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  اآللية اللغوية التي يستعملها العقل
  يف التعبري عن الذات

*(هاين خليل رزق
∗

( 

 يـاالعقـل واالسـتعراف والبيـان تكامل: سنستعمل يف هذه الدراسة التعابري
 .بمعنى التعبري عن الذات

:א.١

مــن الالتينيــة : mind. esprit , الفرنــسيةmind اإلنكليزيــة, العقــل −١. ١
mensليونانية , من اmenos .عقيل :  والفرنسيةاإلنكليزيةالصفة بmental. 
 التعريف اللغوي −٢. ١
 .عقل:  باب)»لسان العرب«, ١٣١١− ١٢٣٢(َّ, حممد بن مكرم »ابن منظور«
ُالنهى ضد احلمق: العقل« َعقل, فهو عاقل وعقول من قوم عقالء. ُّ َُ َ ٌَ ٌرجل عاقل . ٌ ٌ
َلـت البعـري إذا مجعـت مـن عقخوذامع ألمره ورأيه, مـأهو اجل َوقيـل العاقـل .  قوائمـهُ

ُّالذي حيبس نفسه ويردها عن هواهـا ِّوسـم. َ ُال ألنـه يعقـل صـاحبهْقـَ العقـل عيُ ِ  عـن ً
ُالتورط يف املهالك; أي حيبس وهـذا تـضمني للقـانون األخالقـي لإلنـسان يف متييـز  (»هِ

 . من سائر احليوانوقيل العقل هو التمييز الذي به يتميز اإلنسان). اخلري من الرش
                                                 

 .١/٢/٢٠١٢هاين رزق هذه املحارضة بتاريخ  عضو جممع اللغة العربية بدمشقألقى   )∗(
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١١١٤
*(التعريف البيولوجي −٣. ١

∗

  والطبي والنفيس)
هو الكل املنظم للسريورات واملضامني النفسية التي تتيح للفرد أن : العقل

ــة وا ــة ودينيــستجيب للمنبهــات الداخلي ــة اســتجابات متكامل ــاخلارجي *(ةّمي
∗

(; 
تتمثــل و.  باملــايض وباملــستقبلاالســتجابات آنيــابحيــث يــربط الفــرد هــذه 

السريورات األساسـية للعقـل بـاإلدراك والـتعلم والتفكـري والتـذكر والـشعور 
 .ب الفردً مضامني العقل تتفاوت وفقا لتجارإن. والترصف عىل نحو ذكي

 :االستعراف −٤. ١
, صـيغة cognito, cognitusمن الالتينيـة , cognition والفرنسية اإلنكليزية
 .يتعرف أو يتفحص, أو يتعلم, أو املعرفة: , وتعنيcognoscere ـِاسم املفعول ل

ذلـك ويشمل االستعراف هو الوظائف العقلية آلليات التفكري والتعرف; 
الـصفة اسـتعرايف . سريورات اإلدراك والتصور والتذكر واالستنتاج واملحاكمة

cognitive .ٌوكام هو واضح, فهنالك تداخل بني َ بني العقل واالستعرافِّ ْ. 
 :البيان −٥. ١
ِوفقا ل(لبيان ا َّما يبني به الـيشء مـن الداللـة وغريهـا) »ابن منظور«ـً َوبـان . ُ

َاليشء بيانا اتـضح, فهـو بـ ; أي p q r s z }: قولـه تعـاىل. ٌِّنيً
َ الذي أبان طرق:ُيل معنى املبنيوق. ِّالكتاب البني القـانون ( اهلدى من الـضاللة ُُ

َتبينت األمر أي تأملته و). األخالقي لإلنسان نزيـل َّويف الت. تفحصته وتوسـمتهُ
ـــــز . g h i j k l m n  o p z }: العزي

ًواإلنسان هنا اسم جلنس الناس مجيعا جعله  o pz}ويكون عىل هذا . ٌ
 .زه من مجيع احليوان حتى انفصل اإلنسان ببيانه ومتيًمميزا

                                                 
 .املجلة. العضوي  )∗(
 .املجلة. حركية  )∗(
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ًا ًلغة وحركة ورسام وعزف: عبري عنهاّتبني اإلنسان ذاته; أي يوضحها بالتَوي

َّيامء, وهلم جراوإ َّ ً. 
 :البيانالتكاميل مللكات العقل واالستعراف وتعريفنا  −٦. ١
واإلدراك والـتعلم والتفكـري ) أي املعرفـة(هنا جمموع سـريورات التعـرف إ

 والتذكر والترصف عىل نحو ذكي والتصور واالسـتنتاج واملحاكمـة, ومتييـز مـا
 نتـاج اقية نموذجية, ذلك أنهظاهرة انبث هذا املجموع ويمثل. ا هو رشهو خري مم

النمـو االسـتثنائي  −١: اخلصائص التي متيـز اإلنـسان مـن سـائر احليـوان, وهـي
ــستحدثة  ــدماغ امل ــرشة ال ــشكل الفراغــي  −٢. neocortexلق ــاد الال ــي األبع ثالث

انتــصاب القامــة وحتــرر الطــرفني العلــويني  −٣. تيهــا الــصوتيتنييثنلونجــرة َللح
فالعقل كظاهرة  .ام اليد مع األصابع األخرىبلية إهبتقا −٤. والسري عىل قدمني

 .ة عىل حدٍّ من هذه اخلصائص كل ال يمكن استنتاجهانبثاقية
א.٢ :א

ل ـأصــ«يف كتابــه ) Chrales R. Darwin 1809− 1882(» دارويــن«يؤكــد 
ام , أن االخــتالف فــي١٨٧١, الــذي نــرش عــام »The Descent of Manاإلنــسان 
اخــتالف يف الدرجــة ولــيس يف «قــل بــني اإلنــسان وبــني احليــوان هــو يتعلــق بالع
 مـن − ًوفقا ملبدأ االنتقـاء الطبيعـي − ة وصلت إىل اإلنسان ََّلوأن هذا اخل .»النوعية

أصل اإلنسان والقـردة أن والداروينيون » داروين«كام أكد . كائنات أخرى سبقته
تفرع قبل ذع مشرتك واحد, مبانزي, ترجع إىل جياإلفريقية احلالية, وبخاصة الش

 ولقد درج باحثو التطـور والبـرشيات عـىل اعتبـار هـذه .مخسة أو ستة ماليني عام
نتـائج ًخت هذا املعتقـد حـديثا َّرسو. التأكيدات حقائق ترقى إىل مستوى العقيدة

*(اجلينوم البرشي لةَلسَس
∗

مبانزي يفلقد تبني أن جينوم الـش. مبانزييالش وجينوم )
                                                 

 .املجلة. اللوح الوراثي  )∗(
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١١١٦
يتشارك مـع جينـوم اإلنـسان ) اصبغي ٢٤عته الصبغية الفردانية من وتتألف جممو(
  يف املئـة٩٨.٥ مـن يقـرب ما) ا صبغي٢٣جمموعته الصبغية الفردانية من وتتألف (

ــات *(مــن اجلين
∗

ــسان إ; أي ) ــدى اإلن ــا يقــرب مــن ن ل ــا ٣٥٠م  ال توجــد يف ًجين
مبانزي أن يشا ال يــستطيع الــ ولكــن ملــاذ.ً جينــا٢٤١٠٠ل ـمــن أصــمبانزي يالــش
ً كوبا من القهوة مثال, أو أن يكتب بضع كلامت من هذه املقالةِّحيرض ً.  

قـــد أشـــار إىل أن ) قبـــل املـــيالد ٣٨٤−٣٢٢( )Aristotle (كـــان أرســـطو
 ُولـنحــو قــوي. بامتالكــه العقـلات األخــرى إال اإلنــسان ال خيتلــف عــن الثــديي

 ;»cogito ergo sum«ر ـالــشهي) ١٦٥٠−١٥٩٦ ,René Descartes (ديكــارت
د أكـداس مـن ِّوتؤكـ. هَ املنحـى نفـس)أي أنـا إنـسان(»  أكـوننذإفكر فأنا أ«أي 

ً وخالفـا − بعـد قليـلِّبنيكـام سـن −ًأخـريا جـري منهـا ُأاألبحاث, وبخاصـة مـا 
  اإلنـسان مـن كائنـات حيوانيـة سـبقتهأن العقل مل يـصل إىلللعقيدة الداروينية, 

 ًالعقـل أصـال; كـام أنـه ال توجـد أي متتلـك ألهنـا البوساطة االنتقـاء الطبيعـي, 
ع مـن َّفـرَعالقة تطورية بني اإلنسان والقـردة اإلفريقيـة احلاليـة, وأن اإلنـسان ت

 مليون عام, ومل ينـشأ مـن أسـالف القـردة نتيجـة ٢٠جذع تطوري قبل أكثر من 
ــة  ــراكم تغــريات بنيوي ــرات(ت ــة, أد) طف ــشوء َّطفيف ــاء الطبيعــي إىل ن ت باالنتق

ًاإلنسان ال خيتلف أبدا عن الثـدييات جسد كام تؤكد هذه األبحاث أن . اإلنسان
األخــرى مــن النــواحي التــرشحيية والفيزيولوجيــة والكيميائيــة احليويــة, ولكنــه 

إن .  انبثق عـن هـذا العقـلخيتلف عنها بامتالكه العقل وبقانونه األخالقي الذي
وتـضعه يف ذروة ,  احليـوانصه ومتيزه من سائرِّصُهب إىل اإلنسان هبة ختُالعقل و

  . اجلسدياهلرم التطوري
                                                 

ِّاملورثات  )∗( َ  .املجلة=  ُ
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, وقـام هبـا )٢٠٠٩−١٩٩٤(ًفاألبحاث التي استغرقت مخـسة عـرش عامـا 

 مـن ثـامين جنـسيات, ويقـوده ًستة وأربعني باحثافريق من الباحثني, يتألف من 
اثنـي عـرش تألفـت مـن من جامعة كلفورنيـا, بـركيل; » Tim Whiteتيم هوايت «

َبحثا ومقالت رشت هـذه األبحـاث يف ُلقـد نـ.  رئـيس التحريـرتقديم وافتتاحيـةي ً
, العدد الثاين لشهر تـرشين األول »Science ساينس«ً تقريبا من جملة عدد كامل

فيهــا مــسح جــرى وتناولــت هــذه األبحــاث, التــي . ٣٢٦ , املجلــد٢٠٠٩عــام 
مـن مـنخفض عفـار يف الـشامل الـرشقي مـن أثيوبيـة » Aramisآرامـيس «منطقة 
ة ـاملنطقة مـن النـواحي األحفوريـة والبيئيـة واملناخيـدراسة تناولت  ;ً شرباًشربا

ر أثـ ١٥٠٠٠٠أكثـر مـن ر فيهـا عـىل ـوعثـ .ةـة واجليولوجيــة والنباتيــواحليواني
اطني بقية هيكلية لق ٥٠, وما يقرب من )أحفوريات حيوانية ونباتية(بيولوجي 
 هيكل شـبه كامـل, فريـد يف وأهم من هذا وذاك, عثر فريق البحث عىل. املنطقة

 يف تاريخ علم األحفوريات البرشية شف مثيل لهُومل يسبق أن اكتاكتامل أجزائه, 
ً ويمثل هذا اهليكل أنثى يبلغ طوهلا مئة ومخسني سنتي مرتا, ويـصل ).١الشكل(

ــا ـــ. ًوزهنــا إىل مخــسني كيلــو غرام آرديبيتيكــوس «ولقــد ســميت هــذه األنثــى ب
ــدوس  ــصارا»Ardipithecus ramidusرامي  ويف حــني أن .Ardi »يآرد« ً, واخت

, التـي اكتـشفت »لـويس«مليون عام; فإن عمر خليفتها  ٤٫٤ بلغ »آردي«عمر 
 .مليون عام ٣٫٢, بلغ ١٩٧٤يف املنخفض نفسه عام 

ًولقد استنتج فريـق البحـث مـن جممـوع هـذه األبحـاث املستفيـضة أمـورا 
 −١: ويتلخص باألمور الثالثة التاليـةعديدة, أمهها ما سبق أن أرشنا إليه للتو, 

عدم وجود أية عالقة تطوريـة بـني أصـل اإلنـسان وأصـل القـردة احلاليـة التـي 
َكام أن سـلفنا نحـن البـرش ال يـشبه سـلف القـردة احلاليـة. تستوطن إفريقية ومل . َ
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١١١٨
عديدة, ) طفرات(ينشأ اإلنسان من أسالف القردة, نتيجة تراكم تغريات بنيوية 

يشرتك يف أصـوله  −ل سلف ُّ إىل حتو,نتقاء الطبيعي كام ترى الداروينيةت باالَّأد
 توجـد يف كـائن trait لـةَإن العقل مل ينبثق عن أية خ −٢.  إىل إنسان− مع القردة

ٍآخر سبق اإلنسان, ألن العقل غري موجود يف  إن تبادلية  − ٣. الكائنات األخرىُ
ِّالعالقــات التعاونيــة التــي تعــرف النــوع البــ َ رشي ومتيــزه مــن ســائر الكائنــات ُ

; أي إىل مـا يقـرب Plioceneًاألخرى متتد عميقا يف العرص اجليولوجي احلديث 
 )٢ الشكل(مبانزي يحقيقة كوننا نتشارك مع الشأما تفسري . مليون عام ٣٥من 
مـن جيناتنـا; فريجـع إىل أمـر بـدهيي, يتمثـل يف أن يف املئة  ٩٨٫٥يقرب من  امفي

جرثـوم بـدائي  (اإلرشيكية القولونيةًتني هي واحدة تقريبا من آلية تركيب الربو
ومـن جهـة أخـرى ألن . حتى اإلنـسان, هـذا مـن جهـة) أمعائناالنواة يعيش يف 

 . آخرٍّ يامثل جسد أي ثديي− سلفنان أكام سبق أ −جسدنا 
א.٣ אא

العقـل يف من أجـل فهـم اآلليـة اللغويـة التـي يـستعملها  −يعمد الباحثون 
 .مبانزيياإلنسان بـالقردة العليـا, وبخاصـة الـش إىل مقارنة −التعبري عن الذات

ِومــع أن الــدماغ ال يــشكل منفــردا الفاعليــات بــل تــشرتك معــه ( كافــة َ العقليــةً
الـذي  −, فإن هذا العضو )اخلصائص األربع األخرى التي سبق أن أرشنا إليها

خلية عصبية من أصل مئة  ١٢)١٠×١ (ملياريتألف يف اإلنسان من أكثر من ألف 
إذن يبقـى  الـدماغ; فـإن −خلية تـشكل جـسم اإلنـسان ١٤)١٠×١ (ألف بليون

وكام هو معروف منذ زمـن بعيـد; فـإن حجـم .  يف إنجاز تلك الفاعلياتحموريا
 أمـا مـا يميـز ).٣ الـشكل(عقلية الفاعليات الالدماغ ووزنه ال عالقة هلام بنشوء 

رشة املــستحدثة, وبعــدد  فيتمثــل بكــرب مــساحة القــ;)٤ل الــشك(دمــاغ اإلنــسان 
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 التي تشكلها خالياه, ويبلغ عددها مئة مليون connexionsالوصالت العصبية 

 َّيقـدر, التـي synapsوكذلك عدد املـشابك العـصبية . وصلة ١٧)١٠×١(بليون 
كام أن مـساحة تالفيـف دمـاغ . ً مشبكا عصبيا١٥)١٠×١(مليون بليون بعددها 

جــم ووزن الــدماغ ليــسا  ومــع أن ح. مــرت مربــعِّيلِمــ ٢٢٢٦٠٠نــسان تبلــغ اإل
مبانزي ي فإن املقارنة بني اإلنسان والـش;ام يتعلق بالفاعليات العقليةحاسمني في
ً غرامـا; يف حـني أن دمـاغ ١٣٥٠يـزن وسـطيا فـدماغ اإلنـسان . فةِّقد تكون مثق

 مـيل مـرت مربـع ٥٤٠٠٠ ة تالفيفهـوتبلغ مساح,  غرامات٤٠٦ مبانزي يزنيالش
 . مرت مربع يف اإلنسانِّيلِ م٢٢٢٦٠٠ مقارنة بام يقرب من .فقط

 »ألـربت آينـشتاين«التي أجريت عـىل ا أن تبني الدراسات ومن املذهل حق
“Albert Einstein”) أن املوجـات الكهربائيـة الدماغيـة لـدى ) ١٩٥٥−١٨٧٩

 ِّيِوَّكهربائيـة للـدماغ الـس عـن املوجـات الذا الفيزيائي الكبري مل تكـن ختتلـفه
بينـت أن إذ كانـت مفاجئـة; بيد أن الدراسة التي أجريـت بعـد الوفـاة . املتوسط

 وللداللـة عـىل دور ).٥ الـشكل( كان أقـل مـن املتوسـط» آينشتاين«وزن دماغ 
التعلم يف تنشيط فاعلية عصبونات معينة يف النظام اللغوي يف منطقة حمـددة مـن 

َّنذكر ما بينـه لكرة الدماغية األيرس; دغي لنصف اُّالفص الص التـدريب اليـومي َ
ُيف ستة أسابيع عىل تعلم ما يقرب من ثالثني كلمة ملريض مصاب بحبسة لغوية 

أن جييــب إجابــة عــن ًنجمــت عــن اضــطراب النقــل العــصبي, وجعلتــه عــاجزا 
ن نتيجــة هــذا َّتبــني أن أداءه قــد حتــسفقــد أســئلة شــفهية حمــددة; عــن صــحيحة 
, ذلك أن التصوير بالرنني املغنطيـيس أوضـح أن التـدريب قـد اسـتثار التدريب

الة قبـل التـدريب َّفاعلية جمموعة معينة من عصبونات النظام اللغوي مل تكن فع
ملـريض جري هذا التدريب بعد أكثر من سنتني من إصـابة اُ ولقد أ).٦ الشكل(
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صبونات ًا ملاذا تبقى ع أيضِّإن هذا يفرس. ية اليرسىدغُّبآفة وعائية للمنطقة الص

التعلم والذاكرة ناشطة لـدى املـسنني الـذين يثـابرون عـىل تـدريب هـذه الـنظم 
 .ًالدماغية بحفظ الشعر أو النصوص اللغوية أو حل املسائل الرياضية مثال

سحيقة العمـق, التـي تفـصل يف متـصلة الـيمكننا فهم مدى الفجـوة العقليـة 
 بيننا وبني الشيمبانزي بإيراد أمثلة توضح space-time continuumالزمان  − املكان 

ز ِّالتـي متيـ) ًسننظر فيها الحقـاالتي  (combinatorial combinationِاملوالفة املوالفة 
صـحيح أن هـذا األخـري . االستعراف البـرشي مقارنـة بمقابالهتـا يف الـشيمبانزي

شـجار يضع امليت منه يف منخفض من األرض ويغطيه ببعض الرتبـة وبـأوراق األ
ــربا ــاملعول ق ــه يف األرض ب ــر ل ــه ال حيف ــشيمبانزي . ًوأغــصاهنا, إال أن ــان ال وإذا ك

يـستعمل مـادة نـه إأي (ُيستعمل العصا ليخرج النمل األبـيض مـن كومـة الـرتاب 
; فإنه ال يصنع من العصا )لغرض واحد فقط هو احلفرلعصا, وواحدة فقط وهي ا

محاة, كام يـصنع اإلنـسان القلـم ق املعدين وامل قلم الرصاص ذا الطو−  اخلشب − 
ة, وهي الرصاص واخلشب واملعـدن واملطـاط, ِ ولكنها موالفمواد خمتلفةمن أربع 

إنـام ليمحـو بـه مـا هـو خطـأ, وليـضعه عالمـة بـني وللكتابة فقط, ال كي يستعمله 
أي يــستعمله بب حــرشة مزعجــة; َذُملــًصــفحات الكتــاب, وليقتــل أحيانــا برأســه ا

. )مــن مــواد عديــدة خمتلفــة ويــستعمله ألغــراض متباينــةيــصنعه (راض شــتى ألغــ
 −  وليس بيده اليرسى فقـط − ثنتني وصحيح أن الشيمبانزي يمسك بني قدميه اال

نـه يـستعمل إأي ( ليكرس بـه هـذه اجلـوزة )٧ الشكل(ًجوزة, وبيده اليمنى حجرا 
فـإن ; )ًمادتني اثنتني فقط لغرضني اثنـني أيـضا مهـا كـرس اجلـوزة والتهـام حمتواهـا

ًالشيمبانزي ال يعرف كيف يستعمل احلجر ليبنـي بيتـا, أو حمتـوى اجلـوزة ليـصنع 
 كـان الـشيمبانزي يأكـل التـني وإذا. منها ومن قرشهتا مـواد غذائيـة ودوائيـة شـتى
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 كي يتخلص من طفيليات جهازه )٨ الشكل( Fucus natalansisالربي من النوع 

الـة ّلتني هذه املادة الدوائيـة الفعاهلضمي; فإنه ال يعرف كيف يستخلص من ثمرة ا
 .واملواد الغذائية والدوائية األخرى

ِمجيع املخلوقات وهبت املكوكام هو معلوم, فإن   ًبصفتها جزءاة التكرارية َنُ
يمـيش الـشيمبانزي فلكـي . instinctive من جتهيزاهتا العاملـة املعياريـة الغريزيـة

ولكـي . ة احلركية مرات ومراتًيضع قدما أمام األخرى, وتتكرر هذه السريور
ً مـرارا وحيـدث ذلـك عفويـا. يلتهمـهلالفـم يأكل, يمسك بالطعام, ويأيت به إىل 

ً وخالفـا ملـا .ً أمـرا بـالتوقف− نتيجة تنبيه عـصبي −ًوتكرارا حتى تصدر املعدة 
 مـن األطعمـة يف املـرة ًحيدث يف اإلنسان; فالشيمبانزي ال يتناول أشكاال خمتلفة

يرى البعض أن هذا النظام التكراري التلقائي الغريزي للشيمبانزي و. الواحدة
ُيتمركز عىل نحو مغلق يف منطقة حمركة معينة من الدماغ, حبس فيها هذا النظام  ِّ َ ُ
ُالتكراري التلقائي دون أن يسمح له باالتصال بمراكز دماغية أخرى, كـي يـتم 

 إىل احلوسـبة −دة التكراريـة ِّ الذي يقترص عىل احلوسبة املول−تطوير هذا النظام 
 −ونـرى أنـه يمكـن القـول . تعـريفهام بعـد قليـلسـيأيت فـة, اللتـني ِدة املوالِّاملول

ــة عامــة  ــاالعتامد عــىل معــارف فيزيولوجي ً إن الــشيمبانزي ال يملــك أصــال −ب
 كـام −فـة, التـي يقتـرص وجودهـا ة خاصة باحلوسبة املولدة املوالساحات دماغي

 . فقط عىل اإلنسان−سنرى 
א.٤ א

 استعرافية لغويـة, يمكـن تـصنيفها يف faculties يشتمل العقل عىل ملكات
ِ وفقا لـ − يف معظمهاوتؤلف ;أربع جمموعات أساسية  Naomنعوم تشومسكي «ً

Chomsky «) −البنية العميقة للغة, وهي −) ١٩٢٨: 
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ِّملكة احلوسبة املولدة  −١. ٤ ََ َُ ََ َGenerative Computation 

ِّ بــنمط احلوســبة املولــدة املقــدرة عــىل إنــشاء عــدد غــري حمــدود مــن يقــصد
امت املوسيقية, واحلركات املختلفة, كرتكيب الكلامت, وتسلسل النغ» التعابري«

وتـشمل احلوسـبة . اَّفة, وإنشاء سلسلة مـن الرمـوز الرياضـية, وهلـم جـرِاملوال
, recursiveِّاملولـدة التكراريـة احلوسـبة :  ِّاملولدة نوعني مـن العمليـات الذهنيـة

ِواحلوسبة املولدة املوالفة  ِّcombinatorial. 
 هـي االسـتعامل :)ظـاهرة غريزيـة منحبـسة (ِّاحلوسبة املولـدة التكراريـة −أ

نـشاء تعـابري جديـدة لوحـدة بعينهـا بغيـة إ −يف البنية الـسطحية للغـة  −املتكرر 
ن عبـارة قـصرية, ِّضم أن نـ− بقصد التبـسيط − يمكن ًفمثال,. وحركات خمتلفة

ئ توصـيفات  نفـسها عـىل نحـو متكـرر, كـي ننـشالكلمـةككلمة واحدة فقـط, 
ًن أن ننــشئ تعبــريا بــسيطا شــاعريايمكننــا إذ. ألفكارنــا أطــول وأغنــى :  بقولنــاً

ٌروضة هي روضة هي روضة ٌ ِّام يتعلق بالشيمبانزي, فإن احلوسبة املولدة أما في. ٌ
 تشكل, كام سبق وأرشنـا, أسـاس سـلوكه الغريـزي, كاملـيش وتنـاول التكرارية
 .َّوهلم جراوإصدار أصوات تكرارية, الطعام, 
ِاحلوسبة املولدة املوالفة −ب تتمثـل هـذه العمليـة : )ظاهرة عقلية انبثاقيـة (ِّ

الذهنية بمزج عنارص منفصلة ومألوفة بغية توليد أفكار وحركات ال حرص هلا, 
ــرب ــا أن َّويمكــن أن يع ــسبق ملثله ــة, مل ي ــات غــري مألوف ــامت أو حرك ــا بكل  عنه

ة رفيعة ينتقزة الربوتينات, أو َّرماملُ قلوهبم, أو اجلينات فةَّاملؤل: عمل; كقولناُاست
. ) اسمية ال تتالعب هبا األفعـالٌمجل (َّ, وهلم جراجهاز عايل األداءاملردود, أو 

إن فرائـد اإلبـداع يف . تابـة وحركـةًكـذلك إنـشاؤنا أشـكاال موسـيقية خمتلفـة, ك
اللغوي منها واحلركـي واملوسـيقي واإليامئـي, تقـوم كلهـا : أشكال التعبري كافة

ِعىل احلوسبة املولدة املوالفة ِّ. 
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ِبة املولـدة املوالفـة شـائعة جـداإن احلوس , وعـىل  ومتأصـلة فيهـا يف الطبيعـةِ

يمكـن ًنـات احليـة, فمـثال, , وعىل مبادئها حيدث تطور الكائأساسها تقوم احلياة
 ِ لألفـراد, رمـز الوراثيةِالذخرية يوتيدات األربعة إنشاءكلالن) أو احتاد (مزجمن 

احلمـوض األمينيـة العـرشين برتاتبـات ) ربـط(مـزج كـام يمكـن  .هاِّاحلياة ورس
 يف اجلـسم بنـاء ريوجي.  الشغل يف البيولوجياِ حصان ِالربوتينات إلنشاءمتفردة 

ِّ واألجهزة من تراكيب خلوية متميزة وفقـا للحوسـبة املولـدة النسج واألعضاء ً
ًا ًوحيدث يف اجلهاز املناعي لإلنسان مثال إنشاء أعداد المتناهيـة تقريبـ. ِواملوالفة

ًبدءا مـن  ) مستقبل١٦١٠×١  عرشة ماليني مليارنظريا(من املستقبالت النوعية 
فملكـة احلوسـبة . ة املناعيـةام يتعلـق باخلاليـا التائيـبضع مئـات مـن اجلينـات فـي
تتشارك مع احلياة بظاهرة ذكية متفردة هـي ) العقل(ِّاملولدة اخلاصة باالستعراف 

ِاحلوسبة املولدة املوالفة ِّ. 
 َملكة املوالفة املختلطة لألفكار − ٢. ٤

Promiscuous Combination of Ideas  
ط الــوتريي يتمثــل الــنمط الثــاين مــن امللكــات االســتعرافية اللغويــة بــالرب

َ; فيتــيح هــذا الــربط لفهمنــا الفــن جمــاالت خمتلفــة مــن املعرفــةألفكــار تعــود إىل 
َّالــسببية والـصداقة, وهلــم جـراَوالـزمن و) املكــان(َوالفـضاء  َ , يتــيح أن يــصبح َ

ًموالف  هلـا ات اجتامعيـة مل يـسبق جديدة, وعالقُج قواننيزوتنبثق عن هذا التام. اِ
َونسوق مثاال عىل ذلـك تقرير.  هباقانات ال عهد لناِوجود, وت ُحيظـر «: نـا التـايلً

َن دعالقانو ِرئ عن عمد كي ينقذ حيـاة مخـسةَس امُ ٍَ َ فقولنـا . »ٍ أشـخاص آخـرينٍ
جمــال الفعــل » َسعــَد«جمــال تــرشيعي; » القــانون«هــو جمــال أخالقــي; » حيظــر«

مخـسة «; جمـال أخالقـي »إلنقـاذ حيـاة«جمال نفـيس; » امرئ عن عمد«احلركي; 
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 َجـني بغرزنـايمكن إنتاج األنسولني البـرشي «: وقولنا. جمال عددي» خاصأش

. » املأشـوبDNAقانـة ِعوية باستعامل تاألنسولني البرشي يف جينوم اخلمرية اجل
التـصنيفي واهلرمـوين واإلنـساين : إن هذا القول يـشتمل عـىل املجـاالت التاليـة

 .لبيولوجي اجلزيئيوالتقاين والبيولوجي والكيميائي احليوي والنبايت وا
 Mental Symbolsملكة الرموز العقلية  −٣. ٤

 أيـة أن نحـول عفويـا وتلقائيـايمكن تعريف هذه امللكـة بحقيقـة أننـا يمكـن 
ًأو ننقلهـا تعبرييـا  واقعيـة أو ختيليـة إىل رمـوز نحـتفظ هبـا ألنفـسنا, − جتربة حسية 

ثلة عـىل إن األم. وز احلاسويب, أو الرامااللغة أو الفن أو املوسيقبواسطة لآلخرين 
ا إلينــا هــو التجــارب التــصويرية التخيليــة َ أن أقرهبــذلــك تالمــس الالهنايــة; بيــد

: خـر هبـذه التجـارب يز− ً والشعر عموما − لشعراء العربية; فسواد الشعر العريب 
َّمجاهلا أخ إهنـا درة الرمـوز العقليـة . اذ, وإبداعها أنيق, وسـحرها متفـرد اسـتثنائيُ
عىل أن املبالغة يف بعض هذه التجارب التصويرية التخيلية تـضفي .  اللغةومفتون

ًعليها أحيانا من اجلامل ما هو أكثر ترفا وأغنى أناقة لقـد رأينـا أن نكتفـي بأبيـات . ً
املوسـومة ) ١٩٦٤− ١٩٢٦(» ّبـدر شـاكر الـسياب«قليلة من قصيدة شـاعر األمل 

 :ةالالقلة أكثر أص الكثرة, تغدو شيع, عىل أنه عندما ت»نانقاأل منزل« بالعنوان
َنزع األبواب عنها تُخرائب فا« َ  ُد أطالالْغَ

ٍخوال  َ ْقدَ ُّتصك َ َّ الريح نافذة فترشعها إىل السُ ُ ِْ ُ ًَ َ ِ  ِطحُ
ُّتطل ِ َّ عليك عني بوم دائب النُ ِ ِ َ ٍُ ُ َ ِوحَ ْ 
َّوسل ُ ٍها املحطم مثل برج داثُمَ ْ ُُ َُ ْ َِّ  ٍر ماالُ

ُيئن إذا أتته الريح ُ ُّ َِّ ْ َ َ ُ تصعدِ ِ إىل السطحُهُِ ْ َّ 
َسفني تعرك األمواج ألواحه َ ُ َ ْْ ُ ََ ُ َ ٌ ِ 
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َومتأل رحبة الباحه َ َ َْ َُ ُْ 

ِذوائب س ُ َ ُدرة غرباء تزمحها العصافريَ ِ ٍَ َ ُ َ ْ َ َْ َ 
ُتعد خ ُّ ُبسقسقات واملناقريِطى الزمان َُ َ َ ِ َ َ 

ِكأفواه من الديدان تأكل جثة الصمت ٍْ َّ َُ َّ ُْ ُ ْ ِ َ 
ِومتأل عامل املوت َ ُ َ َ 

ِسهسة الرثاء;َِهب ِّ َ ُتفزع األشباح حتسب أنه النورف َْ َُّ ُ ُ ُ َُّ ََ ْ َ 
ْسيرشق; فهي مت َُ ُ ِ ِّسك بالظُ ُ َل وهتجر الساحةالِ َُّ ُ ْ َ ِ 
َّإىل الغرف الد َ ُة وهو توقظَّيِجُ ِ ِ ربة البيتُ َّ َ 

ُلقد طلع الصباح« َّ َ َ َ ُ, وحني يبكي طفلها الشبح»ْ َ ْ َ َُ ْ ِ ِ َِ 
ُدهدهَُهت ُ ُوتنشد ياخي «ِْ ُ ُِ َول املوت يف الواحهْ َ ِْ َ َ 

ِتعايل وامحليني, هذ َ ِ ٌ الصحراء ال فرحهَ َ َُ 
َيرف هبا وال أمن وال حب وال راحه ٌ ُ ٌ ََ ْ َ ُّ ِ 

َأال يا منزل ِ ْ َ ٌألقنان سقتك احليا سحب اَ ُ ُ َ ََ َ ْ َْ َ 
َتروي قربي الظمآن ِِّ َ ُ 

ُتلثمه وتنتحب َ ُِ َ َ َْ ُ ُ ْ«. 
 ملكة الفكر التجريدي −٤. ٤

َّ يـستطيع أن ينكـب ذهنيـا− دون سـائر احليـوان − إن اإلنسان وحده فقـط ََ 
 َهـا وتوصـيفها األطـرُعىل أفكـار جتريديـة; فيتأمـل مفـاهيم عامـة يتجـاوز تعريف

ًففي حني أن تفكري احليوان يرتبط أوال وآخرا بخالصة التجربـة . املادية اليومية ً
ُ اإلدراكية التي يامرسها الشيمبانزي مثال, ويرجع هذا ا−احلسية  ًلتفكري حـرصا ً َ

إىل هذه التجربة; فإن معظم تفكرينا التجريدي ال يرتبط بأيـة صـالت واضـحة 
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١١٢٦
ُفالبـرش وحـدهم يتفكـرون مليـا.  اإلدراكية التـي نامرسـها−بالتجارب احلسية  ُ ,
, باخللق واملوت والتاريخ والالهناية واللون واألفعال واألسامءعىل سبيل املثال, 

مح له بأن يتأمل كل ما ًجريدي يميز اإلنسان حرصا, فيسفالفكر الت. َّوهلم جرا
أي الرؤيـة والـسمع واحلـس والـذوق والـشم التـي (دود احلواس  حَهو خارج

 ).ريزيةتكون يف احليوان غ
فاللغة ينسجها العقـل . وللغة مكانة استثنائية بني ملكات العقل ومكوناته

. ) للغـةالـسطحيةالبنيـة  ( عـن الـذات بـالكلامتِّكي تعـرب) البنية العميقة للغة(
ا بوسائل االتـصال التـي تـستعملها الكائنـات وتغدو ملكة متفردة عندما نقارهن

 ١٤)١٠×١(فخاليا جـسمنا التـي يبلـغ عـددها مئـة ألـف مليـار . احلية األخرى
أو » cross-talkالتحــادث املتــصالب «خليــة, تتخاطــب فــيام بينهــا فــيام يعــرف بـــ

. ئيـة متباينـة التعقيـد, داخليـة أو خارجيـة املنـشأ عـن طريـق مـواد كيميااملتبادل
ً, وغالبـا مـا receptor  بمـستقبله−  ligandعـرف بالربيطـة  وي− اجلـزيءرتبط يـ

 , كهربائيـة−يتوضع عىل سطح اخللية; فتنشأ نتيجة هذا الرتابط إشارة كيميائيـة 
. ها, فتـستجيب بـدورة أو اخلاليـا املجـاورَاخلليةتستجيب اخللية هلا; فتخاطب 

ســريورات نوعيــة, تتمثــل وتظهــر حمــصلة هــذا التحــادث املتبــادل عــىل شــكل 
لية أو نموها أو حتركها وهجرهتا إىل نقطـة أخـرى, أو تركيبهـا مـواد بانقسام اخل

ًمعينة, تبني نوعا جديدا من التخاطب أو التحادث ً. 
, حيث نشأت حياة اجتامعية مـن نمـط مـا; أما عىل مستوى الكائنات احلية

 الكـائن ِّ كيميائيـة, يعـرب−ريزيـة  غٍغة غري لفظية; لغةللتخاطب اختذ شكل فإن ا
, الـذي إن نظام االتـصال الغريـزي هـذا. فيها عن تفاعالته مع الوسط ونوازعه

. ًإلنـسان أيـضااموجـود يف عديـدات اخلاليـا كافـة, اليوجـد يف الكائنـات احليـة 
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 اًمتلك نظاما اسـتثنائييد أن اإلنسان وحده يب. هويتبدى بضحكة الطفل ورصاخ

 manipulation عىل مناملة ًويعتمد أساسا. للتخاطب واالتصال يقوم عىل اللغة
ويقع كـل مثـال مـن .  الثالث من أنامط ملكة االستعرافِ النمط,الرموز العقلية

ومـع . هذه الرموز العقلية يف فئة نوعية جتريدية, كاألسـامء واألفعـال والنعـوت
َ تصدر أصواتا تبدو كأهنا تعرب عـن أكثـر− ًكالطيور مثال −أن بعض احليوانات  ً 

نقل معلومات تتعلق باألجسام واألحداث فتمما هو مرتبط بانفعاالهتا الغريزية; 
; فــإن مــدى املقــدرة التعبرييــة هلــذه املحيطــة هبــا, كالطعــام واجلــنس واملفــرتس

ــا األصــوات  ــريا إذا م ــضاءل كث ــة يت ــورن ًالغريزي ــِق ــدرة اللغوي ــة باملق ة التعبريي
كام أن مجيع هذه األصوات احليوانية ال تقـع يف . ُالالغريزية التي وهبت لإلنسان

نطاق الفئات التجريدية التي أرشنا إليها للتو, والتي يقـوم عليهـا بنيـان تعبرينـا 
 .تفكرينا اللغوي الذي هو هيكل
ل ّ متثـ أن أنامط الـرصاخ الغريـزي النـذيري للقـردةًالمنا جدَّولكن حتى لو سل

ً أنواعا خمتلفة من الـضواري, فـإن هـذا االسـتعامل للرمـوز الـصوتية مـن قبـل رمزيا
ستثار إال ُهنـا ال تـأ − ١. القردة خيتلـف عـن أصـواتنا بخمـسة أشـكال مـن التباينـات

ُّبسبب وجود أشياء حقيقية, أو حتق َ ن أ − ٢. يليـةًق أحداث واقعية, ولن تكون أبدا ختَ
ل ِّال تـشكهنـا أ − ٣. ٌدة من حيث الزمن باللحظـة احلـارضةّهذه الرموز الصوتية مقي

ًدا جزءا من خمطط جتريدي تم تصوأب أقـرب إىل منعكـسات غريزيـة فهـي ; ًسـابقاره ً
ًاستثارية, وال متاثل إطالقا انتظام كلامتنا يف رموز عقلية جتريدية, تأخذ شكل الفعـل 

ز أخرى, وعنـدما حتـدث هـذه ًهنا نادرا ما تتوالف مع رموأ − ٤. أو االسم أو النعت
املوالفة; فإهنا تكون مقتـرصة عـىل تسلـسالت مـن رمـزين فقـط, ودونـام أيـة قاعـدة 

 . يعمل كمتحولًل تابعا لظرف خاص جداِّهنا تشكأ − ٥. ختضع هلا



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( 

 

١١٢٨
 أضف إىل ذلك أن اللغة البرشية مذهلـة بخـصائص أخـرى متفـردة, جتعلهـا

َّأخــاذ يف  فهــي تعمــل عــىل نحــو. يوانيــة مــع نظــم االتــصال احلًتتبــاين تباينــا كليــا
; فـإن اللغـة اإلشـارية َّفعنـدما يكـون اإلنـسان أصـم. برصيةالطريقتني السمعية وال

. وييًتقدم طريقة تعبريية توازي يف دقتها تقريبا اللغة السمعية من حيث التعقيد البن
ومـن . وسيلة اتـصاله الـصوتية تتوقـف كليـا; فإن ولكن عندما يفقد الطائر صوته

 .الكلامت بحاسة اللمسيستطيع أن يتعلم قراءة أن الرضير ًاملعلوم أيضا 
ِ بام تتطلبه من حوسبة تكرارية وموالفة سبق أن − ًثر معارفنا اللغوية أيضا أوتت

ِتـربز ثر مع جماالت أخرى من املعرفة بأشـكال خالبـة, أ تت− أرشنا إليها  ْ عـىل نحـو ُ
 إقامـة ترابطـات خمتلطـة بـني الـنظم املختلفـة مذهل مقدرتنا اللغويـة املتفـردة عـىل

األشــياء ) قيــاس معــامل(ًونــذكر مثــاال عــىل ذلــك املقــدرة عــىل تكمــيم . للتفــاهم
ًواألحداث تكميام حسيا, نجم عن مقارنات سابقة هذه املقدرة مع يف إننا نتشارك . ً

 عــىل األقــلًإن رضوبــا عديــدة مــن األنــواع احليوانيــة متتلــك . الثــدييات األخــرى
 إذ ; لكنهـا مقيـدة,ومتتـاز املقـدرة األوىل بـدقتها. غـري لغـويتنيعـىل العـد مقدرتني 

ويتمركز هذا النظام يف ناحية معينة من . تقترص عىل األعداد التي هي أقل من أربعة
ًأما املقدرة الثانية; فهي عىل النقيض متامـا مـن . ِالدماغ ختتص يف مراقبة عدد األفراد

 وغـري حمـددة مـن حيـث املجـال, إنـام تقتـرص عـىل نـسب معينـة إهنا تقريبية: األوىل
ونــذكر, عــىل ســبيل املثــال, أن احليــوان الــذي . خاصــة بتمييــز جمموعــات األشــياء

ًيستطيع أن يميز بني يشء واحد وشيئني, يمكنه أيضا أن يميـز بـني شـيئني وأربعـة 
نـه يميـز احلجـم إي ; أَّ, وهلم جرا٣٢و  ١٦وثامنية أشياء, وبني أشياء, وبني أربعة 
إن هذا النظـام التمييـزي لنـسب جمموعـات األشـياء يتمركـز يف . ًمنسوبا إىل العدد

 .طر املجموعاتخٍنواح أخرى من الدماغ, حتسب مدى أمهية أو مدى 
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ًوجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل أن أنواعــا خمتلفــة  القــردة منهــا (مــن الرئيــسات ً

إلنسان وحده يستطيع أن حيسب لكن ا. تستطيع أن تعد أكثر من شيئني) خاصة
حميط الكرة األرضـية, ويقـيس رسعـة الـضوء, ويتأمـل نـشوء الكـون, والقـوى 

ــة ــة والالتكافؤي ــوى التكافؤي ــع, والق ــة األرب ــثاملنب الطبيعي ــاق ــشف ة عنه , ويكت
ه هــو, ويف نــشوء ِالثوابــت الطبيعيــة, ويتفكــر يف معنــى وجــود الكــون ووجــود

ًيف اإلنـسان حـرصا, ويتفكـر أيـضا يف خلـق ياة, ويف خلق ملكة االستعراف احل ً
 هحـدواإلنـسان و. ام وراء هذه احلتمية األخالقي, ويف حتمية املوت, وفيقانونه

 ولقد حدث ذلـك منـذ زمـن ).٩الشكل (يستطيع أن يبتكر األدوات املوسيقية 
 .ًبعيد, قبل مليون عام تقريبا

 مـن epistemologyفـة وعلم املعرمن جهة, ولكن ما العالقة بني العقل واللغة 
إن العقـل يـضع .  هذا الـسؤال باختـصار شـديدعن نجيب ? إننا حالياٍجهة أخرى

. ها العقل يف كتاب الطبيعةؤباملحاكمة املنطقية نظريات املعرفة وقوانينها, التي يقر
 معلمـو دوكـام أكـ.  هلـذه املعرفـة إىل الـذات واآلخـرينٍوتعمل اللغة كوسـيلة نقـل

رينيـه «, و )١٦٤٢− ١٥٦٤(» Galilieo Galileiغـاليلو غـالييل «و, »أثينـا«مدرسـة 
م فـون لريـد فـيلهفالبارون غوت« و,)١٦٥٠− ١٥٩٦(» René Descartesديكارت 

 وآخـرون ,)١٧١٦− ١٦٤٦(»  ,Baron Gottfried Wilhelm von Leibnizاليبنتـز 
وفـة النظريـات املعرومـا دامـت . كثر; فإن كتاب الطبيعة هذا مكتوب بلغة رياضية

بول أدريـان « كام أشار − تكون صحيحة لكي مستوحاة من كتاب الطبيعة; فيجب 
ــوريس  ــراك م ــس)١٩٤٨− ١٩٠٧(» Paul Adrian Maurice Diracدي م , أن تت
ًن الفهم األكثر وضوحا وبساطة للنظريـة أًوهذا يعني, وفقا لعلم املعرفة, . باألناقة

َّوأن يعـرب ن من الكلامت, يقتيض ضغط التعبري اللغوي عنها إىل أقل عدد ممك عنهـا ُ
ُّتعدمية ; فتصبح عندئذ يف أقرص وقت َ)entropy(فـالفهم .  اجلملة يف أدنى قيمة هلـا
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١١٣٠
comprehender, comprendre, comprehension ــضغط  ,com- + prener وال

comprimere, serrerالـسابقة ٍبعمق يف رتكان ش بالالتينية يcom-بعمـقً, معـا, أي  .
 تستعيض عن نظام األبجديـة العدديـة بنظـام رقمـي يتـألف مـنلرزمية وأتت اخلوا

  .)الصفر والواحد( رقمني فقط, مها
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