - مثل الجلطة الدماغية -عضوي أحيانا

غير متعلقة بالبناء البايولوجي. وهذه نقطة أخرى لدعم التأسيس 

 امتالكإلنساني في لوجود عنصر آخر في املعادلة يقف وراء تفرد نوعنا ا

 وهو النفس اإلنسانية. األبصار ملكة اللغة وهو املحرك الغائب عن 

 



 

 

  

أثر خلفاء هللا الرسالي والقيادي في املجتمع  -أو على األقل للمؤمنين  -واضح لنا 

( إلى يومنا عليه السالمخالل املسيرة اإلنسانية من آدم )قدمه هؤالء الرسل  اإلنساني وما

 
ً
 اعترافللجميع نتيجة لعدم  هذا. لكن دورهم في البناء املدني واملعرفي ليس واضحا

األغلبية الساحقة من املجتمع بالرسل اإللهيين أو تمكينهم وطاعتهم. فاألغلبية من 

الذين استبدلوا بهم خلفاء هللا في  املجتمع تتبع مناهج دينية من وضع كبرائهم وساداتهم

كبرائهم وساداتهم لم يأمر هللا بطاعتهم قط. ومع  أناألرض رغم إنهم عارفون ومقّرون 

ذلك فان الوضع االجتماعي واملدني الحالي يوفر لنا فرصة جيدة لدراسة األثر الرسالي في 

بالرسل أو من خالل بناء املعرفة اإلنسانية وتطويرها سواء من خالل االتصال املباشر 

 التواصل مع من اتصل بهم. 

لدينا في هذا الجانب نموذجان واضحان يبينان أثر الرسل في املجتمع اإلنساني. 

. بهم اتصلاألول هو مجتمع القبائل املعزولة التي لم تتواصل يوما مع الرسل أو مع من 

 - بمن اتصل بهم أو  -واآلخر هو املجتمع السومري الذي تمتع باالحتكاك املباشر بالرسل 

ونهل منهم نتيجة لقبول املجتمع لهؤالء الرسل ولو بدرجة معينة. ما سنتعرض له في هذا 

هذه القبائل على بنائها االجتماعي والثقافي واملعرفي مقارنة مع  انعزالالجانب هو أثر 

بهم وأثر ذلك في تطور البناء املعرفي  اختلطبالرسل أو بمن  اختلطتلتي املجتمعات ا

 واملدني في حياة املجتمع اإلنساني. 
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القبائل املعزولة متواجدة في عدة أماكن من الكرة األرضية، هناك بعض من هذه 

وكذلك في بعض مناطق أفريقيا إضافة إلى السكان  األمازونالقبائل في منطقة حوض 

 اختلطتالقبائل والجزر املحيطة بها. البعض من هذه  ونيوزلندا أستراليافي  األصليين

 
ً
 باملجتمع من حولهم ولم تعد معزولة كما كان الحال سابقا ولكن الكثير منهم المؤخرا

 مع املحيط الجديد نتيجة ملا تعود عليه املجتمع في عزلته 
ً
 تاما

ً
زال غير مندمج اندماجا

 . وهناك قبائل الونيوزلندا أستراليااألصليون في ذلك السكان  من عادات وتقاليد ومثال

زالت تعيش معزولة في محيطها رغم قربها من املجتمعات املدنية ومثال ذلك القبائل 

التي تتحدث بلغة الطقطقة. وسنتعرف ابتداًء على املعرفة اللغوية للقبائل  األفريقية

 املتحدثة بلغة الطقطقة. 

  

الطقطقة تسمية للغات التي تحوي على صوت طقطقة في بعض مفرداتها لغة 

و "سان"  وتنتمي ملجموعة اللغات الخويسانية وتسمى بالخويسانية نسبة لقبائل "خوي"

األفريقية وهي مجموعة قبائل تسكن الجزء الجنوبي من قارة أفريقيا ويبلغ تعدادهم 

ه اللغات في دول جنوب القارة األفريقية املتحدثون بهذينتشر  .(1) لف نسمةأ 100بحدود 

وزامبيا وجنوب أفريقيا. ويتحدث بهذه اللغات  وأنغوال مثل تنزانيا وناميبيا وبوتسوانا 

تتجاوز أعدادهم  أعداد صغيرة من الناس في أماكن متفرقة من الدول املذكورة أعاله ال

 بضعة مئات موزعين على هذه البلدان في قرى نائية
ً
 . (2) أحيانا

تتميز اللغات الخويسانية بوجود صوت الطقطقة وهو صوت يتولد من عملية 

إدغام مضاعف، فالصوت الرئيس ي يمكن أن يصدر عن عدة حركات مفصلية في الفك، 

والصوت الثانوي يصدر من الحلق. الطقطقات على أنواع منها طقطقات الشفاه )تشبه 
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دل على عدم املوافقة( وطقطقات صوت القبلة( وطقطقات الفّك )تشبه الصوت الذي ي

 .(1) جانبية )كما األصوات التي يستخدم لتوجيه الحصان( وطقطقات األسنان

 خالل القرن املاض ي في أحدى الجزر األسترالية 
ً
جزيرة  -كما أنه وجد أيضا

أنه كان هناك من يتكلم بلغة  -التابعة لوالية كوينزالند  أستراليامورنكتون في شمال 

الطقطقة حتى منتصف القرن املاض ي. ولكن لغة الطقطقة في هذه الجزيرة لم تكن 

اللغة األولى ألي ناطق بها وإنما تستعمل فقط في املناسبات الدينية كلغة طقوس 

لغة الطقطقة التي يتحدث بها الــــالردل وهم سكان جزيرة مورنكتون  إنوشعائر. 

 ة تسمى دامن وهي تختلف عن لغات الطقطقة األفريقية ومتفردة عنها كما الاألسترالي

 
ً
 .(2) أو املنطقة املحيطة بجزيرة مورنكتون من يتحدث الدامن أستراليافي  يوجد حاليا

هناك  أنومن خالل دراسة القبائل املتحدثة بلغة الطقطقة فإنه من الواضح 

يكون بين هذه  أنغتها املحلية دون أكثر من مجموعة عرقية تستخدم الطقطقة في ل

. ورغم البعد املكاني بين (3) ارتباط جيني أو اجتماعي أيالقبائل أو التجمعات العرقية 

  - وانعزالهمهذه القبائل 
ً
بعضهم عن بعض وعدم وجود تواصل بينهم فإن  - حاليا

املعيشة املتشابه بينهم إلى  أسلوبالطقطقة عامل مشترك في ثقافتهم اللغوية إضافة إلى 

هم من املجتمعات البدائية  - باستثناء القليل منهم -حد ما. فاملتحدثون بلغة الطقطقة 

 
ً
 .   (4) كان يقع بالقرب منهم حضارة مدنية متقدمةحتى وان  التي تمتهن الصيد غالبا

ملاذا تتحدث هذه القبائل بلغة بدائية ولم تتطور في وضعها املعرفي  :السؤال هنا

ترى إنهم من النوع الذي  واللغوي واالجتماعي كما تطور باقي النوع اإلنساني؟ فهل يا

لغة الطقطقة تعتبر لغة  أنتطور منه الهوموسابينس أم إنهم هوموسابينس مثلنا؟ وهل 

وتم الحفاظ عليها  -م من األقوام القديمة كونه -بدائية تطورت عنها باقي اللغات 

 لهم، أم إنها ليست كذلك؟ جواب ية كونها تمثل إواستخدامها في صورتها األصل
ً
 ثقافيا

ً
رثا
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القبائل املتحدثة بلغة الطقطقة مماثلون لنا في الخلق  أنهذه األسئلة يجعلنا نميز هل 

يختلفون عن نوعنا اإلنساني؟ ويمتلكون نفس القابلية املعرفية املتاحة لنا؟ أم إنهم 

 ولنميز 
ً
 من اختلط بهم في وضعهم املعرفي واللغوي. أو أثر عزلتهم عن مجتمع الرسل  أيضا

  

التي  (1) لغات الطقطقة ليست من اللغات البدائية أنيجمع أغلب الباحثين على 

األقوام التي تتحدث بهذه اللغات أغلبهم من  أننرجع لها اللغات الحالية. كما  أنيمكن 

 أنزالت تعمل بمهن بدائية كالصيد. ويرى أغلب الباحثين  املجتمعات املنعزلة التي ال

إلى حيث يسكنون اآلن في هاجرت من أماكن عدة القبائل التي تتحدث بلغة الطقطقة 

 جنوب قارة أفريقيا. 

فقد تحدث الباحث النيوزلندي مايكل كورباليس، في كتابه نشأة اللغة، عن 

عودة القبائل التي تتحدث بلغة الطقطقة إلى أفريقيا في هجرة معاكسة لخروج 

هذه الهجرة من خارج أفريقيا بل يشير إلى أنها هجرة من  أنالهوموسابينس، وهو لم يذكر 

  داخل أفريقيا إلى حيث تستقر هذه القبائل
ً
عليه )وبين اإلمام أحمد الحسن  .(2) حاليا

املصريين  أصول  أنالبحوث الجينية األخيرة أثبتت  أن» :( في كتاب وهم اإللحادالسالم

 .(3) «جنوب العراق أيالقديمة وشمال أفريقيا تعود إلى منطقة السومريون 

 التي سبقت  فمجتمع لغة الطقطقة ال
ً
يمثل املجتمعات البدائية جدا

من الهوموسابينس الذين هاجر بعضهم يكونوا من  أنالهوموسابينس بل أنهم من املمكن 

ثم منه عاد بعضهم بهجرة معاكسة إلى شمال أفريقيا  (4) أفريقيا إلى الوادي الخصب

وهذا واضح في البحوث الجينية التي أجريت على أفراد من هذه القبائل في جنوب 

أنهم من نفس املجموعة التي نتج عنها العصر األول من الهوموسابينس الذين  أيأفريقيا. 
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( عليه السالممن ولد آدم )بعث فيهم آدم عليه السالم في فترة الحقة وبعث فيهم الرسل 

ومنهم جاء مجتمع السومريين الذي نقل لنا صور الحضارة املدنية األولى وبذرة الحياة 

 املتطورة وعصر التكنولوجيا األول.

 أن - أستاذ علم اللغة في جامعة شيكاغو -وَيعتبر البروفيسور موفوين ساليكوكو 

ليها كإحدى اللغات البدائية إالنظر  انحسار لغة الطقطقة في أماكن قليلة منعزلة يجعل

. ويشاركه هذا الرأي البروفسور هارتمت ترونمولر أستاذ علم اللغات (1) مسألة متعجلة

م  االدعاءإن »في جامعة ستوكهولم بالسويد إذ يقول: 
ُ
بأن لغة الطقطقة بقايا للغة أ

يجعلها من اللغات  يتعارض مع األدلة البيولوجية ولكن هذا ال سبقت زماننا الحالي ال

 .(2) «أنها لغة نشأت بفترات متأخرة أيالبدائية 

وكذلك فإن التواصل اللغوي وماله من تأثير على حيوية اللغة وطبيعة اللغة 

تكون هناك فرصة ألي لغة أفريقية  أنيشجع على  وقدرتها على التطور مع كل جيل ال

لغات الهوموسابينس )الذين هاجروا من أفريقيا قبل أكثر  كإحدىحالية ليتم تصنيفها 

 أ 170من 
ً
فإن علماء  لف عام( القديمة والتي تم الحفاظ عليها إلى اآلن. وأكثر تحديدا

 حول كون 
ً
البايولوجيا اللغوية املتخصصين املوجودين حاليا في أفريقيا يضعون شكوكا

 . (3) يمة الناجية إلى وقتنا هذاأي من اللغات الخويسانية تمثل إحدى اللغات القد

 توم كولديمان من معهد ماكس بالنك األملاني 
ً
يرى  إذويتفق مع هذا الرأي أيضا

للغات الطقطقة على أنها  االطمئنانيوجد سبب موجب لحد اآلن للنظر بش يء من  بأنه ال

الطقطقة تكون  أنمن اللغات البدائية القديمة. فإنه أمٌر غير محتمل كما يرى كولديمان 

من الصوتيات البدائية املتأصلة في اللغات اإلنسانية.  حتى لو كانت لغة الطقطقة ترجع 
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  20إلى 
ً
بعمق وجود الهومو الذي تم التثبت منه  الف سنة فستكون لغة حديثة قياسا

 
ً
 .(1) بايولوجيا

فقد  االجتماعيةوعليه، فإن القبائل املتحدثة بلغة الطقطقة ورغم عزلتها 

هذه القبائل حافظت على  أنتطورت لغتها لتصل إلى ماهي عليه اليوم ولكن املالحظ 

مستوى بدائي من الحضارة املدنية ولم تتطور فيها املعرفة التكنولوجية كما هو الحال 

مع املجتمعات التي تحدرت من هجرة الهوموسابينس من الوادي الخصب إلى باقي أجزاء 

غم اختالفها في البلدان ال تزال تعكس صورة املعيشة البدائية في األرض. فهذه القبائل ر 

الزالوا يمتهنونه في أسلوب الصيد الذي حياتها اليومية والزالت بدائية في كل ش يء حتى 

 للحصول على الطعام. 

  إنولكن يمكن القول 
ً
 بايولوجيا

ً
 يمتلك مقومات املعرفة ومتطورا

ً
 منعزال

ً
مجتمعا

لغة للتفاهم.  -من دون قصد  -يطور  أنمكنه مع مرور الوقت كما هو حال نوعنا ي

دام األطفال يتحدثون بها وهذا يؤيد مسألة النظر  وتبقى هذه اللغة في دائرة التطور ما

 على أنها ليست من اللغات البدائيةإلى لغة الطقطقة 
ً
القبائل  أنعن  . هذا فضال

ر إلى الوادي الخصب والذين يصفهم تختلف عن الفرع املهاج املتحدثة بلغة الطقطقة ال

يمتلكون القاعدة أي انهم  -ذوو الرؤوس السوداء  -عنهم السومريون في األثر الذي ورد 

املعرفية التي تؤهلهم لتطوير لغة كما هو حال الهوموسابينس الذين سكنوا الوادي 

 .(2) (عليه السالمآدم ) أبيناالخصب قبل مجيء 

املجموعات املنعزلة من البشر  أنويؤيد مايكل كورباليس هذا الطرح إذ يرى 

تطور لهجات ينتهي بها التطور إلى لغات مختلفة وكل جيل يخترع كلمات جديدة  أنيمكن 

. فمع وجود القابلية املعرفية عند (3) بهايعترفون  يفهمها الكبار وال الحاجة الكما تقتض ي 

يمنع من إصدار  يوجد ما األعضاء البايولوجية الالزمة للغة فالنوعنا اإلنساني ووجود 

. وبذلك فنحن نقول األصوات والحديث وتطور لغة حتى وان كان املستوى املعرفي متدٍن 
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اللغات البدائية التي تطورت عنها لغاتنا الحالية  إلى إرجاعهايمكن  لغة الطقطقة ال إن

، إذ طورها جيل ينح إنهابل 
َ
 من تطورت مؤخرا

ً
در عن الهوموسابينس الذي هاجر عائدا

 القارة.  أجزاءالوادي الخصب إلى شمال أفريقيا ومنه إلى باقي 

 الطقطقة بلغة المتحدثة القبائل عند المعرفي المستوى .3.2.1

عاشت  أسترالياكانت في أفريقيا أو في  إنالقبائل التي تتحدث لغة الطقطقة 

املناطق التي تعيش فيها هذه القبائل.  استكشافمنعزلة إلى أن تم في املاض ي القريب 

استوطنت في  أنالف سنة مضت منذ  20ويرجع أصل القبائل الخويسانية إلى حوالي 

 أي. وفي بحثه حول أصل القبائل الخويسانية املعزولة يقول (1)اآلن البيئة التي تضمهم 

 جي موريس من جامعة كيب تاون: 

فريقيا وقد شجع توافر الماء  إن»
أ
القبائل الخويسانية ظهرت مؤخرا في جنوب ا
قوام على الهجرة 

أ
ن إلىوالبيئة المناسبة الساحلية هذه ال

 
 .(2) «حيث هم ال

جميع األقوام  أن( عليه السالمومن جانب آخر فقد عّرفنا اإلمام أحمد الحسن )

 آخر غير اإلنسان 
ً
يحملون النفس اإلنسانية  الذين ال أيالسابقة الذين يمثلون خلقا

يبقى منهم أحد وال يبقى على األرض سوى من يحملون النفس اإلنسانية.  ال أنشاء هللا 

وان كل األقوام الذين على األرض حاليا يحملون ذات النفس اإلنسانية اآلدمية. أي إن 

. هذه األقوام املنعزلة ال
ً
 وال أنفسيا

ً
 يختلفون عنا بايولوجيا

 (:لوات هللا عليهصي كتاب وهم اإللحاد لإلمام أحمد )ورد ف

رض حاليًا بحسب التحليل الجيني كلهم يعودون إلى »
أ
واإلنسانية الموجودة على ال

فريقيا إلى شبه الجزيرة العربية منذ سبعين 
أ
ولى من ا

أ
المجموعة الصغيرة المهاجرة ال

فريقيا القليلة التي ُتع
أ
لف عام تقريبًا عدا بعض قبائل ا

أ
نها ا

أ
من  انحدرتتبر ا

فريقيا"
أ
ن  (3) هوموسابينس بقوا في ا

أ
يضًا بالنسبة لبقية الناس الذين ل يمكن ا

أ
..... ا
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فريقية التي ل تعود 
أ
دم جسمانيًا كبعض القبائل ال

 
نهم من ولد ا

أ
صولهانقول ا

أ
إلى  با

خرة 
أ
دم نفسيًا في مراحل متا

 
ن يكونوا من ولد ا

أ
المجموعة المهاجرة فهؤلء يمكن ا

دم )ع
 
فراد تبث فيهم ليه السألمعن ولدة ا

أ
ن يولد في مرحلة معينة ا

أ
ي بمعنى ا

أ
 -( ا

رحام 
أ
دم )ع -وهم في ال

 
خذت في الذر من ا

أ
نفس التي ا

أ
نفسًا من ال

أ
( وهم ليه السألما

ولىيمثلون ذريته النفسية في 
أ
و السماء ال

أ
 .(1) «الخلق الذي تم في الجنة ا

القبائل املتحدثة بلغة الطقطقة التي تتوزع في  أنوأثبتت بعض البحوث الجينية 

جنوب وجنوب غرب القارة األفريقية هي من األقوام التي هاجرت من شرق أفريقيا وباقي 

مناطق أفريقيا إلى حيث محل سكناهم الحالي. ورغم أنهم قبائل منعزلة لكن حصل 

ب غرب القارة جيني خالل الفترة التي انتقلوا فيها إلى جنوب وجنو  اختالطمؤخرا 

حولها من  األفريقية فيما بين هذه القبائل من جانب وقبائل منطقة جنوب أفريقيا وما

 .(2) جانب آخر

كذلك فإن القبائل املتحدثة بلغة الطقطقة أغلبهم يمتهنون الصيد ويمارسون  

 ال
ً
فلم يشابههم فيها إال األقوام البدائية املنعزلة.  معيشة بدائية مع مقومات بسيطة جدا

 
ً
ولم  تنل هذه القبائل حظا من التطور املعرفي والحضاري الذي نراه على األرض حاليا

 أنتحصل على نصيب من املدنية التي تسهل لهم سبل العيش. ولكن ما الذي منعهم من 

يطوروا بأنفسهم سبل العيش التي تساعدهم للوصول إلى حال أفضل مما هم فيه 

 زلتهم؟ليكون لهم حضارة مدنية وهم في ع

لة الذكاء التي يمتلكها آالقبائل املنعزلة كونهم من الهوموسابينس فهم يمتلكون 

 
ً
 مماثال

ً
باقي البشر الذين طوروا الحضارة واملدنية على األرض ويمتلكون بناًء بايولوجيا

 لتطوير الحياة املدنية واملعرفية. ويمتلكون الفرصة للتطوير 
ً
 يؤهلهم جسمانيا

ً
أيضا

 كما حصل واملتمثلة ب
ً
املدى الزمني الطويل الذي يتيح لهم بناء حضارتهم املدنية تدريجيا

الحضارة املدنية تطوير وبناء شكٍل مقبوٍل من أشكال في باقي بقاع األرض أو على األقل 

التي تطورت على األرض. ولكن كما نرى إن هذا لم يحصل في أي من هذه املجتمعات 
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في بقاع األرض. فهناك القبائل الخويسانية في  وانتشارهاالبدائية املنعزلة رغم كثرتها 

حالهم  أنوغيرها. وقد رأينا  ونيوزيلندا أسترالياأفريقيا وسكان املناطق املنعزلة في 

 متشابه في املعيشة البدائية متمثلة بالصيد لجلب القوت وسبل الحياة البسيطة فال

 بنية تحتية بسيطة. توجد خدمات أو  يوجد تنظيم إداري للمجتمع كما ال

معيشتها في مجتمعاتها النائية ولم  انحصرتكما هو واضح فإن هذه القبائل 

 عن املجتمعات التي بعث فيها  النعزالهمتستفد من وجود حجج هللا على األرض 
ً
بعيدا

الرسل أو املجتمعات التي تواصلت مع مجتمعات الرسل. وبذلك فقد فقدوا فرصة مهمة 

وتنمية قواعد املعرفة اإلنسانية التي  اكتسابنسانية من خالل لتنمية معارفهم اإل

 لوات هللا عليهمصيحملها الرسل )
ً
(، وحافظوا على مستوى معيش ي بدائي منعزلين بعيدا

عن املجتمعات التي بعث فيها الرسل أو املجتمعات التي تواصلت مع مجتمعات الرسل. 

( قد تطورت فيها الحضارة وات هللا عليهملصبينما نرى املجتمعات التي بعث فيها الرسل )

زال أثره  اإلنسانية لدرجة إنها أصبحت نواة التطور اإلنساني ومصدر إشعاع حضاري ال

 
ً
في العلوم اإلنسانية إلى يومنا هذا. ومثال ذلك واضحا في املجتمع السومري الذي  واضحا

 تطورت فيه املعرفة في كل مفصل من مفاصل الحياة.

  

 بتطور الحضارة السومرية وتفردها في الرقي والتقدم 
ً
 حافال

ً
ترك لنا التأريخ سجال

الحضاري واإلنساني. وسجلت الرقم الطينية التي تركها السومريون بكتابتهم التي أرخت 

هذا السجل الرائع ولُتؤرخ معه أول تدوين لألعمال اإلنسانية  يشهد لتطور الحضارة 

 بأنها أول من كتب بأحرف ا
ً
لسومرية في البناء الثقافي واملدني واإلنساني. وليشهد لها أيضا

اللغة وأول من سار باإلنسانية في ركب التطور الحضاري والثقافي. والتطور السومري 

يشكل قفزة في التأريخ اإلنساني لم يشهد لها مثيل ولم يكتب التأريخ في غيرها كما كتب 

ريخ الحضارات اسومرية وتقدمها ورقيها. يقول األستاذ طه باقر في كتابه تفي الحضارة ال

  القديمة:

في حياة  -العصر الحجري الحديث  -خطيرًا حدث في ذلك العصر  انقألباً  إن»
هذا الحادث  إنوالحقيقة  اإلنسان باهتدائه إلى الزراعة وتدجين الحيوانات .....
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قد مهد السبيل لنشوء  الجتماعيةقد نتج عنه من تطور في الحياة  الخطير وما
طوار التي عقبت العصر الحجري الحديث. ولكن نشوء 

أ
الحضارة الناضجة في ال

الحضارة الناضجة لم يحصل طفرة واحدة في نهاية العصر الحديث، وإنما حصل 
واخر ذلك العصر. فكانت هذه الخطوات 

أ
طواراً بخطوات تدريجية منذ ا

أ
تمهيدية  ا

ليه اإلنسان من إوصل  ....... "وابرز ما (1) لبلوغ اإلنسان عهد الحضارة الناضجة"
اختراعات نقلته إلى طور الحضارة الراقية هي التعدين ووسائل مواصألت سريعة 

 .(2) «حضارة بدونها مثل الك تابة واتساع الزراعة.... واختراعات مهمة ل

وقد شهدت األلواح السومرية لحضارة سومر بالرقي والتنظيم في كل مفاصل 

الحياة. فالتطور لم يكن محصورا في نشاط إنساني أو مدني محدد بل هو تطور شامل في 

كل أركان الحياة. ففي سومر تم إنشاء معاهد الطب والصيدلة نتيجة للتقدم الكبير في 

 أنوجود معاهد للطب والصيدلة يشير إلى  أننعلم املعرفة اإلنسانية في حينه والبد أن 

الساحة األكاديمية غطت حجم كبير من الجوانب املعرفية األساسية التي يحتاجها 

ليه الرقم الطينية والصيدلة في املستوى الذي تشير إ ن دراسة الطبي. وإالتطور اإلنسان

بناء أركان الدولة الحديثة  لُيَعّرف بأن السومريين قد ذهبوا بعيد وتفردوا دون غيرهم في

 قبل أكثر من سبعة آالف عام. 

 أذكر صاموئيل كريمر في كتابه "من ي
ً
حول اللوح الطيني  لواح سومر" متحدثا

ر" إذ يقول:االذي يؤرخ بعض من سجل الصيدلية األولى في الت  ريخ "صيدلية نفَّ

ولكانت »
أ
معرفتي بوجود هذا اللوح مما نشره عنه سلفي في متحف الجامعية  ا

مينالدك تور ليون ليجران 
أ
القسم البابلي في ذلك المتحف سابقا. ففي مقالة ظهرت  ا

بعنوان "صيدلية نفر القديمة" قام بمحاولة  1940في نشرة متحف الجامعة في عام 
ماجريئة بترجمة جزء من محتويات تلك الوثيقة..... 
أ
دوية التي ذكر وصفاتها ذلك  ا

أ
ال

ماالطبيب فكان على ضربين: 
أ
نها تستعمل بهيئة مراهم  ا

أ
وا

أ
بهيئة مقطرات.  ا

واستعماًل خارجيًا  إماوتستعمل 
أ
استعماًل داخليًا بهيئة سوائل.... وكانت الوصفات  ا

ك ثر تعقيدا وذكرت معها إرشادات في كيفية استعمالها 
أ
ة بطريقة التقطير ا

أ
المهيا
وي. وفي ثألث وصفات )وهنا يكون النص السومري مؤكد المعنى( استعملت للتدا

جزاء 
أ
طريقة استخألص الدواء بالغليان. فلكي يحصل على الدواء المطلوب كانت ال

مألح والقلى )القواعد( ولعل ذلك كان إالمخلوطة تغلي في الماء وتضاف 
أ
ليها ال
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كبر مقدار من الدواء.....
أ
مر على هذا اللوح فيتضح لنا ح لستخألص ا

أ
تى لو اقتصر ال

لف الثالث ق. 
أ
ن من ال

 
بمفرده، وهو النص الطبي الوحيد الذي كشف عنه حتى ال

دوية السومرية ودساتيرها قد بلغت مرحلة كبيرة من  إنم.، 
أ
طرق ترتيب ال

 .(1)«التقدم

يقف خلف هذا التقدم العلمي واألكاديمي منظومة إدارة متقدمة تضاهي  أنوالبد 

تهدف إلحياء املجتمع  النظم الحديثة في اإلدارة والتنظيم وبالتأكيد تتفوق عليها كونها ال

 
ً
يكون بناًء  أنفقط كما يحصل في زماننا، فالبناء السومري كان إنسانيا قبل  ماديا

 
ً
  عمرانيا

ً
 إنيحصل  مريون عن إنسانيتهم في تطورهم املدني. وهذا ال. فلم يغفل السو ماديا

 
ً
في املعادلة ليقّوم السلوك اإلنساني كما جاء به الرسل  لم يكن الدين اإللهي حاضرا

 بداللة ما ذكره األستاذ طه باقر في منظومة اإلدارة والحكم عند السومريين.

لهة في ا إن»
 
لبألد التي هي ملك الملوك في عرف المجتمع كانوا ينوبون عن ال

قدم نظام سياسي في العراق الجنوبي كان نوعاً 
أ
لهة. وان ا

 
من الديمقراطية البدائية  ال

حرار في المدينة
أ
...... ومما يجدر  (2) حيث كان على هيئة مجلس لجميع الرجال ال

صل الملوكية 
أ
نذكره بصدد ا

أ
ثر العراقية القديمة تنص على  ا

 
نالما

أ
نظام الملوكية  ا

 .(3) «هبط من السماء من بعد الطوفان

الحرية املدنية في مجتمع  أنويذهب صاموئيل كريمر أكثر فيصف كيف 

السومريين تكاملت مع بناء الدولة الحديث. وكيف وضعت الدولة املؤسسات املدنية في 

في املجتمع ويبني الشفافية في اإلدارة املدنية  واالنحرافقالب تنظيمي يقلل الفساد 

 للدولة.

نه في تلك البألد المعروفة قديما باسم سومر الواقعة شمال الخليج، بين »
أ
جل ا

أ
ا

لف 
أ
نه اجتمع في ال

أ
قدم مجلس سياسي معروف.... ا

أ
نهري دجلة والفرات، تم انعقاد ا
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 ونمى ما
أ
نه تكون ارقى ير  الثالث ق.م. فلقد كان يقطن بألد سومر، شعب نشا

أ
جح ا

نذاك
 
 .(1) «حضارة في العالم المعروف ا

يكون هناك بناء سليم ملفاصل املجتمع  أنكان ليحصل التنظيم اإلداري دون  وما

 فقط، بل مجتمع مدني متكامل في أركانه. ولهذا 
ً
 وبرملانا

ً
املدني. فالدولة ليست حكما

املجتمع لتسهيل معايشهم وتيسير  أمور فالدولة السومرية اهتمت في بناء املدن وتنظيم 

الحضارة السومرية مارست في بنائها  أناليومية الضرورية للحياة الكريمة. فلوال  أمورهم

القيم اإلنسانية ملا ذكرت كأول حضارة ومدنية في اإلنسانية وفي هذا الجانب يقول 

 ريخ:اوئيل كريمر في كتابه هنا بدأ التصام

لف  من وليات عديدة تتمركز »
أ
لف سنة تتا

 
و خمسة ا

أ
لف ا

 
ربعة ا

أ
كانت سومر قبل ا

حول نصب ومبان ذات شهرة واسعة. وكان تجارها ينقلون بضائعهم عبر البر والبحر 
قطار المجاورة. وكان مفكروها وعلمائها قد وضعوا نظاما دينيا كان هو الك تاب 

أ
إلى ال

نحاءجميع  المقدس ل في سومر وحدها وإنما في
أ
نذاك .... وقد توج  ا

 
المنطقة ا

عمالهم تلك بإبداع  وتطوير نظام الك تابة نقشًا بالريشة على الصلصال 
أ
السومريون ا

مر الذي جعل اإلنسان قادراً 
أ
فكاره ومعتقداته  ال

أ
عماله ومنجزاته وا

أ
على تسجيل ا

ريخ
أ
ول مرة في التا

أ
لمه ل

 
ماله وا

 
 .(2) «وا

 إذا توسع مجتمع ما في
ً
بنائه ومارس نشاطه العمراني فإن مصالح الناس  عموما

كانت الصناعة أو الزراعة أو غيرها، وهذا  إنستختلط في املنافع في مجاالت العمل كافة 

م إال بتشريع سليم متكامل ينظر في كل زوايا الحياة املدنية. ليضع أمٌر ال
ّ
قانونا  ينظ

ونظاما يحافظ على مصالح األفراد واملجتمع كما يساهم في بناء دولة قوية يرجع فيها 

ريخ االجميع للقانون. ويقول األستاذ طه باقر في هذا الصدد في كتابه مقدمة في ت

 الحضارات:

ريخ العالم، ولدينا من اإلشارات »
أ
قدم شرائع مدونة في تا

أ
ظهرت في العراق القديم ا

يثبت ظهور القوانين المدونة في العصور التي سميناها بعصور فجر  ما التاريخية
ولى الجهود البشرية في تنظيم الحياة 

أ
السأللت. فشرائع العراق القديم تكون بذلك ا

صولوفق قواعد  الجتماعية
أ
حوال العراق  مدونة. هذا ول وا

أ
تقتصر معرفتنا با
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قدم العصور بل إلى ذلك مائت نا من الشرائع المدونة منءجا على ما الجتماعية
أ
ذ ا

لوف
أ
من العقود والمستندات القانونية والتجارية واإلدارية وهي التي نسميها في  ال

هذا البحث بالوثائق القانونية. فتمثل هذه المصادر الغزيرة مع القانون المدون 
س بها عن تنظيم الهيئة 

أ
بموجب العرف القانوني والقواعد  الجتماعيةصورة لبا

نقررة. ولعل ابرز الميزات في حضارات العراق القديم الم
أ
الناس امتازوا عن سائر  ا

الشعوب القديمة بتمسكهم بالقواعد القانونية. فكانت المعامألت كافة، صغيرها 
حكام معروفة وان جميع هذه 

أ
حوال الشخصية، تجري وفق ا

أ
وكبيرها وجميع ال

مور والشؤون لتعد ملزمة صحيحة مالم توضع 
أ
 ال

أ
نشرعي قانوني. ويمكننا  سلوببا

أ
 ا

خرى 
أ
ننؤكد مرة ا

أ
خر من  ا

 
وضح عند شعب ا

أ
قدم وبوجه ا

أ
الشرائع لم تظهر في زمن ا

شعوب الحضارات القديمة مثل ما كان الحال عليه عند سكان وادي الرافدين. 
نوبوسعنا 
أ
ثر الملوك  ا

 
نلمس تعامل النظم والشرائع في حياة العراق القديم في ما

مراء مما وصل 
أ
تخلو سجألت كل منهم  لينا من ك تاباتهم وسجألتهم. فتكاد لإوال
لهة وحماية الضعفاء.  إشارةمن 

 
 إلى نشر العدل وإقرار شرائع ال

يالمدونة  الجتماعيةومما قوى تمسك الناس بالقواعد 
أ
ن المدونة وبالعرف بالقواني ا

لهة. فكان ملوكهم  والجتماعيالقانوني 
 
صلها من ال

أ
نهم كانوا يعدون مصدرها وا

أ
ا

نهم مسوقون 
أ
و ذكرهم نشر العدل وتشريع الشرائع يقولون ا

أ
عند إصدار القوانين ا

لهةبإرادة 
 
 .(1) «ورغبتها ال

:
ً
 ويقول أيضا

نها على قدر عظيم من  وتمتاز شرائع العراق القديمة إلى»
أ
قدم شرائع بشرية با

أ
كونها ا

النضج والرقي بالنسبة لجميع الشرائع القديمة. فإنها بخألف ك ثير من الشرائع 
لواح الرومانية الثني عشر 

أ
القديمة التي جاءت من بعدها كشرائع مانة الهندية وال

سلوبفقد دونت بلغة قانونية دقيقة 
أ
نين دنيوية علمي. وان هذه الشرائع قوا وبا

 .(2) «تتعرض للعبادات صرفة مقتصرة على الشؤون المدنية ل

السبق الحضاري واإلنساني عند السومريين وكذلك  أننشير له هنا هو  أننود  ما

املقدرة اإلدارية والعلمية في بناء مفاصل الدولة لم تأتِّ من إرث حضاري ورثه 

 واستكشفواذلك  ابتدأواالسومريون عمن سبقهم ليطوروا بناءهم على شاكلته، بل إنهم 

 ها نحو بناء علمي ال( ليخوضوا في غمار لوات هللا عليهمصمناحي الحياة مع مجيء الرسل )
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زال العالم إلى يومنا هذا يشهد له بالتفرد والحداثة في وقت لم يكن للتطور الحديث ذكر 

 أنهذا البحث لنبين  اهتمامعلى اإلطالق. هذه القفزة وهذه املعرفة السومرية هي موضع 

 عن البناء العمراني واملدني وان كان البد منه للسير نحو  ما
ً
حصل له أصل ابعد كثيرا

السومريون في بناء حضارتهم. فهؤالء األجداد عرفوا األرض  استهدفهالبناء اإلنساني الذي 

عرفوها وليس فيها من املدنية ش يء. فالطوفان، الذي حصل قبل الحضارة  أول ما

ف
ّ
 مما كان عليه  السومرية مباشرة، لم يخل

ً
من أتباع آدم واملرسلين  آباؤهملهم شيئا

. بل وجدوها صعبة خشنة جرداء قاحلة (صلوات هللا عليه)( إلى نوح لوات هللا عليهمص)

ينوبهم من العيش فيها إال اللظى. فما تم تطويره من قبل السومريون من حضارة  ال

كما هم آبائهم من  -اختصوا بها مادية لم يكن إال من نتاج عملهم وسعيهم، فهي معرفة 

ريخ الحضارات اف لنا األستاذ طه باقر في كتاب تدون غيرهم. ويص -أتباع الرسل 

 القديمة هذا الحال فيقول:

ولى الحضارات في العراق وسير الحضارات فيه بجهود »
أ
لقد نوهنا مرارا على نشوء ا

وائل في تغلبهم على البيئة الطبيعية في القسم الجنوبي من العراق 
أ
المستوطنين ال

نوكيف 
أ
نهارالزراعة في هذا القسم تعتمد على اإلرواء الصناعي بالسيطرة على  ا

أ
 ال

نا وإقامة السدود ..... وقد سبق لن
أ
جعلنا هذه المشاكل التي جابهت العراقيين  ا

قدمين في بيئتهم الطبيعية الصعبة العتية العامل المعين في ظهور الحضارة 
أ
ال

الناصحة في القسم الجنوبي من العراق. وقد صاحب نمو هذه الحضارة نشوء 
ولى ونشوء التجارة الخارجية الواسعة لجلب المواد الخام التي اعتم

أ
دت الصناعات ال

حجار مما لوجود له في القسم الجنوبي من 
أ
خشاب وال

أ
عليها تلك الحضارة كال

ساسية وهي: الزراعة 
أ
ركان ا

أ
العراق . فصارت حضارة العراق القديم تقوم على ثألثة ا

والصناعة والتجارة وظل هذا الطابع يميز جميع الحضارات التي قامت في بألد 
 .(1) «الرافدين

 السومريون، بعد الفيضان
ً
دمر  أو ، جاءوا إلى أرض جديدة لم تعمر سابقا

فيها من أثر ولم يكن من حولهم ش يء يكتسبون منه املعونة في البناء املدني  الفيضان ما

 في نشاطهم العمراني واملدني ليضعوا قواعد الدولة 
َ
 انهم لم يدخروا جهدا

ّ
والحضاري إال

بائهم الذين تفردوا دون غيرهم عرفوه من آ الحديثة يعينهم بذلك اتصالهم بالرسل وما

 في 
ً
تحتاجه  وتطوير كل ما اكتشافبالعيش في مجتمع الرسل. ولم يدخر السومريون جهدا
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املدنية التي بمستوى حالهم الذي تفردوا به في زمانهم دون األمم. وقد امتد نشاط 

ة السومريين بصورة ملفتة للنظر في كل جانب من جوانب الحياة رغم محدودية الحضار 

 حضارية املدنية 
ً
سسا

ُ
مدنية لم تتوافر في حينه في أي من بقاع في حينه ولكنهم وضعوا أ

األرض. فنجدهم، مثال، اهتدوا لعملة معدنية وان كانت بسيطة لكنها من مقومات 

 التجارة والحياة اليومية في الدولة الحديثة. ويذكر ذلك األستاذ طه باقر إذ يقول: 

خرى عليها ومن ذلك »
أ
استعملوا المعادن واسطة للتعامل لقياس قيم المواد ال

و 
أ
و حلقات ا

أ
النحاس والفضة والذهب. فاستعملوا الفضة على هيئة صفائح صغيرة ا

وزان معلومة. ويقال إنهم كانوا يطمغون مثل هذه القطع 
أ
قراص مثقوبة وهي ذات ا

أ
ا

حيانًا ضمانا لنوعها ووزنها فأل
أ
يدون الوزن عند كل معاملة. وهذه هي يع المعدنية ا

صل النقود الحقيقية
أ
 .(1) «فكرة النقود وا

وقد اذهل التراث السومري العلماء على مر الزمان وسوف لن يكون آخرها 

للعلن البروفسور ماثيو اوسندرفير من جامعة همبلدت في  أظهرهاألخير الذي  االكتشاف

في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لعام  (2) برلين في مقال نشره في مجلة العلوم

2016: 

نه حقيقة اك تشاف مذهل يقول البروفسور ماثيو اوسندرفير من جامعة همبلدت إ»
ثري من خألل مقال نشره في 

أ
في برلين. الذي وصف  اك تشافه في علم الفلك ال

نه رسم بياني للسرعة مقابل الزمthe journal Scienceمجلة العلوم "
أ
ن وهذا، ". ا

ربعة 
أ
 متقدمًا في العلوم الحديثة. الحسابات الرياضية في ا

ً أ
حسب قوله، يمثل مبدا
خرى تبين 

أ
نرقم طينية ا

أ
نالبابليين ادركوا  ا

أ
المساحة تحت المنحني في مخطط  ا

 . اإلزاحةمن هذا النوع تمثل 

ك ثر إثارة هو الطريقة المتقدمة التي تابعوا فيها الكوكب، والتي  إن
أ
الموضوع ال

ريخه إلى 
أ
سنة قبل  350 - 50وصلتنا من خألل النقش على لوح طيني يرجع تا

نجينالميألد يبلغ طوله 
أ
نوعرضه كذلك. اللوح يكشف لنا  ا

أ
علماء الفلك البابليين  ا

ل في وصف حركة المشتري نسبة إلى ما حسابات التفاضل والتكام استخدموا نوعاً 
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ن كان ينس اك تشافاتالفضل في هكذا  إنحركة النجوم البعيدة. 
 
ب لحد ال

وربيين في القرن الخامس عشر
أ
 .(1) «لأل

ينضب.  ينهلوا من معين ال أنالسومريين استأنسوا باملنهج السليم وعرفوا  إن

عّرف به الرسل من الخير والفضل. إن  نظروا في حال خلفاء هللا في أرضه وعرفوا منهم ما

التصاقهم بالرسل وأخذهم منهم مّدهم بهذه املعرفة اإلنسانية واملدنية في جميع أركان 

يشير الحياة. وكذلك القفزة التي شهدها السومريون واختصاصهم بها دون من سبقهم 

ة العظيمة واإلنسانية ويشهد على حصول تلك القفزة املعرفيبوضوح إلى حالة من الرقي 

. التي نقلت البشرية إلى ساحة العمران والزراعة والرقي العلمي واألخالقي غير املسبوق 

( في كتاب وهم اإللحاد إلى تطور السومريين لوات هللا عليهصويشير اإلمام أحمد الحسن )

 ورثوه من معرفة عن آبائهم الذين عاشوا قبل الطوفان فيقول: وما

بناء الحضارة السومرية»
أ
سألفهم في الرقم الطينية  وا

أ
كادية( عندما يتكلمون عن ا

أ
)ال

خألقيًا وثقافيًا منهم 
أ
ك ثر رقيًا ا

أ
نهم ا

أ
نفسهم  -تجدهم يعبرون عنهم با

أ
وهي ثقافة  -هم ا

دوات بل عن 
أ
وحضارة مختلفة تمامًا عن ما تقدمها. فنحن ل نتكلم هنا عن مجرد ا

خألق عليا وبالتالي فهناك 
أ
يمكن  قفزة ثقافية وحضارية لنظام اجتماعي وسياسي وا

ريخها و 
أ
و تفسيرها علميا وقد سجلت في فترة ما من تا

أ
و سومر ا

أ
وصلتنا من شومر ا

 
 
وصلت بعض بألد ا

أ
و جنوب العراق الحالي وهذه الطفرة الحضارية ا

أ
كاد وسومر ا

كاديين( 
أ
صأًل سماويًا للسومريين )ال

أ
ن يفترض ا

أ
الباحثين مثل زكريا سيتشن إلى ا

نهم جاءوا م
أ
 .(2) «ن الفضاء الخارجيوا

هناك قفزة معرفية هائلة يسميها بعض  أننستنتجه من الطرح أعاله  ما

 حصل في فترة الحضارة السومرية وال (3)املؤرخين
ً
 معرفيا

ً
زالت البشرية إلى يومنا  انفجارا

ز السومريين عن غيرهم هو التصاقهم  هذا تنعم بما قدمه أسالفنا السومريون. الذي ميَّ

قدمه الرسل وهذا واضح فيما بين  واعتماد بنائهم الحضاري والثقافي على ما بالرسل

  أيدينا من أثر عن السومريين ومآثرهم الثقافية التي بين أيدينا كملحمة كلكامش.
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أتباع  أو ظهور اللغة كوسيلة تواصل لم يحصل فجأة كما يتوهم الخلقيين 

 
ً
ملاليين السنين مع تطور جنس الهومو وتطور  املؤسسات الدينية. بل تطور األمر تدريجيا

عند اإلنسان الحالي ولكنها  تقارن مع ما بنائهم البايولوجي. إن هذه القدرة املعرفية ال

متماشية تماما مع وضع الهومو والظروف املحيطة به في مسيرته التطورية. وإلى ذلك 

 ( في كتاب وهم اإللحاد:لوات هللا عليهصام أحمد الحسن )يشير اإلم

خيرة هو حياتهم »
أ
فريقيا في المأليين ال

أ
سألف اإلنسان في ا

أ
هم ما يميز ا

أ
ولعل ا

، فهم يصيدون ويجمعون قوتهم ويتمكنون من النجاة كجماعات بشكل الجتماعية
كيد 

أ
كبر. وا

أ
نا

أ
فراد الجماعة هو محور بناء الجماعة الناجحة  ا

أ
مثل بين ا

أ
التواصل ال

ك ثر 
أ
ك ثر فا

أ
مثل يحتاجون إلى لغة تتطور ا

أ
التي تحقق النجاة، وليتحقق التواصل ال

لتفي حاجة تواصلهم. وبالتالي فكل جيل جديد ربما يجد نفسه في مواجهة مفردات 
ك ثر من سابقه ولبد لهم من حفظها وهي ت

أ
زيد مع الزمن وربما تتطور ومعلومات ا

صوات قليلة ولكنها مع الزمن 
أ
وتزداد صعوبة، فالبداية قد تكون لغة إشارات وا

و الدماغ فمتى ما وفر 
أ
لة الحفظ ا

 
تتك ثر وتتعقد وهكذا تزيد حاجتهم إلى تحسين ا

 النتخابالطفر الجيني هذا التحسين فسيتم حتمًا انتقائه وترسيخه من قبل 
 
أ
ن ال

أ
قدر على النجاة والتكاثر الطبيعي حيث ا

أ
فراد الذين سيحملونه سيكونون ال

جيال الألحقة. وجينات تحسين الدماغ كمًا وكيفًا ستبقى 
أ
وانتقال جيناتهم إلى ال

 يزيد 
ً
 فشيائ

ً
تزيد وستترسخ في مجموع الجينات الموجودة في الطبيعة وهكذا شيائ

 .(1) «حجم الدماغ

موجود بالصورة التي تناسب وضع إنسان الهومو  االتصال أسلوبفاللغة أو 

وبنائٌه البايولوجي في حينه، واستمر البناء البايولوجي ليصل إلى مستوى التطور الذي جاء 

(. وقد تمكن اإلنسان القديم من وسيلة للتواصل تناسب عليه السالمآدم ) أبونافيه 

 إلنشاء امل
ً
جتمع البدائي ونواة املجتمع وضعه الجسماني واملعرفي وهذا ما جعله مؤهال

تنبنى لبنات املجتمع دون وجود وسيلة للتواصل وان كانت  أنيمكن  . فالاألسرةوهي 

 باإلشارات البسيطة. 
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َد ألبوين يماثالنه في البناء عليه السالموعندما جاء آدم ) ( لهذا العالم فإنه ُولِّ

للنفس اإلنسانية التي  ( يختلف عنهم بحملهعليه السالمالجسدي البايولوجي ولكنه )

 عن محيطه ومّيزته بأنه أول إنسان يطأ هذه األرض. وضح ذلك اإلمام 
ً
جعلت منه مختلفا

 ( في كتاب وهم اإللحاد إذ يقول: عليه السالمأحمد الحسن )

دم )ع»
 
( فهي قطعًا جماعة مفكرة ليه السألمبالنسبة للمجموعة التي ولد فيهم ا

دم  ولديها قدرة على اإلدراك وحتى
 
ن يكون ا

أ
للتفاهم فيما بينهم وبالتالي فيمكن ا

صبحت لديهم ليه السألم)ع
أ
ن ا

أ
هلية( كنبي بعث في قوم من خلق هللا بعد ا

أ
على  ا

دم 
 
دم، فنزلت نفس ا

 
 ليه السألم(ع)معرفة هللا بالمستوى الرسالي الذي بعث فيه ا

دم وزوجت
 
ه ومن واتصلت بجسد ودعاهم إلى عبادة هللا سبحانه وتعالى، ثم إن ا

من معهم اعتزلوهم كما فعل إبراهيم 
 
عندما اعتزل وزوجته عن قومه  ليه السألم(ع)ا

دم ع 
 
ن يغلب ا

أ
نكروا عليه، ومن ثم شاء هللا ا

أ
ن دعاهم إلى هللا وا

أ
وهجرهم بعد ا

وذريته ومن نصروه على هذه الجماعة وتنقرض هذه الجماعة ولو بعد فترة من 
 .(1) «الزمن

 لهذه النفس اإلنسانية فإن آدم ص يحمل مقدرة معرفية فائقة وهذا ما وبحمله

 عن أفراد املجتمع من حوله كونهم ليسوا من نوعه النفس ي. وهذا 
ً
يجعله يختلف كثيرا

 على حواء 
ً
دوا آلباء عليه السالموزوجات أبناء آدم ) (عليها السالم)ينطبق أيضا ( إذ ُولِّ

 ولكن ليس م
ً
آدم  أن. والبد (2) ن نوعهم النفس ي والروحي اإلنسانييشابهونهم بايولوجيا

يحمله من  ( كان يتحدث بلغة قومه وإال كيف سيدعوهم ألمر هللا وماعليه السالم)

( عليه السالمآدم ) أن( لوات هللا عليهمصل البيت )آلهية. وتحدثنا الروايات عن رسالة إ

كان يتحدث مع القوم الذين ُولَد وُبعث فيهم وكان يدعوهم لإليمان ويعرفهم معالم الدين 

تناسب حالهم  -هناك لغة  أن)على قدر معرفتهم وتكليفهم(. وهذا بحد ذاته يدلنا على 

( وكانت وسيلة التواصل في املجتمع عليه السالمكانت موجودة قبل بعث آدم ) -املعرفي

  (.عليه السالم) الذي بعث فيه آدم

َحَسِن )ع»
ْ
ْحَمِن َعْن َاِبي ال َحَسِن ْبِن َعْبِد الرَّ

ْ
ْم ليه السألمَعِن ال

َ
ْحأَلَم ل

أ
( َقاَل: )ِإنَّ ال

َه  ُة ِفي َذِلَك َفَقاَل ِإنَّ اللَّ ِعلَّ
ْ
ُت َوَما ال

ْ
ِق َوإنما َحَدَثْت َفُقل

ْ
َخل
ْ
ِل ال َتُكْن ِفيَما َمَضى ِفي َاوَّ
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َنا َعزَّ ِذْكُرُه 
ْ
وا ِإْن َفَعل

ُ
ِه َوَطاَعِتِه َفَقال نه َفَدَعاُهْم إلى ِعَباَدِة اللَّ

أ
 إلى َاْهِل َزَما

ً
َبَعَث َرُسول

َنا َعِشيَرًة َفَقاَل ِإْن َاَطْعُتُموِني َاْدَخَلكُ  ِ
 ِبَاَعز 

َ
ك ثرَنا َمال َول

أ
ِه َما َاْنَت با َنا َفَو اللَّ

َ
ُم َذِلَك َفَما ل

َة َوإِ  َجنَّ
ْ
ُه ال ُهْم اللَّ

َ
اُر َفَوَصَف ل ُة َوالنَّ َجنَّ

ْ
وا َوَما ال

ُ
اَر َفَقال ُه النَّ ْن َعَصْيُتُموِني َاْدَخَلُكُم اللَّ

َقْد َرَاْيَنا َاْمَواَتَنا َصاُروا ِعَظامًا 
َ
وا ل

ُ
ْم َفَقال وا َمَتى َنِصيُر إلى َذِلَك َفَقاَل ِإَذا ِمتُّ

ُ
َذِلَك َفَقال

ُه َتكْ 
َ
ُه َعزَّ َوَجلَّ ِفيِهُم الْحأَلَم َفَاَتْوُه َوُرَفاتًا َفاْزَداُدوا ل حدَث اللَّ

أ
ِذيبًا َوِبِه اْسِتْخَفافًا َفا

َه َعزَّ َوَجلَّ َاَراَد َاْن َيْحَتجَّ َعَلْيُكْم   ِبَهَذا َفَاْخَبُروُه ِبَما َرَاْوا َوَما َاْنَكُروا ِمْن َذِلَك َفَقاَل ِإنَّ اللَّ
ى ُتْبَعَث َهَكَذا َتُكوُن َاْرَواُحُكْم إِ  ْرَواُح إلى ِعَقاٍب َحتَّ

أ
ْم َوِإْن ُبِلَيْت َاْبَداُنُكْم َتِصيُر ال َذا ِمتُّ

ْبَداُن 
أ
 .(1) «ال

( تحدث مع القوم الذين بعث فيهم بلسانهم وان كان يختلف عليه السالمفآدم )

م هي لغة القوم 
ُ
عنهم في حمله للنفس اإلنسانية لكنه كان من نفس البيئة ولغته األ

فضل  (لوات هللا عليهمص)الذين بعث فيهم. من جانب آخر فأن بعث األنبياء واملرسلين 

عليه لدنيا. وقد جاء آدم )عظيم منه سبحانه وخير كبير من فيض رحمته لآلخرة وا

( كما باقي املرسلين من بعده بخير عظيم لقومه. فقد جاءهم بالدين اإللهي والقيم السالم

ربي فيهم اإلنسانية وتغلبها على الحيوانية الجينية فتجعل من 
ُ
األخالقية العالية التي ت

 عليا بّناءة ليرتقي بها املجتمع اإلنساني إلى حيث السم
ً
و عن الحيوانية التي اإلنسان قيمة

 فإن حجة هللا يعّرِّف من حوله من املكلفين بما أتدعوه لها تركيبته البايولوجية. و 
َ
يضا

ييسر لهم معايشهم ويسهل بناء املجتمع والبيئة لتتوفر لهم الظروف املعيشية املناسبة. 

 (: صلوات هللا عليهيقول اإلمام أحمد الحسن )

دم »
 
ن يجتمع ا

أ
دمية ليكونا ومن ثم شاء هللا ا

 
سرة ا

أ
ول ا

أ
وحواء جسمانيًا وتتكون ا

ت 
أ
ن يزرع ويدجن ويربي الحيوانات وبدا

أ
دم ا

 
ول قرية زراعية حيث شاء هللا ل

أ
ا

دم مسيرة اإلنسانية ومسيرة الزراعة وتربية الحيوان
 
 .(2) «با

 فإن من ضمن ما
ً
( عليه السالمجاء به آدم ) كما هو واضح من النص املذكور آنفا

( هو تطوير املعرفة اإلنسانية نتيجة حمله للعلم اإللهي لوات هللا عليهمصاملرسلين )وباقي 

الذي جعله من املصطفين العارفين بالحق سبحانه سواء في األمور الغيبية التي يرتقي بها 

ر معايشه على األرض. وكما نعلم  َيّسِّ
ُ
اإلنسان معرفيا ليقترب من ربه أو األمور املادية التي ت
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التجريبي للمعرفة يستلزم وقت طويل لتطوير املقدرة املعرفية قد تمتد  االكتسابفإن 

د ألجيال عديدة وهذا فيما لو كانت باالتجاه  ِّ
ّ
الصحيح. وان تعليم الُرسل ألتباعهم ُيول

 قفزة معرفية في املجتمع كونه ُيغني عن الحاجة للتجربة من أجل 
ً
الخبرة  اكتسابدائما

واملالية  االقتصاديةي التجارب إلى ش يء كما هو حال األنظمة تنته املعرفية وقد ال

 
ً
 فإنه يفتح أ . هذا من جانب ومن جانب آخر التجريبية املوجودة عندنا حاليا

ً
جديدة  بوابا

للمعرفة لم تكن في وارد التفكير ويؤسس لتطوير القاعدة البيانية للمعرفة اإلنسانية التي 

 ته على أفضل وجه.من خاللها يتم بناء املجتمع ومكونا

َد قفزة معرفية هائلة في مجتمع األنبياء واملرسلين ويجعل هذه 
َّ
هذا بالتأكيد يَول

يقدمه  ما أنعليهم في كل مفاصل الحياة. كما  ةاملجتمعات متميزة عن غيرها ومتقدم

ليس حكرا على من تبعهم وآمن برسالتهم بل ينتفع به كل  (لوات هللا عليهمص)الرسل 

قدمته لإلنسانية من  سكان األرض متى ما أرادوا. وهذا واضح في حضارة سومر وآكاد وما

 (عليه السالم)معارف وعلوم نتيجة الستلهامها هذه املعارف من مجتمع األنبياء من آدم 

العلماء  إني في الوادي الخصب. بل الذي سبق املجتمع السومر  (عليه السالم)إلى نوح 

 ل محمد ص قدموا لإلنسانية من العلوم ماب الذين ارتبطوا بحملة العلم من آالعر 

حضارة سومر قدمت الكتابة والعجلة  أنُيخفى  جعلها ترتقي إلى ماهي عليه اليوم. وال

 دا. والونظام املدارس وغيره من املعارف التي هي أساس العلم والتكنولوجيا اليوم وغ

املجتمع الرسالي في الزراعة وتنظيم الري وخزن البذور وشق الطرق  إسهاماتتخفى 

ننس ى الطب  الرائدة في بناء مفاصل املجتمع وتنظيم اإلدارة. وال اإلسهاماتعالوة على 

 . (1) والفلك والرياضيات

( هذا األمر بجالء في كتاب وهم لوات هللا عليهصوقد شرح اإلمام أحمد الحسن )

واضحة  إشارةثقافة السومريين ظهرت فجأة دون مقدمات وهي  أناإللحاد وبين كيف 

وإسهامهم في تطوير جوانب للقفزة املعرفية التي صاحبت مجيء الرسل في وادي الرافدين 

 كما عرفناهم صلوات هللا عليهم الحياة بناًء وـ
ً
 :أجمعينخالقا
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ة دون مقدمات وهي ثقافة  إذن فالسومريون»
أ
كاديون( قوم ظهرت ثقافتهم فجا

أ
)ال

راقية جدًا ومميزة وهذه القفزة الحضارية والثقافية الواضحة للسومريين تمثل مؤشرًا 
ينتقل  -اإلنسان  –واضحًا على دخول شيء جديد في المعادلة جعل هذا الموجود 

ناني الحيواني الظالم إلى الرغبة في ا
أ
خألقي العادل من التعامل ال

أ
لتعامل ال

 .(1) «اإليثاري اإلنساني، هذا بغض النظر عن بنائه الحضارة المادية

 فهناك أسباب لهذه القفزة املعرفية يمكن ترتيبها على النحو اآلتي: ،كما تقدم

عليه )آدم  ءحضور النفس اإلنسانية التي أصبح يحملها اإلنسان بمجي .1

اإللهي في هذا  االمتحانوهو وعاء النفس لتأدية  -أصبح الجسد  أنبعد  (السالم

  -العالم 
ً
هذه النفس اإلنسانية. فآلة الذكاء أصبحت قادرة  استيعابعلى  قادرا

الجسد  أنعلى توفير التواصل املطلوب بين النفس اإلنسانية والجسد املادي كما 

اء إضافة إلى القابلية يدبر حاجة آلة الذكاء من الغذ أنذاته أصبح قادرا على 

على تمثيل الغذاء على أفضل وجه. هذه النفس اإلنسانية لم تكن عند من سبق 

 .(عليه السالم)آدم 

الدين اإللهي الذي جاء به سيدنا آدم والرسل من بعده عليهم السالم والذي  .2

انتهج تربية النفس اإلنسانية على القيم اإللهية العالية وتربيتها على تبني هذه 

لقيم في أدائها اإلنساني. هذ مما جعل النفس اإلنسانية تتغلب على املوروث ا

الجيني األناني الذي يحمله الجسد اإلنساني ليصبح اإلنسان )الذي يحمل 

 باإليثار املحايد 
ً
 لذاته متحليا

ً
 حّقة ويسير باملنهج الرسالي األخالقي( منكرا

ً
إنسانية

 الحيواني.  الذي تفرد به النوع اإلنساني عن محيطه

تميز  والرسل من بعده. فما (عليه السالم)التربية املعرفية التي جاء بها آدم  .3

تقنية وإنسانية عالية لم تأتِّ من  واكتشافاتبه السومريون من معرفة علمية 

قدمه الرسل من معرفة للمجتمع الذي جاء من بعده  فراغ بل هي تعكس ما

 السومريون ليستفيدوا مما ورثوه عنهم. 
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تقدم فإن نشوء اللغة اإلنسانية الذي يعكس القابلية اإلنسانية  بناًء على ما

العالية على الوعي واإلدراك هو ليس وليد الصدفة ولم يحصل فجأة دون مقدمات. بل 

عليه )الجسد اإلنساني تطور ملاليين السنين ليصل إلى ما هو عليه عند مجيء آدم  إن

ي السيطرة على أجهزة النطق ووجود آلة الذكاء هيأ قدرة هذا الجسد ف أنكما  .(السالم

النفس اإلنسانية وحضور املربين اإللهيين  يءالجسد لقفزة في الوعي واإلدراك مع مج

لتوجيه اإلنسان إلى املعارف العليا التي ما كان ليتحصل عليها البشر لوال حضور النفس 

(، ليهم السالمع) اإللهيينلمين اإلنسانية في معادلة الخلق بوصفها القابل، وحضور املع

 فهم القابل األكمل القادر على تلقي املعارف العليا وتعليمها ملن هو دونهم.

الهوموسابينس كان يملك كل مقومات النطق وكان يتحدث بما يناسب وضعه 

ويتواصل مع املجتمع من حوله ويمتلك قابلية معرفية مكنته من البقاء. وكانت اللغة 

مقبول للتفاهم وإدارة أمور األسرة واألعمال اليومية فقد تطورت هذه  موجودة بمستوى 

عليه )هي عليه عند مجيء آدم  القابلية الفسيولوجية عبر ماليين السنين لتصل إلى ما

 وما (عليه السالم)ولكن حصل هناك تغير كبير وقفزة نوعية معرفية بمجيء آدم  (السالم

لوات صاإلنسانية جمعاء. آدم والرسل من بعده )لهّية تخدم حمله من علوم ومعارف إ

( قدموا للمجتمع الذي ٌبعثوا فيه معارف عظيمة فقد جاءوا وهم يحملون هذه هللا عليهم

َها"
َّ
ل
ُ
َم آَدَم األْسَماء ك

َّ
 . (1) القيم العظيمة التي يحملها الرسل اإللهيون " َوَعل

( تطورت عن حالها التي عليهملوات هللا صفاللغة مع مجيء آدم والرسل من بعده )

. واللغة ال
ً
 وبشكل انفجاري لم يسبق له مثيل وفي فترة وجيزة جدا

ً
تدل  كانت فيه تسارعيا

هنا على الكالم فقط بل هي القابلية املعرفية الواسعة التي نتجت من دخول الدين 

الء اإللهيون والنفس اإلنسانية في املعادلة مضافة إلى التربية الرسالية التي جاء بها هؤ 

 في الحضارة اإلنسانية التي كانت قائمة في لوات هللا عليهمص)
ً
(. ونالحظ ذلك جليا

املجتمع السومري الذي ُبني على اإلرث الحضاري من مجتمع الرسل من آدم إلى نوح 

متأل الوادي ا أنمن نجا من الطوفان بعد  أحفاد. فالسومريون هم من (عليهم السالم)
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انتقل املجتمع إلى الشمال ليبني حضارته في أرض سومر في الجزء الخصب باملياه و 

 الجنوبي من العراق الحالي. 

 

ْسَماء »( جاء وهو يحمل معرفة لغوية شمولية عليه السالمآدم )
َ
َم آَدَم األ

َّ
َوَعل

َها
َّ
ل
ُ
معرفية تفتح آفاق املعرفة وقادرة على االستيعاب تؤهله للتأسيس للغة  (1)« ك

 من خالل لغة غنية باملفردات تساير قابليتة  والحكمة. وال
ّ

وحجم  اإلنسانيةيكون ذلك إال

ذاكرته والذاكرة القصيرة املدى ليتمكن من تذكر عدد كبير من الكلمات تؤهله ملستوى 

 أو لو كانت اللغة من حرفين  :سبيل املثالحوار فلسفي ولتجري الحكمة على لسانه. فعلى 

متقاربة من بعضها يصعب  بأشكالحتى عشرة فان الكلمات ستتشكل  أو خمسة حروف 

معها تمييز وتذكر عدد كبير من املفردات وتبقى بذلك اللغة املتداولة تستخدم مفردات 

ار الفلسفي تساعد على استيعاب الحو  فال اإلنسانتديره ذاكرة  أنيمكن  قليلة بقدر ما

، وهي التي (2) العلوم أمالفلسفة  أنتفتح آفاق العلم نتيجة فقرها الفلسفي، اذا  وال

لغة الكومبيوتر والتي  :تفتح الباب لغور العلوم والطبيعيات واستلهام الحكمة. مثال آخر

 واألرقام( ومنهما تتشكل الحروف 1و  0تتشكل من رقمين )حرفين( هما صفر و واحد )

رقم. تشكيل املفردات بهكذا منظومة يجعل املفردات  أو بثمانية مراتب لكل حرف 

 
ً
. املسألة سهلة  األمر نه يصّعب يصعب معه تمييزها كما أ متقاربة جدا

ً
على الذاكرة أيضا

في تشكيل املفردات  األعدادعلى الكومبيوتر لوجود ذاكرة رقمية تستوعب هذا الكم من 

فرصة للنجاح في الحديث بلغة من هذا  إليجادى الكثير منا ولكن قد تكون مستحيلة عل

 عن لغة الجينوم التي تتشكل من  األمر يختلف  النوع. وال
ً
حروف يصعب  أربعةكثيرا

 الكومبيوتر الضخمة.  أجهزةومقارنتها حتى على  قراءتها

( توفرت الفرصة لتشكيل لغة بعدد حروف أكبر عليه السالممع مجيء آدم )

نتيجة ملحدودية  (عليه السالم)دم التي كانت سائدة قبل آ األوليةاللغات مقارنة مع 
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املعرفة في حينه. وبذلك تهيأت الفرصة لتشكيل كلمات متمايزة نتيجة عدد الحروف 

الكبير املستخدم في التشكيل ليتم تجاوز مشكلة محدودية الذاكرة في التعامل مع كلمات 

عدد حروف قليلة. لغة كهذه ستفتح املجال  تشكلت من متقاربة في التشكيل اذا ما

 
ً
لغة  أو تكون اللغة العربية  أنغرابة  . والاإلنسانيةللحوار الفلسفي ونمو املعرفة  واسعا

ترجمتها للغات  األحيانقة والكمال التي نلحظه فيها يصعب معها في كثير من دالقرآن بال

 .نتيجة السعة الوصفة في مفرداتها أخرى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 .(1)لغة الكومبيوتر  - 0،1 -الحروف من اللغة الثنانية جدول يوضح تشكيل 

                                           

1- Anton Glaster, History of Binary 152ص. 
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النص  أوردوكمثال على قوة اللغة العربية كونها من اللغات التي جاء بها الرسل 

 اذا مستها اليد: األشياءالتالي الذي يعّرف بوصف 

مك َصِمرة ومن البيض َذِفرة وَمِذرة ومن  يدي من اللحم َغِمرة ومن» السَّ
بد َسِنخة ومن الجبن َنِمسة وَسِنمة ومن  َوِضرة ومن السمن اللبن والز 

َزِهمة ومن القديد َزِنخة  العسل َسِعبة ومن الفتات َقِتمة ومن لحم الطير
ومن الزيت وجميع الدهن َقِنمة ...... ومن الخبيص ِلمصة ومن الَقْند 

شنان َقِضضة وقال الن َقِندة ومن الماء َبِللة ومن الخل َخِللة
أ
  : اميومن ال

الغلة َغِرَزة ومن الحطب  وإنما هي من الشراب َقِضضة ومن  : َخمضة قال
ْفِط َنِسكة وَنِسَمة وقد مر  َنِسمة في الجبن ومن  َقِشبة ومن البزر والن 

ردت اللون َعِلكة
أ
ردت الريح َعِبكة وإن ا

أ
عفران إن ا  .(1)  «الزَّ

والرسل  اإلنسانيةمقابل هذا التميز املعرفي واللغوي الذي ظهر مع مجي النفس  في

التي لم تتواصل مع مجتمع  -( هناك املجتمعات املعزولة لوات هللا عليهمصالربانيين )

تمتلك ثقافتها الخاصة التي تميزت بها وتشكل هويتها وتمتلك  -من تواصل معهم  أو الرسل 

فيها متشكلة بنسبة  األصوات أنلغة الطقطقة كمثال نجد  اأخذنلغاتها الخاصة. ولو 

اللغة كما في  أصواتصوت من جملة  83 إلىالطقطقة التي تصل  أصواتكبيرة جدا من 

 فال ة. وهذا يجعل مفردات اللغة متشابه(2) الخوسانية Xooلغة 
ً
 -تنجح اللغة  كثيرا

لغة للعلوم لفي االتساع باملفردات مما يحد من استيعاب ا -نتيجة ملحدودية الذاكرة 

 نتيجة ملحدودية املفردات.

 

الكتابة عنصر مفصلي من عناصر البناء الحضاري والتطور املدني قدمته سومر 

العالقة االجتماعية ولها دور حيوي في  أساس. على عكس الكتابة فإن اللغة (3) للعالم

لكن الوصول للعلوم الطبيعية كالرياضيات والفيزياء وتطوير  اإلنسانيةتطور 
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. كما إن نقل املعرفة وتراكم الخبرة (1) بوجود الكتابة إال يستحصل  اللوغاريتمات ال

نه أش يء سوى تميز املجتمع السومري ب . وما(2) التعليم املمنهج أساسيحتاج للكتابة وهي 

مجتمع الرسل والكتابة من فيض الوجود الرسالي الذي قدم املعارف لتسهيل معايش 

كما مر سابقا. بينما  اإلنسانيةاملعرفة بحلول النفس  أدواتتمكنوا من  أنالناس بعد 

تستخدم  ال - األمازونفي حوض  أو  أستراليافي  أو  أفريقياسواء في  -املجتمعات املنعزلة 

، وقد بدأت  قافة املجتمعات املنعزلة الثللكتابة.  أبجديةتملك  والالكتابة 
ً
زالت مشافهة

. وهذا مؤشر آخر (3)األوربي الكتابة في بعض من هذه املجتمعات عند وصول االستعمار 

وتطور مفاصلها وتمايز املجتمع الذي تواصل مع  اإلنسانيةعلى اثر الرسل في الحياة 

 مع من اتصل بهم. أو الرسل 

 

جمع الطعام  أو الحيوانات تعيش في مجتمعات مع أصنافها لتمارس الصيد 

 أسلوبوحماية صغارها من الحيوانات األخرى بصورة جماعية. وقد طورت الحيوانات 

املعيشة هذا لتوفر لنفسها بيئة أفضل للبقاء ونقل الجينات. مادامت هذه الحيوانات 

طورت وسيلة للتواصل مع  أنهافالبد  -مجتمع حيواني  -تعيش في مجتمعات مع أصنافها 

عيش بعض الحيوانات. فالنحل  أسلوبأقرانها، وهذا واضح من خالل االطالع على 

.  والنمل يعيشون في مجتمعات كبيرة
ً
ويتقاسمون أدوار العمل بينهم بصورة منظمة جدا

كما إنهم يواجهون األخطار في محيطهم بصورة منظمة وكأنهم ناقشوا خطة العمل 

الحيوانات تتواصل مع  أنتقبل الشك  بالتفصيل قبل بدأ التنفيذ. هذا يوضح بصورة ال

قرآن يؤكد ذلك بعضها ولها لغة خاصة بها بغض النظر كم بسيطة هي اللغة عندهم. ال

ْمُل » :في مواضع متعددة منها قوله تعالى َها النَّ يُّ
َ
 َيا أ

ٌ
ة

َ
ْمل

َ
ْت ن

َ
ال

َ
ْملِّ ق ي النَّ ى َوادِّ

َ
ْوا َعل

َ
ت
َ
ا أ

َ
ذ ى إِّ

َحتَّ

ُعُروَن 
ْ

 َيش
َ

ْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال
َ
ْم ُسل

ُ
ك َمنَّ  َيْحطِّ

َ
ْم ال

ُ
َنك وا َمَساكِّ

ُ
ل
ُ
 .(4) «اْدخ
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للطيور  اإلشاراتاألصوات وإرسال  إصدار ة على معظم الطيور لها قابلية كبير 

األخرى. كذلك أثبتت البحوث إن تغريد الطيور معقد ويحكمه الجانب األيسر من الدماغ 

بعض القردة تشابه في تصرفاتها البشر في ردود  أن. كما (1) كما هو الحال عند البشر

دل على  إن. وهذا (2) أفعالها عندما يحاول الغريب االعتداء على فرد من العائلة املباشرة

 يحدث في املحيط.  ش يء فإنما يدل على وجود لغة تواصل ووجود حس وتفكير في ما

دقة. فطائر خططت له ب ن الحيوانات تفكر وتخطط وتنفذ ماإف :ذلك إلىأضف 

الوقواق يضع خططه ليضمن لصغاره العيش دون أن يطعمهم أو أن يوفر لهم 

يقوى فيها الصغير على أن يوفر لنفسه الطعام  مستلزمات البقاء خاصة في الفترة التي ال

 ضحاياه من الطيور األخرى وال أعشاشأو الحماية من املحيط. يضع الوقواق بيوضه في 

لبيوض، وعندما يفقس صغار الوقواق ينالون الطعام يكلف نفسه عناء حضانة ا

. هكذا يعيش طائر الوقواق متطفال على (3) والرعاية من الطائر الضحية صاحب العش

. اآلخرين
ً
 ويستفيد من غريزة الطائر الضحية لينال صغاره الطعام والرعاية مجانا

لفعالياته. حيوان القندس صورة أخرى للذكاء والقابلية على التخطيط املسبق 

 عن الحيوانات املفترسة. يبدأاذا يتميز بذكائه في بناء بيته في املاء ليكون بع
ً
القندس  يدا

 ليخفف حركة تيارات املاء  أنبناء بيته باختيار موقع مناسب يصلح 
ً
يجعل منه سدا

 ويعزل منطقة البناء في داخل منطقة السد ويجعل مدخل بيته من تحت املاء حتى ال 

 ول إيكون الوص
ً
 . (4) من قبل الحيوانات املفترسة ليه سهال

الحيوانات تشاركنا في القدرة على التفكير والرد وهناك أمثلة كثيرة »ببساطة فإن 

في اململكة الحيوانية ولعل أوضح أمثلة معروفة لهذا هي القردة العليا وقدرتها على 

للحصول على غذائها والشمبانزي يستطيع  أشجار  وأغصان أحجاراستخدام آالت من 

الشمبانزي يحدد عدوه أو  أنويستطيع التعامل مع اللغة بذكاء. كما  اإلشارةتعلم لغة 
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من يزعجه ويؤذيه بدقة ويحاول إهانته لو سنحت له الفرصة وفي بعض التجارب اظهر 

جوتان لديه قدرة ورنواأل  الشمبانزي القدرة على التفكير وتحديد املشكلة وإيجاد حل لها،

 .(1)« على التقليد والتعلم

وألجل الوقوف على اإلمكانية اللغوية لبعض الحيوانات أقدم بعض العلماء على 

تدريب بعض الحيوانات على النطق من خالل عزلهم عن محيطهم وتربيتهم في بيئة 

الحيوانات تمتلك  أنخالف  خاصة تساعدهم على التدريب على النطق لفترة طويلة. ال

تجيد التواصل مع نوعها لتمارس العمل الجماعي  أنهااملقدرة على التفاهم فيما بينها كما 

بعض الحيوانات تتمكن من  أن، وال إشكال األعداءفي الصيد وجمع الغذاء والحذر من 

جمل بسيطة ولكن التجارب أثبت عدم جدوى تعليم الحيوان اللغة  أو نطق مفردات 

 . (2) الناطقة

ن بعض الحيوانات تمتلك أدمغة بحجم يتناسب مع كتلة الحيوان، أي إن كما أ

حجم الدماغ ممكن أن يجعل منها حيوانات ذكية. وبنفس الوقت فإن الحيوانات تمتلك 

 إنسانية وهي تفكر وتتواصل مع بعضها. فما 
ً
 حيوانية كما يمتلك اإلنسان نفسا

ً
نفسا

 كما اإلنسان؟ -ولو بشكل بدائي  -قة الذي يمنعها من تدبر اللغة الناط

من غير نوعنا  -الجواب على ذلك هو إن النفس اإلنسانية متميزة عن باقي األنفس 

بسعتها املعرفية وتميزها بمعرفة لغة شمولية وقابليتها على الوعي واإلدراك  - اإلنساني

ف هذا التفرد ليستخدم  بمستوى متفرد دون باقي الخلق. ولذلك
ّ
فان نوعنا اإلنساني َوظ

ف معرفته 
ّ
آلة الذكاء بمستوى الوعي واإلدراك الذي تحمله النفس اإلنسانية. ووظ

رف بقابليته املعرفية التي هي  ّعٍ
ُ
الشمولية للغة وبنائُه البايولوجي لُيخرج لغة متفردة ت

واسع والنياندرتال بمستوى  خارج البناء البايولوجي الذي شاركه فيه الحيوان بمستوى 

 
ً
. وعلى هذا األساس فإن آلة الذكاء أو البناء البايولوجي عموما يمكن وصفه كبير جدا

يصدر من النفس اإلنسانية التي وعت دورها وأدركت مناط األمور  كأدوات إخراج ملا
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رة قصيرة في فت -لنرى هذه القفزة الهائلة في الوعي واإلدراك  اإللهيون عندما حضر املربون 

 
ً
 في آالف السنين األخيرة من عمر نوعنا اإلنساني.  - جدا

  

الجسم اإلنساني تطور في جميع مفاصله  أناللغة اإلنسانية لم تظهر لوال  إن

 على 
ً
 بايولوجيا

ً
تكون عنده لغة. وعندما نشير للغة فاملسألة ليست  أنليصبح قادرا

ة بالنطق وإصدار األصوات فقط، فإصدار األصوات هو نتيجة لعمليات معقدة محصور 

  أنقبل  أمور تسبق ذلك وتنتهي به. تطلب تطور اللغة عدة 
ً
لإلنسان النطق  يصبح ممكنا

 والتلفظ بأصوات مفهومة، منها:

 على إدارة أعضاء  كبر  ●
ً
 بدرجة هائلة ليكون قادرا

ً
حجم الدماغ وتطوره وظيفيا

 اللغة بصورة دقيقة في ضبط األداء وتناغمه والسيطرة عليه. 

 من وجود األدوات الناقلة ألوامر الدماغ  ●
ً
 -الجهاز العصبي  -والبد أيضا

 تطلب ذلك في أجزاء الجسم وتطورها ألداء هذه الوظيفة املعقدة حيث ما

 املختلفة. 

وتطورت قدرة اإلنسان في السيطرة على التنفس بصورة تسمح في توظيف  ●

 في النطق وإصدار 
ً
 وحيويا

ً
 رئيسيا

ً
الجهاز التنفس ي في اللغة والذي يلعب دورا

الكالم. فالنطق كله معتمد على إصدار األصوات التي تتطلب الهواء 

 لحصولها.

لسيطرة على إخراج األصوات انخفاض موقع الحنجرة ليتمكن اإلنسان من ا ●

والتحدث بمستويات مختلفة من خالل السيطرة على خروج الهواء وحركة 

األوتار الصوتية إضافة إلى تشكل حجرة فوق الحنجرة تمكن اإلنسان من 

القفزة الجينية التي أدت إلى نزول الحنجرة  أنالسيطرة على األصوات. رغم 
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لبقاء النوع اإلنساني ولكنها مفضلة عند اإلنسان تتعارض مع الهدف األناني 

 الطبيعي والدليل وجودنا وفناء غيرنا. االنتقاءفي 

سيطرة الجزء األيسر من الدماغ على نشاط الدماغ األكبر والتخصص بين  ●

 170بنز في الــفص ي الدماغ وعدم تناظرهما الوظيفي. التي ظهرت في الهوموسا

 لف سنة األخيرة.أ

  وجود الغريزة اللغوية أو  ●
ً
 بها وقادرا

ً
ملكة اللغة عند اإلنسان إذ تجعله متفردا

بنفس الوقت على تطوير لغة كما الحظنا في القبائل املعزولة وفي تطوير لغة 

 اإلشارة لدى الصم في نيكاراغوا.

ارج الرحم ليتمكن من صاحبه من استمرار نمو الرضيع خ التطور الجيني وما ●

نوع اإلنساني وتفرده دون باقي لة ذكاء تستجيب لتطور الالحصول على آ

 النوع الحيواني.

نوعنا لم يتفرد في البناء البايولوجي  أنلكننا كما الحظنا من خالل هذا البحث 

ولكننا تفردنا في القدرة املعرفية وهي ميزة إنسانية واضحة. يقول مايكل كورباليس في 

 كتابه نشأة اللغة: 

حد التحديات في »
أ
نا

أ
فهم كيفية تطور نوعنا، هو تفسير هذه تناثر في  نجمع ما ا

الف سنة مضت، وظهور هذه  170بين ظهور الهوموسابينس منذ  الفجوة ما
الجماعة الراقية الحاكمة المتقدمة تكنولوجيا التي سكنت كوكبنا منذ خمسين الف 

نسنة مضت فقط. فمن الواضح 
أ
هؤلء الناس لديهم شيء جديد يعمل لمصلحتهم.  ا

نعلى وليس هناك دليل 
أ
نهم  سر نجاحهم يكمن في البايولوجيا، ول ا

أ
هو محتمل ا

ةً 
أ
 .(1) «اخترعوا اللغة فجا

كل القفزات التي تطلبها األمر لحدوث التطور أعاله في جسم اإلنسان  إنبالتأكيد 

تكون لديه لغة. ولو دققنا في األمر فإن  أنيصبح اإلنسان قادرا على  أنقد حصلت قبل 

                                           

 .229مايكل كورباليس: ص -نشأة اللغة  -1
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 وقد العدد القفزات الجينية 
ً
 كبير جدا

ً
 التي تطلبها تطور القابلية اللغوية بايولوجيا

في تطور  ءلتشعبها وتعددها وعدم قدرتنا في الوقوف على كل ش ي إحصائهانتمكن من 

 يكون لإلنسان لغة. أنالنوع اإلنساني. فكل هذه القفزات كانت تسير باتجاه 

جميعها ليكون لها رغم حصول هذه القفزات عبر ماليين السنين فقد ترابطت 

هدف واحد وليكون أداء الجسم البايولوجي لوظيفته بالكيفية والتنظيم والبرمجة 

. وكما مر فإن الباحثين يرون ان املقدرة اللغوية تاجها اللغةوالسيطرة الدقيقة التي تح

لف سنة. وقد قدم نوعنا اإلنساني ثمنا باهظا من أجل اللغة أ 170لم تكن متاحة قبل 

ر الدماغ والنصف األيسر منه خاصة وليكن هو املهيمن على فعاليات الدماغ فقد تطو 

 وليضعنا في نفس الوقت في خطر الشيزوفرينيا. وبمسار مماثل حصل نزول الحنجرة وما

صاحبها من تعرضنا لخطر املوت بسبب الشرقة وكذلك ضيق حجم الفم والضغط على 

 أخطار موقع سن العقل الذي قد تسبب التهاباته 
ً
على حياة اإلنسان. هذه التضحية  ا

تدخل في تطور نوعنا دون ثمن وهدف واضح من ورائها.  أنيمكن  ليست عبثية وال

كذلك فإن تطور أعضاء النطق بصورة متزامنة مع تطور الدماغ وحصول اإلنسانية على 

 هناك  أنالقابلية اللغوية يشير إلى 
ً
 بين هذه األعضاء على هدف محدد اتفاقا

ً
من  دقيقا

 . االتجاهوراء هذه العملية يستحق ذلك الثمن الباهظ الذي يدفعه اإلنسان للتطور بهذا 

جينات اإلنسان تطورت من خالل العديد من القفزات الوراثية وفق  إنأو نقول 

خطة مرسومة مسبقا إلنتاج لغة. فالطفرات الجينية ومسار تطور اإلنسان الزمني 

ادف ويسير وفق خطة مرسومة بدقة. وعليه، فإن والعضوي تشير إلى مسار مقنن وه

هذه  إنتصل إلى هذه النتيجة. أي  أنالقفزات الجينية منظمة ومقننة وهادفة إلى 

 النتيجة تم التخطيط لها بقانون دقيق قبل ماليين السنين ليصل النوع اإلنساني إلى ما

هية التي لم تخطئ هدفها هو عليه اليوم في تطوره البايولوجي والجيني وبهذه الدقة املتنا

في ش يء رغم حصول األمر من خالل قفزات جينية متعددة ورغم طول مسارها الزمني 

يكون هذا اإلنسان  أنملاليين السنين. فالتطور اإلنساني مقنن وهادف وهدفه  امتدالذي 

 آللة الذكاء الفائقة التي تجعل منه متفردا دون الخلق.
ً
 مالكا



 

 

  واتفاقللبحث في نشأة اللغة  التاريخيعلى الرغم من العمق 
ً
على  الدارسين عموما

زال  أثر البناء البايولوجي في تطور اللغة اإلنسانية فإن الخالف في الساحة العلمية ال

 بين املتخصصين اللغويين. وكما انه ال
ً
على الوقت الذي بدأت فيه  اتفاقيوجد  كبيرا

 يوجد  اللغة تتشكل بالصورة التي نتكلم بها اليوم فال
ً
رأي متفق عليه بخصوص  أيضا

السبب الذي يقف وراء تميز نوعنا اإلنساني لغويا ومعرفيا. إذ يذهب اغلب الباحثين إلى 

ن األنواع اللغة واملعرفة اإلنسانية هي غريزة جينية بايولوجية إنسانية تفردنا بها دو  أن

 أنيرى آخرون  األخرى من الخلق، وينسب البعض هذه الغريزة لالنتخاب الطبيعي وال

 املعرفة اإلنسانية.  أو الطبيعي قادر على تفسير الغريزة اللغوية  االنتخاب

املتخصصون اللغويون خالل القرن املاض ي كما مر  أجراهاوقد أثبت البحوث التي 

ر على تطوير لغة اذا ما اقترن بمجتمع وظهرت الحاجة اإلنسان قاد أنفي مسار البحث 

يحتاج إال إلى عقود قليلة لتتطور لديه لغة بشكل كامل كما حصل في  للتواصل. وال

 أندراسة وضع األطفال الصم في نيكاراغوا. كما أثبتت البحوث والدراسات الحديثة 

يمنع هؤالء األطفال من تطوير لغة  يمتلك لغة متناسقة ال تربية األطفال في مجتمع ال

 متناسقة التركيب واملعنى من خالل جيل واحد أو جيلين. 

اإلمكانية اللغوية بصورتها التي عليها اليوم بدأت مع  أنيرى بعض الباحثين 

لف سنة مضت. ويرى البعض أ 170حديث الذي تعود بداياته إلى الهوموسابينس ال

تفردنا  إلىحصلت في الخمسين الف سنة املاضية أدت اآلخر بأن هناك قفزة في اإلدراك 

 قد حصل في مجال البحث في نشوء اللغة  أناللغوي. وعلى الرغم من 
ً
 كبيرا

ً
هناك تقدما

  أنزالت بعيدة عن  والتطور اإلنساني لكن الطروحات العلمية ال
ً
 واضحا

ً
تضع تصورا

ا عن بقية األنواع، ويكون يمتلك لغة يتميز به اإلنسانيعن العوامل التي جعلت نوعنا 

 عند الهيئات العلمية املتخصصة بذلك. 
ً
 هذا التفسير مقبوال
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ً
  قدم البحث طرحا

ً
في تبيان العوامل التي أسست لظهور اللغة اإلنسانية  جديدا

 التي تفرد بها نوعنا اإلنساني وهذه العوامل هي:

 .انالبناء البايولوجي العضوي ونمو آلة الذكاء الفائق عند اإلنس .1

 للنفس أ أنحضور النفس اإلنسانية بعد  .2
ً
صبح الجسد وعاًء مناسبا

 .ألداء دورها في هذا العالم

( الذين لوات هللا عليهمصمن األنبياء واملرسلين ) نياإللهين يوجود املرب .3

جل هدايتهم وتسهيل اإللهي واملعارف والعلوم للناس من أحملوا الدين 

 .معايشهم في هذا العالم

البناء البايولوجي البد  أن - بخالف الطرح السائد -وقد أثبتنا من خالل البحث 

تتمكن اللغة من الظهور، فهو ليس أكثر من أداة إلنتاج اللغة اإلنسانية.  أنجل أمنه من 

  أنوقد بينا 
ً
كما  امتالك النياندرتال للبناء البايولوجي الالزم للغة لم يجعل منه متحدثا

 مله للنفس اإلنسانية. هو نوعنا لعدم ح

املجتمعات املعزولة التي لم تتصل بالدين  أنوكذلك أثبتنا من خالل البحث 

على أقل  -السماوي ولم تتواصل مع املربين اإللهيين بقيت بعيدة عن التطور املدني 

من اتصل بهم من  أو تجاري تطور مجتمع الرسل  أنولم تستطع هذه املجتمعات  -تقدير

نهم يحملون ذات النفس اإلنسانية التي تمتلك املقدرة املعرفية أاملجتمعات األخرى رغم 

التي يتمتع بها باقي سكان األرض ممن اتصل باملربين اإللهيين مباشرة أو خالل من اتصل 

 بهم. 

بمن  أو  -وعلى خالف املجتمعات البدائية فان املجتمعات التي اتصلت بالرسل 

تطورت قابلياتهم املعرفية إلى مستوى لم تألفه  اإللهيوعرفت الدين  - صل بهمات

البشرية من قبل وبفترة زمنية قليلة أدت إلى قفزة انفجارية في الثقافة والوعي الحضاري. 

 من خصال الرقي اإلنساني والتقدم املدني عجز 
ً
 هائال

ً
فالسومريون قدموا لإلنسانية كما

في الوعي واإلدراك التي  االنفجاريةوقد فسر البحث هذه القفزة  عن تفسيرها املختصون.
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حصلت عند السومريين بحضور أطراف املعادلة املعرفية بعد اكتمال البناء البايولوجي 

 وهي: النفس اإلنسانية والرسالة السماوية واملربون اإللهيون.

 واللغة من ضمنها تقع خارج املنظومة البايولو  إن
ً
جية للجسد املعرفة عموما

القابلية املعرفية  أناإلنساني وان كانت أدوات اإلخراج تتم من خالل هذا الجسد. كما 

واللغوية البايولوجية املتشكلة في الجسد اإلنساني )متمثلة بوجود آلة الذكاء وأدوات 

إخراج اللغة( تمثل القاعدة األساسية لحلول النفس اإلنسانية الناطقة في هذا الجسد. 

 فمع اكت
ً
مال التطور البايولوجي في الجسد اإلنساني أصبح هذا الجسد وعاًء مناسبا

 اإللهي في هذا العالم. االمتحانلتؤدي من خالله النفس اإلنسانية 

 "سنة هللا ولن تجد لسنة هللا 
ً
ومع حضور املكلف حضر املربون اإللهيون أيضا

 
ً
" فقد "كتب على نفسه الرحمة" وبدأت عملية التربية اإللهية. املربون حملوا معهم تبديال

كما حملوا العلوم التي تحتاجها اإلنسانية ألداء التكليف اإللهي وتسهيل  اإللهيالدين 

َل حضورهم قفزة معرفية ضخمة في الوعي واإلدراك أدت إلى 
ّ
معايشها على األرض. وشك

( ليستمر البناء اإلنساني في املجتمع عليه السالملذي ابتدأ بآدم )تطور املجتمع اإلنساني ا

الرسالي في سومر وأكاد وليشمل مختلف ميادين الحياة وقفت معه اإلنسانية عاجزة عن 

 التفسير. 
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