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 آفاق ومنهجيات :العلوم احليوية و اللغوية
 * عضو املجمع −الدكتور أنور حممد اخلطيب

 املجمـل
 :متهيـد

 : صقل املرآة اللغوية: ًأوال 
 : القوة الفكرية اإلنسانية:ًثانيا
 : اتساع آفاق املعرفة اإلنسانية: ًثالثا
 : مكتشفات التجارب والقياسات اإلنسانية: ًرابعا

 : وية مذاهب العلوم احليوية واللغتطابق: ًخامسا
 : االنطالقة العلمية التجريبية: اًسادس
 : العلوم اللغوية بيولوجية: ًسابعا
 : هدف دراسة اللسانيات: ًثامنا
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ... )لبيانعلمه ا... خلق اإلنسان... الرمحن علم القرآن(
وعشت سنن احلياة ... ُلقد ابتليت بمرض العلم والعلوم :متهيد
!... كم أحب اللغة... ومتتعت بجامل اللغو واللغة وتذوقت البالغة... ونظمها

... وإهنا معقدة!... ٌإهنا بسيطة ككل أنثى... وكم أنا عاجز عن السيطرة عليها
لو ...  إذا عشت يف أحضاهناهي كالطبيعة واحلياة ال يمكنك كشف أرسارها إال

... ًولو أين عرفت البحر عميقا ما أبحرت... ًأين عرفت احلب خطريا ما أحببت
 !...ولو أين عرفت خامتتي ما كنت بدأت

ولكن شكرت لرجاله ... ما كان يل خيار العمل يف جممع اللغة العربية
شق وأقول هلم ما قاله سلفي شاعر دم... ومجيل اعتقادهم... حسن ظنهم

ًلقد فصلوا يل بردا ضايف احلوايش... (الكبري شفيق جربي رمحه اهللا سابغ ... َّ
َفإما أن ألبس ...ُفأدركتني احلرية يف أمري... ُوتقدموا إيل يف لبسه... األذيال ِ َ

َهذا الربد فأعثر فيه ُ ّوإما أن أخلع فأكفر نعمة املجمع عيل... ْ َ ُ ُولكني سألبسه ... ْ َ
ُفإن عثرت !...  ْ َ وما هذا الرداء الذي ... ٍ رجل زلت به قدمهيه فلست بأولفَ

َطرفِمسأرتديه إال  َ وبالغت يف تطريزه ...  اللغة الذي نسجته األيامْ
فانبسطت ... ُوتضاعفت هبجته... ًفازداد رونقا عىل تعاقب السنني...الدهور

لقد تضمنت اللغة ... ًجوانبه فوسع أمما ذهبت بني سمع األرض وبرصها
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... ورقة حضارهتم... واشتملت عىل خشونة بداوهتم...  العربعبقرية
ُومتثلت فيها خواطر العرب وعلومهم ومنظومهم ومنثورهم يف قديم الدهر  ُ

فهي املرآة التي إذا نظرت فيها أدركت فضل العرب وعلمت بمبالغ ... وحديثه
ٍإال أنه ال بد هلذه املرآة من صقل من ح... عقوهلم ومقادير أحالمهم ني إىل َّ

ُألن عقول الناس قد امتدت آفاقها... آخر فاهتدت إىل ما مل هيتد إليه ... َّ
فلنجتهد يف صقل مرآة . فإذا أحببنا أن يكون ملجمعنا فضل, ... األولون
 ).حتى ترتاءى فيها موضوعات هذا العرص بمجامعها... اللغة

ن جيري  إن صقل املرآة اللغوية ال يمكن أ:صقل املرآة اللغوية ً:أوال
ِفاللغة هي كامل الرتاث احلي يف !... بالعودة إىل الرتاث املعامري واألوابد

... وذوب العبقرية... ووعاء الروح... هي مستودع القيم... قديمه وحديثه
ويف ... ٌوأوزاهنا وتفعيالهتا انعكاسات ألنامط سلوكنا... حروفها ثروتنا األوىل

ُمنثورها ومنظومها روح أمتنا العرب ُ فيها ... ِية كلها من حميطها إىل خليجهاُ
ُأفكارنا وأفكار أجدادنا ُوأفراحنا وأفراحهم... ُ وآالمنا ... وأعاملنا وأعامهلم... ُ

ففي الفصيح القديم صفاء البادية وبساطة اخليمة وقوة الشكيمة ... ُوآالمهم
ا آثار فيه... ِّويف العامي احلديث تقطع األوصال وتفريق االستعامر... والعزيمة

وفيها ... أجدادنا والنسيم العليل الذي شمه أسالفنا اهلواء النقي يف صدور
َّليخطر ببالك أن كل كلمة من ... َّاهلواء السخامي امللوث الذي نستنشقه اليوم ُ ْ َ
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ُكلامهتا تقابلها فكرة من األفكار التي أبدعتها طائفة من الناس ال يعلم  ٌ ٌ
ٌوعاطفة من العواطف ا... عددهم َ ُلتي ال يقدر مداهاِ َّ َ ُففي هذه اللغة حلم ... ُ
ُودمهام... والبرش... الوطن ُوروحهام... َُ ُ ُ. 

لقد أخذ هذا اإلنسان عىل نفسه, مذ وجد : القوة الفكرية اإلنسانية: ًثانيا
كيف حييا? : عىل سطح هذا الكوكب, التساؤل عن أبسط املواضيع وأعقدها

كيف يتعلم وما هو ... هو املوت?وما ... وكيف يموت? وما هي احلياة?
العيش : كم من البساطة... كيف يلغو وكيف يتكلم وما هي اللغة?... العلم?

ُوالتعلم والتكلم وكم من اإلعجاز يف كشف قوانني هذه املقوالت ليس !... (َ
وال ينبغي أن نفتش عن احلقيقة يف األدب الذي ال يصح ... يف الفن حقيقة, 

 ).أناتول فرانس: احلقيقة يف العلوم ... لًموضوعا له غري اجلام
ِإن قوة اإلنسان يف عقله وعلمه ولغته وسلوكه ال يف غريزته وفيزياء  ِ ِ ِ

ًفهو خملوق غري متخصص فيزيائيا وال كيميائيا حتى وال عضليا أو ... جسمه, ً ً
ُفاخللد أبرع منه يف احلفر,: ًعصبيا ْ  ُوالعصفور يف... ُوكذا احلصان يف اجلري,... ُ

ُإن ما يلفت النظر يف ... إىل آخر ما هنالك... والسمكة يف السباحة,... الطريان, ِ ْ َ
ُبنية هذا اإلنسان ضعف جسمه وقوة عقله وقدرته عىل العيش يف أرض يتضور  ُ ُ ْ َ

ًفيها املاعز جوعا, إنه ... ويف حرارة يتلظى فيها العظاء ويتجمد فيها الطري... ُ
واالستئداب بآداب الوسط الذي ... التكيفواسع القدرة عىل... خملوق عجيب
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﴿وإذ قال ربك للمالئكة : إنه من روح اهللا وعلمه وعقله... يعيش فيه أو حييط به
ًإين خالق برشا من طني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ 

فلن يساور نفوسنا أي شك يف ... هذا هو الوعد احلق]... ٧٢ −٧١:ص[
ل مرآة لغتنا حتى ترتاءى فيها موضوعات هذا العرص الذي لن يف صق... نرصتنا

 :يرعبنا باألربعني ألف فكرة أو كلمة تولد يف السنة الواحدة مسلحني بقوله تعاىل
 …! و البحر يمده من بعده سبعة أبحر …!       ﴿ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم 

ْما نفدت كلامت اهللا  َ  ].٢٧: لقامن[ إن اهللا عزيز حكيم ﴾ …!َِ

 لقد اتسعت آفاق املعرفة اإلنسانية يف :اتساع آفاق املعرفة اإلنسانية: ًثالثا
... ُويف العلوم احليوية خاصة التي هنضت بعد كبوة طال أمدها... العلوم عامة

َفأصبحت رائدة العلوم بعد النصف الثاين من القرن العرشين وإن التقدم الذي 
َأحرزته قد أثر يف ال ََّ َ ُ ْ ال بل وشعوبنا ففي غفلة عن ... أما جمامعنا... علوم اللغويةَ

 .هذا األمر
ففي البداية ... لقد اهتدى إنسان هذا العرص إىل ما مل هيتد إليه األولون

وكل ما نقرأ ... وكان املفتاح بقوله تعاىل اقرأ أي تعلم التجريد... كانت الكلمة
فاكتفى ...  يف كتب الكون املنظورواقرأ... ُجمردات واقرأ يف كتاب اهللا املسطور

ًالرشق حاليا يف قراءة الكتاب املسطور, وترك للغرب قراءة الكتاب املنظور 
بحث اإلنسان ... ُوكبا الرشق... ُفتفجرت ينابيع املعرفة الكونية فتقدم الغرب
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... شغف باخللود!... وبام يأيت بعده ... عام هو قبله وشغل بالتفكري بمصريه
 !... للمتقنيُفوعده اهللا

قل سريوا «: ومتثلت املرحلة الثانية بالدعوة إىل التجريب بقوله عز من قائل
إنه قال لنا إنه خلق اإلنسان من ... »يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق

ولكنه طالبنا بالنظر ... وخلق اجلان من مارج من نار... صلصال كالفخار
َوالبحث يف بداية اخللق فكشف لإلنسانية ِ   الغطاء, وأصبح برصها اليوم حديد ُ

 كشفت الدراسات :مكتشفات التجارب والقياسات اإلنسانية: ًرابعا
فقبل سبعة ماليني : والقياسات اإلنسانية تواريخ مذهلة نربز ومضات منها

َخلق الكون من االنفجار األعظم)  مليار سنة١٣.٧(وثالثة عرش مليار سنة  ِ ُ . 
 . تكونت األرض)  مليار سنة٤.٦(يارات سنة وقبل ستة ماليني وأربعة مل

 . تكونت الشمس)  مليار سنة٤.٥(وقبل مخسة ماليني وأربعة مليار سنة 
 . RNAسنة تكون حساء الرنا )  مليار٤.٤(وقبل أربعة ماليني وأربعة مليار 
 . DNAسنة تكون الدنا )  مليار٣.٧(وقبل سبعة ماليني وثالثة مليار 

 طالئعية −سنة تكونت بداءة)  مليار٢.٥(ياري وقبل مخسة ماليني ومل
 . Procaryotae- Archeae  النوى

سنة تكونت حقيقيات النوى )  مليار١.٢(وقبل مليوين ومليار 
 وانفصل عامل النبات عن عامل احليوان ) اوكاريوت(
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 العامل رسمت طريق)  مليون٥٥٠(وقبل مخسني ومخسمئة مليون سنة 
 . سها اإلنساناحليواين املعارص وعىل رأ

هومو هابيليس − ألف سنة خلق اإلنسان املاهر٢٥٠وقبل مخسني ومئتي 
 . ٣ سم٧٥٠حجم مججمتة و

 هومو – ألف سنة خلق اإلنسان املنتصب ١٥٠ مخسني ومئة قبلوتاله 
 .٣ سم١٠٠٠ وحجم مججمتة −ايريكتوس 

 هومو سابيانس – خلق اإلنسان العارف  ألف سنة١٠٠قبل مئة ألف ثم 
 .٣ سم١٤٠٠مججمتة وحجم 

ً﴿هل أتى عىل اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا ً ٌْ َّ َّإنا خلقنا ... ِ
ًاإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصريا ً ٍ ٍ َّإنا هديناه السبيل إما ... َ َ َّ

َّشاكرا وإما كفورا﴾   ].٣ −١:اإلنسان[ً
) جبيل(ة, وبيبلوس عمر أبجدية أوغاريت يف رأس شمرا, شامل الالذقي

 . م. سنة ق٥٠٠٠يف لبنان 
املقطعية التي ابتدعها األكاديون cuneiform writing وعمر الكتابة املسامرية 

 . ق م٤٠٠٠
ويف القرن السابع امليالدي بدأ انتشار اللغة العربية حتى القرن احلادي 

بني  سنة يف احلقبة الواقعة ٤٠٠املتقدمة خالل عرش, فسيطرت عىل العلوم 
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القرنني اخلامس عرش والثامن عرش, فالعربية كانت لغة العلوم من األندلس 
 ...حتى حدود الصني

 ... ويف القرن الثامن عرش بدأت احلضارة الصناعية
وتبعتها احلضارة التكنولوجية يف منتصف القرن العرشين ومطلع القرن 

 ...!التي خيشى البعض غزوها االصطالحي... احلادي والعرشين
ُليخطر ببالك بعد هذا العرض الرسيع أن تتصور قدرة هذا العقل األعىل   ْ َ

َّوعلمه األسامء كلها ثم عرضهم عىل ... الذي نفخ يف هذا اإلنسان من روحه ّ
أفكار و أفكار ال يعلم ... سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا: املالئكة فقالوا

 يف هذا القاموس املحيط ٌكامنة... وعواطف وعواطف ال يعلم مداها... عددها
ٌّفليس لديه حتى اليوم معجم علمي ... البحر الذي خيشى العريب اليوم ركوبه, ٌ

ٌّأو لغوي أو أديب أو تقني يضاهي املعاجم األعجمية ٌّ فإذا طلب تعريف ... ٌّ
َّفرسهتا له املعاجم األعجمية ومل حتقق طلبه ...أو القاعدة... احلرية أو التنمية

 !... بية من املحيط إىل اخلليجاملعاجم العر
ًقبل اللغة مل يكن اإلنسان شيئا : اخلالصة املستمدة من املرحلة التجريبية

ِّوبدون اللغة لن يكون شيئا مذكورا ففي التقنيات التي أبدعتها ... ًمذكورا ً ً
وارتقت إىل الفلسفة ... وسمت إىل العلم... اإلنسانية جتسدت حبال احلياة

ُ ﴿إنام خيشى اهللاَ من عباده العلامء﴾وعرجت إىل الدين ِ ِ فالعلم هو الذي ... َّ
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... ّوبالعلم متيز الرساء من الرضاء,. َّعرف اإلنسانية مسرية خلق الكون
ويف ... والتقدم من التخلف... والسعادة من الشقاء... والصحة من املرض

 ...اللغة تكتب صفحات خلود الفكر اإلنساين
كانت املرحلة الثالثة ... والتجريب امليداين.. .وبعد القراءة التجريدية

: بدعوة اإلنسان إىل رؤية اآليات والقوانني والسنن اإلهلية بقوله جل وعال
ِ﴿سنرهيم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم ِِ ...﴾ . 

ُّفالعلوم احليوية واللغوية صنوان نابعان من عني واحدة وكل تقدم يف 
اللغات كجميع املخلوقات تولد وتنمو وتتطور ف: ٌأحدمها يتبعه تقدم يف اآلخر

ًوتتفاعل مع بيئتها فتية يافعة متحولة من حال إىل حال, ً ِوتقرتض وتقرض ... ً ُ ِ
إن املسرية . وتتأثر وتؤثر ثم تشيخ وتعجز ومتوت... من حميطها امليت أو احلي

َ﴿أمل تر .. .ٌمتضافرة... ٌصابرة... ٌعريقة... ٌالتكوينية البيولوجية واللغوية بطيئة
ٍكيف رضب اهللاُ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ً ً ً َ َّأصلها ثابت وفرعها يف السامء ... َ ُ ٌ ُ

ٍتؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا َّ ُويرضب اهللاُ األمثال للناس لعلهم يتذكرون﴾ ... ُ
 ].٢٥− ٢٤: إبراهيم[

 يذهب علامء البيولوجية:  مذاهب العلوم احليوية واللغويةتطابق: ًخامسا
 : ثالثة مذاهب رئيسةومنها اللسانيات واللغاتيف تفسري احلادثات احليوية 

َّ أو التوقيفية التي ال تعلم إال بالوحي أو بالقوى vitalism مذهب احليوية) أ  ُ َِ ِ ْ
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ُوهو تيار فكري مثايل يرجع التفاعالت احليوية يف الكائنات احلية : اخلارقة
َّ توقيفية مصدرها اخلالق عز وجل, تطلق ومنها اللسانيات واللغات إىل قوة حية

 vital واملبدأ احليوي vital forceالقوة احليوية : عىل هذه القوة أسامء خمتلفة منها

principle  وروح احلياةvital spirt ومرد تلك األفكار إىل أفالطون وأرسطو , 
ذهب يعتقد أصحاب هذا امل. املؤمنَني بقوة الروح املهيمنة عىل عامل األحياء

ُبوجود روح يف الكائنات احلية متكنها من إجراء التفاعالت احليوية, وكذلك  ٍ
ُ﴿ويسألونك عن الروح, قل الروح من . اللسانيات واللغات عطاء من اخلالق ِْ َّ َ

ًأمر ريب , وماأوتيتم من العلم إال قليال﴾  ُيراد بذلك أن علم ] ٨٥: اإلرساء[ِ
 . حة لطريقة حياة األجسامٌاإلنسان عاجز عن فهم املسرية الصحي

لقد حتدى أصحاب املذهب احليوي العلوم الكيميائية وقالوا بعجزها عن 
َّوقد هزم هذا املذهب رش هزيمة عندما حول !... تقليد صنع املنتجات احليوية ُ

يف املخرب الكيميائي األملاين فوهلر فروسيانور األمونيوم املركب املعدين إىل 
 ... اخلاص باألحياءالبولة املركب العضوي 

وقاد باستور يف هناية القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش حركة 
املذهب احليوي مربهنًا عىل عدم حدوث التخمر يف األوساط التي ال حتوي 

وهي (ولكن ادوارد وهنس بوشنر قد متكنا بوساطة األنزيامت ... مخرية حية
اء التفاعالت احليوية يف املخابر, , من إجر)مركبات كيميائية حيوية غري حية
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ُواستبعدت التوقيفية . وهكذا ذهب االعتقاد باملذهب احليوي إىل غري رجعة
 .عن نشوء اللغات, ويرى أهل النظر أن أصل اللغة تواضع واصطالح

يعتقد أصحاب هذا املذهب بأن مجيع :  mechanismمذهب امليكانيكية ) ب
فسريها بوساطة القوانني الفيزيائية التي العمليات الطبيعية احليوية يمكن ت

وكان رينيه ديكارت الفيلسوف الفرنيس . تدرس القوى املؤثرة يف املادة
لقد صور امليكانيكيون . م من أملع املعتقدين بمذهب امليكانيكية١٦٥٠−١٥٩٦

... فالساق والذراع يعمالن كعمل الرافعة,: عمل اجلسم البرشي كعمل اآللة
واملعدة تعمل كاهلاون ... والرئة تعمل كمنفاخ,... خة,والقلب يعمل كمض

ٌأصوات فيزيائية وضعية اخرتعها رجل ماهر ثم قبلها الناس : واللغة... واملدقة ٌ ٌ ٌ
 ) الفيلسوف اليوناين ديموقريطس(للتعبري عن رغباهتم 

ينادي أصحاب هذا املذهب :  reductionism مذهب اإلرجاعية) ج
يميائية املخربية لفهم الظواهر املعقدة كاحلياة واللغة, الك−بالدراسة الفيزيائية

ويرجعون دراسة البنى املعقدة داخل العضوية إىل دراسة مكوناهتا البسيطة 
كام يرون والدة اللغة نتيجة التطور احليوي . خارج العضوية وداخل املخرب

 .للتفاعالت الفيزيائية الكيميائية عرب مسرية التكوين العام لإلنسان
ٍعرض املبدأ اإلرجاعي الفيزيائي الكيميائي ألعنف اختبار له يف القرن ت

ًالعرشين عندما طلب إليه اإلجابة كيميائيا عن الطريقة التي متكن األحياء من  ِ ُ
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!... توليد كائنات جديدة مشاهبة ألصوهلا أو مطابقة هلا يف كثري من الصفات
ن املايض يف كشف جزيء وبرزت روعة اإلجابة يف مطلع اخلمسينيات من القر

 DNAُاحلمض الريبـي النووي املنزوع األوكسجني الذي عرف اختصارا بالدنا 
ُوفتح ميدان السباق العلمي لكشف بنية هذا اجلزيء العجيب, وطلب من هذا 

...    ُاجلزيء رشح أرسار الوراثة فأجاب عنها بوضوح رائع, وهبت الذي كفر
لوراثة أعنف اختبار له حتى تعرض الختبار وما إن اجتاز املبدأ الكيميائي ل

ُأشد عنفا عندما طلب إليه اإلجابة عن اآللية الكيميائية احليوية لعمل الدماغ ً .
 ...وكيف ينظم الشعر?... كيف حيب ويكره!... كيف يتكلم اإلنسان

ولئن قبلنا اليوم حل املسألة الوراثية, التي ظلت مدة طويلة من معجزات 
فإنه من الصعب علينا القبول اليوم بأن آمالنا وأحالمنا ... !احلياة الغامضة

ٌومشاعرنا ولغتنا مرتبطة كلها بتكوين اخلاليا الدماغية وكيميائية عملها لقرص 
ٌّ فاللغة منتج حيوي يتأثر بالزمن ...ولكن الواقع هو هذا األمر!...نظرنا وعلمنا ٌ َ

 ... زيع اجلغرايف للناطقني هباواملكان, واحلياة واملوت, وبنامذج البيئة, وبالتو

فالعلم الذي ننعم بمعطياته أقامته : االنطالقة العلمية التجريبية: اًسادس
لقد . القرون مستمدة كل مقوماته من جمموعة القوانني التي تسود الوجود

دجلة والفرات : انطلق بناء العلم من األمم التي عاشت عىل ضفاف األهنار
 وزانه العقل اإلغريقي والعريب بقيادة أيب حيان ...والنيل والسند وسواها
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ِالتوحيدي وابن سينا والفارايب وابن رشد  −١٤٧٣(ونامه كوبرينيكوس ... ِ
الذي برهن عىل دوران األرض عىل ذاهتا وحول الشمس, وكبلر ) ١٥٤٣

الذي وضع قوانني الكواكب السيارة التي أوحت بمبدأ ) ١٦٣٠−١٥٧١(
الذي اكتشف حركة دوران األرض ) ١٦٤٢−١٥٦٤(ه الثقالة العامة, وغاليلي

لقد وضع كوبرينيكوس الديناميت لنسف الكثري من ... ونيوتن. حول الشمس
ووسع فرنسيس . وأشعل نيوتن وصحبه الفتيل... أفكار العصور الوسطى,

ًباكون نطاق هذه الرؤية مؤكدا أن هدف العلوم الوحيد هو تزويد البرش 
وقد استغرق ترسيخ هذا . ديدة تيرس حياهتمباخرتاعات وكشف ثروات ج

وجاء داروين ... ً سنة١٥٠املفهوم, لكي يعتمده العامل احلديث, زهاء 
... ًمتحدثا عن نشوء األنواع وتنازع البقاء وبقاء األصلح) ١٨٨٢−١٨٠٩(

وبعده فرويد ... ًمدعيا اكتشاف قانون التاريخ) ١٨٨٣−١٨١٨(وتاله ماركس
 ثالثنيوجاء توينبي ليحيص ... لتحليل النفيسًمعتمدا ا) ١٩٣٦−١٨٥٦(

ًلواحدة, قائمة عىل نظرية التحدي والتصدي  ًحضارة عرب التاريخ دون حتيز
Challenge and Responseيرى ... ً, متخذا املجتمع لدراسة التاريخ وليس األمة

َتويمبي أن احلضارة العربية باقية حية وسليمة اجلوهر ٌ ولن جيرفها تيار ... ٌ
ضارة الغربية ولن تتحجر عىل الرغم من استعامرها والنكبات التي حلت احل

وهو يرى أن . ًهبا; ألهنا متلك مقومات بقائها ممثلة بالتوازن بني الفكر والعمل
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ًموت احلضارات ليس حتميا كام يرى شبنغلر وابن خلدون, مادام أن هنالك 
ًجمتمعا حمتفظا بالتصدي اإلبداعي  ًCreative Response وصاغ نظرته للتاريخ 

إن عجلة التاريخ ليست آلة شيطانية تبتيل الناس بعذاب رسمدي, ولكن : ًقائال
هناك إيقاع أسايس يتمثل يف التحدي والتصدي واالنسحاب والعودة والنكسة 

 .والنهضة
ُتشومسكي ومن جرى جريه, بعد يرى : العلوم اللغوية بيولوجية: ًسابعا

, وعىل الدراسات ...  مناهج الدراسات العلميةمناهج الدراسات اللغوية عن
وإن دراسة . ًاللغوية لكي تصبح علام, أن تنهج منهج الدراسات البيولوجية

ًاللغات ما زالت قارصة عىل املشاهدة والوصف, ولن تصبح علام إال عندما 
َترتقي إىل التفسري, أي االنتقال من مم تتكون اللغة  إىل ملاذا تتكون اللغة من... ِ

واإلحصاء ومجع الذخرية اللغوية ...فالفلسفة نظر بال عمل... وكذا... كذا
قراءة : العلم إذن. نعم نظر وعمل وتنفيذ. والعلم نظر وعمل... عمل بال نظر

وارتقاء من املحسوس إىل ... وغوص يف املعاين... وعمل وجتريب... وجتريد
ًووضع يف الذهن ليصبح أمرا كليا عاما ال... املجرد  يأمتر بأمر شخص وال ً
ٍوال أي صنف من البرش... وال أمة... جيل ًممثال بالقانون الطبيعي النافذ يف ... ِّ

 .كل زمان ومكان
املمثلة بعلم احلياة اجلزيئي الذي يمثل فن النفوذ إىل (فالبيولوجيا التجريبية 
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كمها, بنية املكونات املادية البسيطة للطبيعة املعقدة واكتشاف القوى التي حت
هي التي تعطينا ) النظام الكيليف والقوانني التي تنظم أجزاءها البسيطة ثم دجمها 

  .اإلجابة
فاللغة هي املكون األول للشخصية, وهي انعكاس الالشعور الذي يمثل 

−١٩٠١جاك الكان (ُبنية لغوية يدخلها بعض األطباء يف التحليل النفيس 
دراسة اللغة يف ضوء علم الذي يدعو إىل دراسة الالشعور ك) ١٩٨٠

اللسانيات, وهنا التآلف احلي بني العلوم احليوية البيولوجية, والنفسية 
  .البسيكولوجية, والعلوم اللغوية اللسانية النغوستيك

إن هدف دراسة إدارة اللسان أو اللغة : هدف دراسة اللسانيات: ًثامنا
لعقل وطريقة حفظ  أو اللسانيات كامن يف دراسة اlinguisticلينغويستيك 
وجتريد الدماغ يمثل أعقد ... ودراسة العقل تتطلب جتريد الدماغ... املعلومات

  خلية, و ) ١٣١٠×١(بنيان يف هذا الكون ذلك ألن فيه عرشة آالف مليار 
وفهم ...  ترتبط الواحدة منها بآالف األخرياتConnexionواصلة ) ١٦١٠× ١(

... وبعد فهم البنية الوظيفية التنسيقية.. .العقل سيأيت بعد حتليل بنيان الدماغ
 وإىل أن يتم ذلك يستطيع علم إدارة اللسان أو اللغة!... ٌوهذا هدف بعيد املنال

... ً أن يدرس نتاج العقل أي اللغة ليكشف شيئا من كنههالينغويستيك
ٌعبارة عن دارة كهربائية : ويتصور تشومسكي أن ملكة اللغة , يف عقل اإلنسان
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يف عقل كل إنسان مهام كان قومه, وأن يف هذه الدارة قواطع ) هي هي(موحدة 
 .ًتتخذ يف كل لسان أوضاعا تناسب اللسان الذي يتعلمه الطفل

ال توجد قضية نظرية «: كتبت املوسوعة الربيطانية عن تشومسكي ما ييل
 اليوم تناقش إال بالشكل الذي أشار إليه  لينغويستيكيف علم إدارة اللسان

لعله أكرب مفكر يف هذا «: وقالت عنه جريدة نيويورك تايمز» سكيتشوم
 ... والتافهة... باملفلسة واملصيبة: ًأما اخلصوم فكثريا ما نعتوا أفكاره» الزمان

إن القبول بمبادئ تشومسكي مل يكن من األمور السهلة وخاصة بالنسبة 
مسكي فمن دعائم مبادئ تشو!... ألصحاب املذهبني احليوي واإلرجاعي

 : تعلم الطفل لسان أمه
ًفالطفل ينطق لسان أمه نطقا سليام دون أي جهد ويتعلم الصحيح ... ً

ًوهو مل يسمع إال عددا حمدودا من بحر كلامت ال حيىص ... واخلطأ يف لسان أمه ً
ًويستحيل عىل أي إنسان أن يتعلم لسانا أو لغة إذا كان جاهال هبا كل !...عددها ً

 !... وكم من صعوبة جيدها يف تعلم لغة أجنبية عند الكرب... اجلهل عند البدء
أن ملكة اللسان أو اللغة : مما سبق) مع تشومسكي وديكارت(نستنتج 

فالطفل ... ٌحمفورة يف الدماغ حتملها جينات هذه شبيهة بجينات ملكة امليش
َالسوي يتمكن من امليش يف حينه وال يتعدى أثر الوسط التشجيع أو التعويق ِ ُ .

ُوسامع الكالم هو ... الطفل السوي يتمكن من النغو واللغو واللغة واللسانو
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ويف هذا يتمثل املنهج العقيل . ُالذي حيرر ملكة اللغة ويضبط بعض خصائصها
التي (كل مولود يولد عىل الفطرة أي «: أو الفطري املمثل باحلديث الرشيف

 .»)متثل املخزون العقيل
يمثل العقل, عند الوالدة, «: اريني القائلنيوهنا نصطدم بالفالسفة االختب

ُصفحة بيضاء ختط عليها التجربة ما تشاء ًُ وإن السلوك هو اليشء الوحيد الذي » َ
ُوأن السلوك احليواين كله مبني عىل جتربته التي تقوي بالثواب ... جتوز دراسته َّ

ُبعض أنواع سلوكه, وتضعف البعض اآلخر بالعقاب ِ ْ َ. 
عىل العلم استكشاف خمزون العقل بدراسة ما يصدر ويرى تشومسكي أن 

ًمطبقا طرائق العلوم » نقد العقل املحض«: ًعنه متفقا مع ما أراده كانط يف كتابه
 . َّوالذي قال إن العقل حمكوم بالوراثة. الطبيعية يف دراسة العقل

لغة العبيد أو  (criolloِومن دعائم مبادئ تشومسكي دراسة لغة الكريولو 
ًيل الذين أخرجوا من ديارهم قرسا بالعنف أو بالفقر, قبل نحو ثالثمئة املوا ُ

ُسنة, من أصول إفريقية وآسيوية وجزر البحر الكاريب, ومجعوا يف مزارع التبغ 
ًوالقطن وقصب السكر وسواه, يتكلمون لغات إفريقية وآسيوية خمتلفة, فال  ً ٍ

ًيفهم بعضهم بعضا, فأوجدوا لسانا مشرتكا يتفامهون فامذا يكون هذا .  بهً
 .) اللسان أو اللغة

َمثل  َّ ِجيل العجمة أو الرطانة أو التدجني أو : َجيل املهجرين ُاجليل األولَ ِ َ َ َ َ
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 !...ِاحلرفة واملهنة مستعملني كلامت مشوهة من لغة سادهتم
ِجيل املولدين: اجليل الثاين َّ َُ يتكلمون لغة واحدة متفقني يف قواعدها دون : ُ

َّرشة يف كل املواضع, عىل بعد الشقة, واختالف لغات السادة,تشاور, منت َ ...
ٍّوقواعد معتمدة من قبل كل طفل عادي يتعلم لغة قومه يف كل مكان من العامل,  ٍ

وإن ردعه أهله, الختالف قواعد لساهنم عن ...ُفإن ترك وشأنه فعل ذلك,
 .القواعد الفطرية األصلية, ارتدع بعد ألي

تتمثل السياسة العلمية اللغوية : لعلمية اللغوية احلديثةالسياسة ا: ًتاسعا
ُاالعتقاد بوجود طبيعة إنسانية جينية تدعى ملكة اللسان أو : احلديثة بام ييل ٍ ٍ ٍ

تسري هذه الفطرة . اللغة, حمفورة يف العقل ممثلة بالفطرة التي فطر عليها اإلنسان
ٌجمبول عىل حب الذات, بقيادة ٌّيرى االجتاه األول أن اإلنسان أناين : يف اجتاهني

ُويتمثل االجتاه اآلخر بحب التعاون مع أخيه اإلنسان بحكم . جينة األنانية َ
ُفإذا وجد الفرد يف مجهرة من األنانيني نمت فيه النزعة . روابطه االجتامعية

... العدوانية غري املؤمنة بالقواعد االجتامعية واإلنسانية ﴿وأنا منا الصاحلون
القددة اجلامعة ختتلف آراء ]. ١١: اجلن[ًكنا طرائق قددا﴾ .. لكومنا دون ذ

ُوإذا وجد يف جمموعة من الغرييني التزم بالقواعد االجتامعية التي ... أفرادها
﴿ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها !... تبني احلضارات

 ].١٠٥: األنبياء[عبادي الصاحلون﴾ 
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َّكرس عرشات ألوف الباحثني جهودهم ووقفوا  :تعريف احلياة: ًعارشا
لقد أيقظت أحجية ... حياهتم عىل تعريف احلياة الذي ما زال يتطلب الصياغة

ُكام وجهت ... غموض مفهوم احلياة اليوم البحث عنها يف الفضاء الكوين,
وقد ورد تعريف . ًالدراسات نحو حماولة ختليق احلياة جتريبيا يف الزجاجيات

 :اللغة العربية بأشكال عديدة أبرزهااحلياة يف 
ّكائن حي ينمو وكائن ميت : احلياة هي القدرة عىل النمو كقولنا - ١

 ... متوقف عن النمو

﴿وما يستوي : احلياة هي القدرة عىل اإلحساس ممثلة يف قوله تعاىل - ٢
فاألحياء الذي يتحسسون ما حييط هبم, ]. ٢٢: فاطر[األحياء وال األموات﴾ 

 ... واألموات ال يدركون ما خيطط هلم. وما خيطط هلم

ْ﴿أو من : احلياة هي القدرة عىل استعامل العقل ممثلة يف قوله تعاىل - ٣ ََ َ
ْكان ميتا فأحييناه﴾  َْ َ ًَ  : ّوقول كثري عزة]. ١٢٢: األنعام[َ

ْلقد أسمعت لو ناديت حيا   َْ  َ   ولكـن ال حياة ملن تنادي  ْ
 كون الفسيح? كم منا من يستعمل عقله يف دراسة هذا ال

 :ّاحلياة هي ارتفاع الغم والذل كام يف قول الشاعر - ٤

ٍليس من مات فاسرتاح بميت     ّ   إنام امليـت ميت األحياء  ّ
 إن من ال يسعى إىل رفع الذل والغم عن نفسه وعن قومه فهو حي ميت 



- ١١٦ - 

احلياة هي احلياة اآلخرة التي يتوصل إليها بالعلم و العقل كام يف  - ٥
ُا أهيا الذين آمنُوا استجيبوا هللاِ و للرسول إذا دعاكم ملا حيييكم﴿ي: قوله تعاىل َُ ِ َّ َُ ِ ﴾

 ]. ٢٤: ٨األنفال[

 ... إحدامها احلياة الدنيا و األخرى هي احلياة اآلخرة: احلياة حياتان - ٦

ّفإذا قيل فيه عز وجل . ٌاحلياة هي صفة من صفات اهللا تعاىل - ٧ هو «: ّ
 . يه املوتهو الذي ال ينطبق عل: فمعناه » ّاحلي

 احلياة واحليوان واحد عند أهل اللغة , و قد قيل احليوان من يملك  - ٨
 ... احلياة واملوتان من ال يملك احلياة

احلياة هي صورة البقاء الطويل األجل يف النبات و احليوان و  - ٩
 ... وهي عكس املوت. اإلنسان

ٍاحلياة انعكاس لصيغة كيميائية عند علامء الكيمياء احليوية -١٠ ٍ ٌ.. . 

ّاحلياة عملية تطور طويل مرت باملادة عند علامء التطور -١١ ٍ ٍ ... 

احلياة نظام كيميائي : َّوإن أحدث تعريف للحياة:  التعريف احلديث للحياة
مفتوح التطور بالنمو ) أوتونومي(ذايت اإلدارة ) بدن أو جسم أو جهاز(حيوي 

العقل بوساطة وهو كاللغة التي هي نظام كيميائي حيوي حمفور يف . والتحول
املفتوحة عىل التطور والتقدم إىل ) أوتونومي(جينات, قادرة عىل اإلدارة الذاتية 

األمام عرب جمموعات متكررة من التفاعالت والروابط الداخلية التي متثل 



- ١١٧ - 

الفصيح واألصيل من الكالم والتفاعالت اخلارجية التي متثل الكالم الدارج 
 . عاملة معهاوالعامي واملقرتض من اللغات املت

والعلوم ) البيولوجية(وسنعالج املناهج العلمية لدراسة العلوم احليوية 
 .إن شاء اهللا اللغوية يف حمارضات تالية

 
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 ٢١/١٠/٢٠٠٩دمشق يف 




