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تحدث عن محاوالت العلماء قديما وحديثا حول اللغة        : ١س
 واذكــر بإيجــاز النظريــات التــي ذكرھــا  ،األولــي اإلنــسانیة

  العلماء
  ) مختصرإجابةنموذج  : (١ج
يعد من الدراسات التي تفتقر نشأة اللغة ،     البحث في موضوع     إن

 الدقـة والحقـائق الـصحیحة ، ولقـد صـبغ العلمـاء عـرض تلـك                 إلى
 أوغة قومیــة ب صــاألحیــانالمــسألة والحــديث فیھــا فــي كثیــر مــن 

 إن حتـى ،   للغـات  أصـال لغته القومیـة    مذھبیة ، فجعل بعضھم من      
  . لھا أم تلك اللغة من الفروع التي نشأت عنكانت 

 يربطـوا بـین لغـة الطفـل ، ونـشأة       نأوقد حاول العديد من العلماء      
نه لـیس ھنـاك ثمـة صـلة         أ أيضاوقد ثبت    . األولى اإلنسانیةاللغة  

 يعقـد صـلة   نأبین ھذه المسألة وتلك ، كما حـاول بعـض العلمـاء        
 صــیحات بعــض الحیوانــات كــالقردة العلیــا وبــین نــشأة اللغــة  بــین

ن لھــا صــلة مباشــرة بالــصیاح االنفعــالي ،  أ، واألولــى  اإلنــسانیة
  . التي تستخدمھا تلك القردة العلیا اإليماءات وواإلشارات

 قائمـا وھـل   األولـى  اإلنـسانیة زال السؤال حول نـشأة اللغـة    ي وما
 كانــت لغــات أنھــا أم ، ھاأصــل واحــدة فــي اإلنــسانیةكانــت اللغــة 

متعددة ، وعلي الرغم مـن رغبـة العلمـاء والبـاحثین الملحـة فـي         
ھذه الرغبة  أن إال شافیة حول ھذا التساؤل ، إجابةالحصول علي 

عسیرة المنال لكننا علي الرغم من ذلك النعدام محاوالت قديمـة       
 ، ولعـل    اإلنـسان  في عـالم     األولى حول اللغة    إجابةللوقوف علي   

 الفراعنـة المـصريین فقـد حـاول        إلـى  محاولة في ذلك ترجـع       مأقد
 بعـد والدتھمـا مباشـرة       لملك بسماتیك الـذي قـام بعـزل طفلـین         ا

ول أن  أ عدم تأثرھم بالكبـار مـن ذويھـم ، وقیـل             إلى يطمئن   حتى
) خبز(ومعناھا ) BEKOS(كلمة نطق بھا الطفالن ھو كلمة بیكوس 



وتأكــد ) ىیا الـصغر سـ أوھــي دولـة قديمـة فــي   (ريجیـة  فباللغـة ال 
  .صل اللغات في العالم أن ھذه اللغة ھي أالفرعون المصري 

يك الثـاني فـي مطلـع       حاوالت الحديثة نسبیا محاولة فرور    ومن الم 
  .القرن الثالث عشر المیالدي حیث قام بتجربة مماثلة 

نـه  فإ) م١٥٠٠حـوالي   (ملـك اسـكتلندا     ) عجیمس الراب ( الملك   أما
ن أ علـیھم تجربتـه قـد اسـتطاعوا          ىجـر أ الـذين    األطفـال  أنيزعم  

  .يتحدثوا باللغة العبرية ، بطريقة مفھومة 
محاوالت تنقصھا ضـوابط البحـث العلمـي        ھذه المحاوالت جمیعھا    

  . من نتائج إلیه ما وصلت إلى نطمئن أنالدقیق وال يمكننا 
 ونتـائجھم النزعـة القومیـة ،    وممن غلبت علـي آرائھـم وأفكـارھم     

دم علیـه الـسالم كـان    أ أن غیـره وقـال    آراءعالم سـويدي ، رفـض       
ــتكلم الــسويدية وذھــب باحــث   ــه آ أن إلــى آخــر ألمــانيي دم علی

   .األلمانیةالسالم كانت لغته 
 األولـى  حاول العلماء فیھا تفـسیر النـشأة         وآراءوقد وردت نظريات    

كتب الطالب نبذة مختصرة عن ي: (للغة نذكرھا علي النحو التالي   
  ) : كل نظرية 

  . واإللھامي حنظرية الو -١
 .نظرية المواضعة واالصطالح -٢
 .نظرية المحاكاة  -٣
 .نظرية التنفیس عن النفس -٤
 .نظرية االستعداد الفطري  -٥
 .نظرية المالحظة  -٦
 .نظرية التطور اللغوي  -٧
  



   :اآلتیةاشرح المقصود بالمصطلحات اللغوية : ٢س
  اعتباطیة اللغة  -
  اللغة إبداعیة -
 اللغة المصرية القديمة  -
 اللغات السالفیة البلطیقیة  -

  
  :اعتباطیة اللغة  -١

 أنھـا  حیـث  اإلنـسانیة  خـواص اللغـة      أھمتعد ھذه الخاصیة من     
فلـیس ثمـة    .... نـه ال عالقـة البتـة بـین اللفـظ والمعنـي              أتقرر  

  ...و منطقیة بین اللفظ والمعني أعالقة طبیعیة 
  :  اللغة إبداعیة -٢
قـدرة ذات طـابع منفـتح ،     ھـي   اإلنـسان  القدرة اللغوية عند     نإ

 اإلنسانوغیر مغلقة ، وبعكس الحال عند الحیوان حیث يتمكن       
 تلك التي حتى الجمل والعبارات ، من اال متناھی ينتج  عددا     أن

  .لم يسمعھا من قبل 
  :اللغات المصرية القديمة  -٣

 الـدولتین   تعد اللغة المصرية القديمة ھـي لغـة المـصريین فـي           
 – ٢٢٤٠(و) م. ق ٢٢٤٠ – ٢٠٠١(القديمة والوسطي أي مابین     

 سـنة   آالف حوالي ثالثة    إلى مدوناتھا   أقدمويرجع  ) م. ق ١٧٤٠
م وقد استعملت تلك اللغات الخط الھیروغلیفـي الـذي ظـل          .ق

  . عصر الدولة الحديثة إليلغة الكتابة 
  :اللغات السالفیة البلطیقیة  -٤

 أنل واحـد مـشترك ويـري البـاحثون          صـ أ إلىترجع ھذه اللغات    
 األصـل  كان موجودا قبل المیالد ولم تـصل مـن ھـذا             األصلھذا  

 القــرن إلــي النــصوص يرجــع  أقــدمأي نــصوص مكتوبــة ، وكــان 
ــیالدي ،   ــر الم ــاءتالعاش ــالخط   وج ــسجلة ب ــصوص م ــذه الن  ھ

الیوناني الذي يعد الخط الرسمي للغـة الروسـیة والبیلروسـیة           
 بقیـة لغـات     أمـا ارية و المندونیـة والـصربیة ،        والبلغيوكرانیة،  واأل

اللغات البولندية : تلك المنطقة فأنھا تكتب بالخط الالتیني مثل 
 إلـي تیة والكرواتیـة وتقـسم ھـذه اللغـات          یوفوالتشیكیة والـس  

  :قسمین 
  اللغات البلطیقیة  -١
 .الصقلیة  أواللغات السالفیة  -٢
  



) غــة لیتوانیــال(وتــضم اللغــات اللیتوانیــة : ة یــاللغــات البلطیق -
روسیة القديمة واللغة الب)  التفیاأولغة لیتونیا (واللغة اللیتیة 

.  
اللغـــات الـــسالفیة وتـــضم الـــسالفیة القديمـــة والبولنديـــة   -

  .والتشیكیة الصربیة والكرواتیة والبلغارية الحديثة 
  


