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الذي وضعته سيسيل ليستيان كحوارات  'لعربي' تبدو أهمية كتاب ' أجمل قصة عن اللغة' القدس ا -بيروت 
في ' المنظمة العربية للترجمة' بترجمة ريتا خاطر،  مع باسكال بيك ولوران ساغار وجيسالن دوهان، وصدر

ليه علوم باللغة اعتمادًا على علوم اللغة فقط. إنه كتاب اجتمعت ع متأتية من كون الكتاب غير متخصص
 .واألركيولوجيا علوم اللغة وال سيما األلسنية وعلوم أخرى كاألنتروبولوجيا والبيولوجيا عديدة من بينها

 

 النظر وإعادة النظر

 

مجموعة علوم في خدمة علم واحد: اللغة. مع كتاب مثل ' أجمل قصة عن  إذًا، أهمية هذا الكتاب في توظيف
بحث اللغة  .ة اللغة بحسب الكتاب، مسألة لغوية يقتصر بحثها على اللغويينظاهرة اللغة أو غريز  اللغة' لم تعد

اللغة من النواحي التاريخية  عبر اللغة فحسب يكشف عن نقص في جوانب عديدة وال سيما إذا ناقشنا مسألة
فاعلة إلى وتطورها والعوامل التي أثرت فيها وال تزال  والتطورية، أي الذهاب بعيدًا لمعرفة ظروف نشأة اللغة

 تعقيدًا من اقتصارها على علوم كالنحو والصرف واألصوات والبالغة واإلعراب. هذا اليوم، ذلك أن اللغة أكثر

وبقية الكائنات، هذا  الجهاز المعقد، الذي يضع حّدًا بين اإلنسان وبقية الحيوانات مقيمًا الفرق بين البشر
واالقتصاد وعلم األحياء وغيرها. قد يبدو  بينها البيئةالجهاز المعقد هو حصيلة اجتماع عناصر عديدة من 

البشرية أمرًا غير جديد. لكن الجديد أن علومًا كاألركيولوجيا  تداخل العلوم والعوامل في صناعة اللغة
مع هذه  .واألنتروبولجيا تنافس األلسنية في فهم اللغة وتبيان أسباب نشوئها وتطورها ووظيفتها والبيولوجيا
كبار من أمثال ألتوسير  يكون علينا إعادة النظر في بعض ' الجوازم' التي توصل إليها لغويون العلوم س

 .وبالتأكيد أتباع الديانات السماوية وتشومسكي إضافة إلى أصحاب المذاهب الطبيعية والماركسية



' نحو  بين أيدينا. ثالث شخصيات وثالثة محاور هي ثالث شخصيات ومحاورة مثقفة تصنع الكتاب الذي
والدة الكالم الجديدة' تشكل مادة غنية لقصة نشوء اللغة كما يراها علماء  'مصادر اللغة'، ' أسطورة اللغات' و

اليوم. مع هذا الكتاب  رهنوا حياتهم لهذا السر اللغوي الذي تبعته أسرار لم يزل البحث فيها جاريًا إلى وباحثون 
دائمًا أفكر في شجاعة هذا الشخص الذي تجّرأ  ) هذا العالم سيكون على القارئ مواجهة أول إنسان تكلم في

الجملة األولى كانت تعّبر عن الخوف وإن لم تكن بالضبط ' أنا  على فتح فمه وقول معنى ما. أحدس بأن
 أنا جائع'، ذلك أن الجوع ال ينفصل عن الخوف سابقًا وغدًا(. سيكون على القارئ  ' خائف'. لنقل إنها كانت

منها اللغات التي  ئلة من مثل: ما هي أول لغة على األرض؟ هل هناك لغة واحدة أصلية تفّرعتمواجهة أس
مراكز مختصة؟ هل كان اإلنسان  لغة بحسب 7000لغة بحسب األونيسكو وإلى نحو  6000وصلت اليوم إلى 

لم اللغة؟ وإذا فهمت والشمبانزي وبعض الطيور كالببغاء تع والقردة يشتركون في لغة واحدة؟ هل تستطيع القردة
 تستطيع إنتاج المعنى واتقان القواعد أو النحو؟ ما الدور الذي لعبته اللغة في تقّدم هذه الكائنات اللغة هل

بين اإلنسان واإلنسان؟  البشر والبشرية؟ هل تساهم اللغة في إحداث فروقات ليس بين اإلنسان والحيوان وإنما
لغويًا؟ هل صحيح أن هناك نحوًا عالميًا كما يقول  أطفال يعانون عسراً كيف يتعلم الطفل اللغة ولماذا يوجد 

على دماغ اإلنسان ) كاللغات التي تكثر فيها مظاهر االحترام كاليابانية،  تشومسكي؟ كيف يؤثر اختالف اللغات
؟ لماذا تنقرض لغات كالفرنسية...( التي تكثر فيها األسماء كاإلنكليزية، واللغات التي تكثر فيها األفعال واللغات

ما تأثير العولمة على اللغات التي تتداولها ثقافات  وتظهر أخرى؟ هل مصير العالم إلى لغة واحدة مسيطرة؟
األسئلة تنتظر اإلجابة في هذا الكتاب الذي بقدر ما يبدو تخصصيًا بقدر  ضعيفة أو اقتصادات عاجزة؟ عشرات

 .مشّوقًا ومحبباً  ما يبدو

 

 حن فقطنحن واآلخرون ون

 

تسأل سيسيل ليستيان الباليوأنتروبولجي باسكال بيك، الذي تخلى عن الفيزياء  في القسم األول من الكتاب
ظهرت قبل  من أجل شغفه باللغة، عن بدايات ظهور اللغة لدى أسالفنا من بني البشر، أي اللغة التي النظرية

لهذه  .(Homo sapien) العاقل اإلنسان العاقلسيطرة اإلنسان الذي تتحدر منه البشرية بحسب األبحاث وهو 
ما قبل التاريخ مستعرضًا بدايات النطق لدى  الغاية يذهب المحاضر في معهد فرنسا بالقارئ في رحلة إلى

والشمبانزي اللغة، وهي محاوالت وصلت إلى إنجازات مهمة قبل أن  اإلنسان، عارضًا محاوالت تعليم القردة
نشترك  ل بينها وبين اإلنسان على صعيد التركيبة الدماغية علمًا بأننا، أي البشر،الهائ تصطدم بحاجز الفرق 

القريب من اإلنسان فإن  في المئة من الجينات. وإذا كانت حيوانات معروفة بالتواصل اللغوي  99في نحو 
ة والفئران لغة متطورة كالحيتان والفيل الكتاب يكشف عن حيوانات أخرى ال تقل تواصاًل وقدرة على إنشاء

 .وبعض أنواع الطيور

 المحاورة الكالم للنقاش في ما يسمى األلسنية التاريخية مع مدير األبحاث في المجلس في الفصل الثاني تفرد

ساغار. يكشف الباحث  الوطني للبحث العلمي في معهد الدراسات العليا في العلوم االجتماعية ) فرنسا( لوران
التي مرت فيها اللغة، وال سيما لغات ما قبل  هذا المجال عن المراحل التاريخيةالذي وضع عددًا من الكتب في 

النظريات حول تاريخ اللغة وانبثاق اللغات من لغة واحدة، كما يفّرع  التاريخ في شرق آسيا. كما يعرض ألبرز
السامية...  وروبية،األ  -التي تعد أصاًل للعديد من اللغات الحية اليوم ) الجرمانية، الهندية  شجرات اللغات

لموضوع انقراض بعض اللغات واحتمال  وصواًل إلى الالتينية القديمة ثم الالتينية الجديدة(، إضافة إلى التطرق 



 .انقراض لغات أخرى 

اكتشافات مذهلة حول طريقة تعلم الطفل لغته األم ولغات أخرى. من هذه  في الفصل األخير سنكون أمام
على تمييز  طري لتعلم اللغة األم بما فيها القواعد النحوية، إضافة إلى قدرة الطفلاالستعداد الف االكتشافات

قدرة الطفل على التفاعل مع اللغة  الفونيمات الصوتية في لغته األم أكثر من اللغة األخرى المكتسبة، مع تأكيد
م طبيبة األطفال ومديرة الباحثة المستجوبة في هذا القس قبل والدته، أي وهو جنين في شهره التاسع. وتبين

للبحث العلمي التابع للمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي ) فرنسا(، كيف أن  األبحاث في المجلس الوطني
واتقان النحو وتطويع  يعدُّ ' عبقريًا صغيرًا' في اللغة يحتال في فهم اللغة والتمييز بين الفونيمات الطفل

 .التراكيب واختصارها أحيانًا لصالحه

 كتاب يأخذ القارئ في جولة استكشافية بدءًا باألساطير األولى للغة مرورًا بالدماغ 'أجمل قصة عن اللغة '

السياسية والعسكرية في اللغات،  وكيفية تعاطيه مع اللغة إضافة إلى تأثير الثقافات والبيئة واالقتصاد والقوة
 .وانتهاء بطرق تعلم اللغات وتعليمها

 
 اناللغة واإلنس -خالد 

القران الكريم بتعليم هللا الدم اسما االشيا كلها بالعربية النها كما خبرنا  بسم هللا الشك بان اللغة مهما جدًا لإلنسان فبدايتها كما ذكر
ان ومنها تفرعت بقية االلسن علي مدي االزم الكريم بانها لغة الجنة والتي هبط ادم منها فان اللغة العربية هي لغة ابينا ادم الرسول

بالشك تحتوي علي مفردات عربية وان تغير االستخدام للمفردة فاهندية مثال تحتوي  والدهور .ولو تم بحث في الغات األخري فهي
 .النطق كلمات عربية وحتي اللغات األوربية تحتوي علي تلك المفردات وان. اختلف علي

 


