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 Living with others is not only experienced by humans but also by animals. 
Animals also use a communication system that enables them to work 
together. However, their communication system is different from humans. 
This difference is based on specific characters distinguishing a language from 
that of other social creatures. This manuscript aims to describe the difference 
between human and animal language. Specifically, it would discuss basic 
differences in how animals communicate with others and humans. By using 
the descriptive analysis method through comparing the resulting data with 
the current knowledge and relevant literature, the author found some of the 
basic differences between human and animal's language and the way they 
communicate, One of the basic differences is “productivity”. Humans can 
create new expressions or new vocabularies continuously to describe any 
unlimited new object or situation. They, further, can talk about future and 
goals while animals don't do so. The second difference is “duality”. Human's 
language has two types of system, namely meaningless voice and a compound 
of voice elements which create meaning. Animals, on the other hand, are 
incapable to produce or compound differences voice to a different meaning.  
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 ادلقدمة .أ
احلي الوحيد يس اإلنساف ىو الكائن ل

 الذم كىبو هللا القدرة على التفاىم كمنحو
كسيلة االتصاؿ ببٍت جنسو، كإمنا يشركو يف 
ذلك سائر الكائنات احلية من حيواانت 

كحشرات كطيور. ىم يتكلموف مع جنسهم 
 اآلخر بلغتهم.

كالطبيعة البيولوجية ادلشًتكة بُت اإلنساف 
ككاف  ،كاحليواف ذبعلهما حباجة دائمة للتواصل

ىذا التواصل عند اإلنساف ما يسمى ابللغة. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://doi.org/10.19105/ojbs.v14i1.2360
mailto:aiemarizal88@gmail.com
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موعة من تعرؼ اللغة لإلنساف على أهنا رل
عجمية م الصوتية كالصرفية كالنحوية كادلالنظ

ا فيما بينها لتنتج عبارات كمجال ذلالىت تتكامل 
معٌت كداللة بُت فئة معينة، أك ىي كما يقوؿ 

"أصوات يعرب هبا كل قـو عن  ابن جٍت
كسواء بدأت ىذه األصوات عن  1."أغراضهم

طريق اإلذلاـ أك التواضع كاالصطالح أك 
زلاكاة األصوات الطبيعية أك غَت ذلك، فالذم 
ال شك فيو أهنا بدأت أبلفاظ قليلة زلدكدة 

 2.ابلقدر الذم حيتاج إليو اإلنساف يف حياتو
كذلك أيضا للحيواانت ىناؾ كسائل 

كىي  خاصة هبا لالتصاؿ كالتعامل كالتفاىم،
تعتمد أساسا على العالمات كاإلشارات. 
كلقد أكدع هللا يف كل حيواف غرائز معينة، 
يهتدم هبا إىل ما ينفعو كديتع هبا عما يضره. 

يف العصر احلديث أف احليواانت  يرل العلماء
دع مثل ذلا لغة، فهي تصدؽ كتكذب كزب

 البشر.
كىل ىناؾ حيواف الناطق غَت 

ق دبعٌت رلرد التفوه اإلنساف؟، إذا أخذان النط
ببعض كلمات فإف ىناؾ من احليواانت العليا 

                                                           
1
 Nāṣir ‗Abdullāh Al-Ghālī and Abdu al-Hamd 

‗Abdullāh , Usus I’dād al-Kutub al-Ta’līmiyyah 

Lighair al-Nāṭiqīn  bi al-‘Arabiyyah  (Dar al-

i‘tiṣār :1991), 36. 
2
 Hisām Sa‘īd al-Na‘īmī, Ashwāt al-‘arabiyyah Baina 

al-Tahawwul wa al- thabāt  (Baghdād: Jāmi‘ah 

Baghdād , 1989), 10. 

كالطيور ما ديكن أف يقلد اإلنساف كحياكَيو يف 
التلفظ ببعض الكلمات، كلعل أشهر الطيور 
َغاء. أما إذا أردان ابلنطق  القادرة على ذلك البَػبػْ

يوجد سول  الكالـ ادلرتبط ابلتفكَت فال
يقدر على اإلنساف من بُت احليواانت من 

النطق، كىذه من الصفات اليت فضَّل هللا هبا 
اآلدميُت على غَتىم كىو مصادؽ قولو تعاىل 
: "كلقد كّرمنا بٍت آدـ كمحلناىم يف الرب كالبحر 

 شلن َتكرزقناىم من الطيبات كفضلناىم على كث
 (.ٚٔخلقنا تفضيالن". )اإلسراء: 

كحُت أطلق ادلناطقة على اإلنساف 
طق مل يَػْعنُػْوا رلرد النطق كصف حيواف النا

ببعض كلمات، كإمنا عنوا التفكَت يف ادلقاـ 
األكؿ. ككثَت من الفالسفة كعلماء اللغة ال 
يفصل بُت اللغة كالفكر بل يعتربمها كجهُت 
لورقة عملة كاحدة. فاإلنساف حُت يفكر إمنا 
يفكر بواسطة اللغة، كحُت يتكلم البد أف 

 3.يسبق كالمو عملية عقلية
أحد يعرؼ مىت كأين كعلى أم صورة ال 

األرض. كمن بدأ الكالـ اإلنساين على كجو 
على األرض  مجاعة إنسانية التوجدادلؤكد أنو 

ليس  –أـ ال احلضارة كادلدنيةسواء كاف لديهم 
اللغة ىي  ذلا لغة تتفاىم كتتبادؿ األفكار هبا.

كاحدة من أىم األبعاد يف حياة اإلنساف، 
                                                           
3
 Ahmad Mukhtar ‗Amr , Ana wa al-Lughah wa al-

Majma’  (al-Qāhirah :  ‗Ālam al-Kutub , 2000), 150. 
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اللغة لتطوير شخصيتهم حيتاج اإلنساف إىل 
ككذلك ربتاج اللغة إىل اإلنساف كمتحدثُت 

كاللغة أم لغة دبا فيها لغة  4من أجل التطور.
أصوات تصدرىا تتكوف من -اإلنساف األكؿ

ىذه أف توضع . جيب أعضاء النطق اإلنسانية
كوف ذلا معٌت أف ت بطريقة معينةاألصوات 

اجملموعات  اتفاؽ بُت  ، كأف تكوف معُت
اللغوية، ابعتبارىا قيمة رمزية تستحضر يف 

 5ذىنهم أفكارا معينة.
ىناؾ عالقة قوية بُت اللغة كعلم 
النفس، كدلا كانت اللغة مظهران من أىم مظاىر 
السلوؾ اإلنساين فقد اىتم هبا كل من اللغويُت 
كعلماء النفس، فعلماء النفس يهتموف 
ابلظاىرة اللغوية ليوضحوا السلوؾ بصفة 

كاللغويوف يهتموف هبا ليبينوا السلوؾ عامة، 
اللغوم بصفة خاصة كعلم النفس يهتم دبعظم 
نواحي اللغة كخباصة مالو عالقة ابلعقل 

 6كالنفس البشرية.
فعلم اللغة النفسي ىو تتبع كيفية 
اكتساب اللغة، كقياـ األنظمة اللغوية بوظيفتها 
                                                           
4
 Wahyudi Muhammad Ridha , ―Urgensi 

Mempelajari Psikolinguistik 

Terhadap  Pembelajaran Bahasa,‖ Jurnal Islamika, 

Vol. 17, No. 01 (2017): 114, 

https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/

article/view/202. 
5
 Ahmad Mukhtar ‗Amr , Usus ‘ilm al-Lughah   (al-

Qāhirah :  ‗Ālam al-Kutub , 1998), 41. 
6
 Mu‘ammar Nawwāf Huwarinah , Iktisābu al-Lughah 

‘Inda Al-Aṭfāl   (Dimashq: Wizārah Thaqāfah , 2010), 

27.  

التحدث ربويل  كيفيةبُت ادلرسل كادلستقبل،  
 كينتج (Encoding)رموز لغوية  ىلإ لإلستجابو

 كعندماللغة،  اجلهاز الصوتى إصداد عنها
 الرموز ىذه رلل ادللتقى كيقـو ىلإ اللغة تصل

كيضع بعض  7.ادلراد إىل ادلعٌت العقل ىف اللغوية
علماء اللغة تعريفان أكسع لعلم اللغة النفسي  
كونو يدرس العالقة بُت اللغة كالعقل اإلنساين 
مثل اكتساب اللغة ابعتبارىا عملية عقلية 
نفسية، كإنتاج اللغة، كإدراؾ الكالـ كطبيعة 

اللغة كالتفكَت كعالقة اللغة  العالقة بُت
 8بشرية.ابلشخصية، كالعالقة بُت اللغة كاللغة ال

يف ىذا البحث ستشرح الباحثة عن 
النظاـ الصويت للغة احليواانت كاالختالفات 

 طرائق التواصل لدلاخلصائص ك األساسية يف 
من كجهة نظر علم اللغة اإلنساف كاحليواف 

ؿ اتصايف النفسي، كإعطاء أمثلة عديدة 
تواصل يف الطَت كاحلشرات احليواف منها ال

 كالنحل.
سابقة يف ىذا اجملاؿ ىناؾ الدراسات ال

 Comparative Research منها البحث ادلقارف

                                                           
7
 Rosi Delta Fitrianah, ―Al-Lughah wa Makānatihā fī 

al-Dirāsah al-Nafsiyyah ,‖ Al-Lughah: Jurnal 

Bahasa, Vol. 1, No. 2 (2012): 6, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/lughah.v1i

2.1320. 
8
 Nurasia Nastir , ―Hubungan Psikolinguistik dalam 

Pemerolehan dan  Pembelajaran Bahasa,‖ Jurnal 

Retorika, Vol. 10, No. 01 (Februari 2017): 24, 

https://doi.org/https://doi.org/10.26858/retorika.v10i

1.4610. 
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ربت ادلوضوع "التواصل احليواين كاللغة 
البشرية: نظرة عامة" كالباحث ليونردك ابركف 

Leonardo Barón و قّدـ حملة عامة عن كى
تصاؿ احليواف منها النحل، البحث يف ا

كالكالب كالطيور كالدالفُت، كاجلرذاف 
كاخلفافيش. مقارنة البياانت ادلنتجة ابدلعرفة 
احلالية، ابالستنتاج األكؿ أف احليواف غَت قادر 
على تقدًن سبثيالت رلردة أك سبثيالت ألشياء 
غَت موجودة، كالثانية الديكن للحيواانت ربط 
مثل ىذه األشياء مع األصوات أك العالمات 
 9حىت يتمكنوا من مشاركتها مع اآلخرين.

العلمي ربت ادلوضوع "ىل تتواصل  كالبحث
احليواانت؟" الذم قد حبثو سوانرا، قّدـ فيو 
عن أحد عشر من اخلصائص اللغوية كعالقتها 
أبنظمة االتصاالت احليوانية، ذكر أف تلك 
اخلصائص الشائعة بعضها موجودة كحيدث 
يف شللكة احليواف، كالبعض اآلخر أكثر 

 10ربديدان.
 
 
 

                                                           
9
 Leonardo Barón Birchenall , ―Animal 

Communication and Human Language: 

An  overview ,‖ UCLA: International Journal of 

Comparative  Psychology, Vol. 29 (2016): 21–22, 

https://escholarship.org/uc/item/3b7977qr. 
10

 Sunara, ―Dapatkah Binatang Berkomunikasi? ,‖ 

Biormatika : Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Vol. 4, No. 02 (2018): 50, 

http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FKIP/article/vi

ew/286. 

 أصواتاللغة .ب
عملية حركية يقـو هبا اجلهاز الصوت 

النطقي كتصحبها آاثر مسعية معينة أتيت من 
ربريك اذلواء فيما بُت مصدر إرساؿ الصوت 
كىو اجلهاز النطقي كمركز إستقبالو كىو 

 11األذف.
كيقوؿ كماؿ دمحم بشر بصدد ىذا أف 

 من يصدر الذم الصوت اللغوم ىو أثر مسعي 
أعضاء النطق. كادلالحظ أف ىذا األثر يظهر 

دلا يصاحبها  مناسبةيف صورة ذبذابت معدلة ك 
لصوت ختلفة. كامن حركات الفم أبعضائو ادل

كضع أعضاء النطق يف أكضاع يتطلب اللغوم 
بطرؽ  ربرؾ ىذه األعضاءك  معينة زلددة، 

 12معينة زلددة أيضا.
الصوت ظاىرة طبيعية ندرؾ أثرىا دكف 

فقد أثبت بتجربة عميقة كنهها.   أف ندرؾ
صوت مسموع يلتـز علماء الصوت أف كل 

تلك كيف بعض احلاالت  كجود جسم يهز، 
زات زات ال تدرؾ ابلعُت. كما أثبتو أف ىاذل

كسط غازل أك  متصدر الصوت تنتقل يف
أذف  سائل أك صلب حىت تصل إىل

 13.اإلنساف
                                                           
11

 Tamām Hasān , al-Lughah al-‘Arabiyyah Ma’nāhā 

wa Mabnāhā (Dār al-Thaqāfah, 1979), 66. 
12

 Kamāl Muhammad Bashar ,  ‘Ilm Al-Lughah Al-‘ām 

al-Aṣwāt   (Al-Qāhirah: Dar al-Ma‘ārif , 1980), 64. 
13

 Ibrāhim Anīs , al-Aṣwat al-Lughawiyyah   (Miṣr: 

Maktabah al-Nahḍah , 1975), 6. 
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كيف معظم احلاالت  ،اذلواء ىو الوسط
تنتقل يف زات فخاللو اذلزات، اذل تنتقل خاللو

 تصل من مصدر الصوت حىتشكل موجات 
أف سرعة قدر العلماء ك . السامع إىل األذف
يف الثانية. ك  مًتان  ٕٖٖي حوايل ىالصوت 

على بعد تتوقف  وت أك ارتفاعوة الصشدّ 
يكوف كضوح ت، فاألذف من مصدر الصو 

على قدر تو من ذلك ادلصدر الصوت كشدّ 
 كما تتوقف شدة الصوت على،  قرب األذف

بُت  احملدكدةسافة سعة االىتزازاة، كىي ادل
و يف حالة الوضع األصلي للجسم ادلهتز كى

كأقصى نقطة يصل إليها اجلسم يف  لسكوفا
 14.تزازاةىذه االى

كدرجة الصوت كما برىن علماء 
األصوات تتوقف على عدد االىتزازات يف 

بذابت الثانية، فإذا زادت االىتزازات أك الذ
على عدد خاص ازداد الصوت حدة كبذا 
خيتلف درجتو. كعدد االىتزازات يف الثانية 

الصويت الًتدد. فالصوت يسمى يف االصطالح 
العميق عدد اىتزازاتو يف الثانية أقل من 

 15الصوت احلاد.
و ككل األصوات ينشأ من ذبذابت ى

احلنجرة لدل اإلنساف.  منتصدر  يف الغالبك 
عند اندفاع النفس من الرئتُت يمر ابحلنجرة ف

                                                           
14

 Anīs, 6 . 
15

 Anīs, 7 . 

فيحدث تلك االىتزازات بعد صدكرىا من 
الفم أك األنف، تنتقل خالؿ اذلواء اخلارجي 

موجات حىت تصل إىل األذف. على شكل 
من يتكوف  كلكن الصوت اإلنساىن معقد، إذ 

أنواع سلتلفة يف الشدة كمن درجات صوتية 
متباينة، كما أف لكل إنساف صفة صوتية 

من صوت غَته من الناس.  هيز خاصة سب
ذا شدة يف أثناء حديثو  ليس صوت اإلنسافف

و متعدد ىكاحدة أك درجة كاحدة، لكن 
من  صفة خاصةالشدة كالدرجة ككذلك ذك 

 16.يزه من غَتهسب أصوات الناس
 :عدة جوانب، منها كالصوت اللغوم لو

 لفسيولوجيا العضوم اجلانب
(Physiological)،  األكوستيكي(Acoustics،) 

 يتعلق اجلانب األكؿك . (Physical) أك الفزايئي
فأما أبعضاء النطق كأكضاعها كحركاهتا، 

يف صورة ألاثر السمعية متعلق ابالثاين اجلانب 
 تصلمث واء  اليت تظهر يف اذلذبذابت صوتية 

 17.معينا أتثَتان  إىل أذف السامع فتحدث فيو
 

 وظائفهامفهوماللغةوطبيعتهاو .ج
تناكؿ العديد من العلماء تعريف اللغة 

تتفاكت  يف بعضها متعددة تلتقي من جوانب 
  .يف جوانب أخرل

                                                           
16

 Anīs, 8 . 
17

 Bashar ,  ‘Ilm Al-Lughah al-‘ām al-Aṣwāt, 64 . 
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18ىي:كمن تعريفات اللغة 
اللغة عبارة عن األلفاظ ادلوضوعة للمعاين  .ٔ

 )األسنوم(.
اللغة منظمة عرفية للرمز إىل نشاط  .ٕ

 اجملتمع )سباـ حسن(.
اللغة كلمات يعرب هبا قـو عن أغراضهم  .ٖ

 )ابن منظور(.
اللغة ىي القدرة على التواصل بواسطة  .ٗ

 La نسق من العالمات الصوتية )الركس

Rose.) 
اللغة نظاـ تتشكل من األصوات اللفظية  .٘

االتفاقية، كتتابعت ىذه األصوات اليت 
تستخدـ، أك ديكن أف تستخدـ يف 
االتصاؿ ادلتبادؿ بُت مجاعة من الناس 
كاليت ديكنها أف تسمى بشكل عاـ 
ابألشياء، كاألحداث، كالعمليات يف 

 John البيئة اإلنسانية )جوف كاركؿ

Carol.) 
اللغة أصوات يعرّب هبا كل قـو عن  .ٙ

ذلا كاللغة ظاىرة صوتية، ك  19،أغراضهم
كظيفة اجتماعية، ىي أهنا  توّصل بُت 

                                                           
18

 Ahmad ‗Abdul Karīm Al-Khaulī, Iktisāb al-Lughah 

Naḍariyyāt wa Taṭbīqāt  ( ‗Ammān: Dār Majdalāwī, 

2013), 11. 
19

 Intan Sari Dewi, ―Al‘alāqah Baina Al-Lughah Wa 

Al-Tarjamah,‖ al-Tadrīs, Vol. 4, No. 01 (2016): 41, 

http://ejournal.iain-

tulungagung.ac.id/index.php/tadris/article/viewFile/2

90/225. 

أفراد اجملتمع، كأف لكل رلتمع لغتو 
 20)ابن جٍت(. اخلاصة

قصوده، اللغة ىي عبارة ادلتكلم عن م .ٚ
كتلك العبارة فعل لساين انشئ عن 

 21القصد إبفادة الكالـ )ابن خلدكف(.
اللغة ىي نظاـ عريف لرموز صوتية  .ٛ

يستغلها الناس يف االتصاؿ بعضهم 
  22ببعض )إراىيم أنيس(.

اللغة ىي ظاىرة إنسانية كاجتماعية يف  .ٜ
نفس الوقت، كىي نظاـ من الرموز كأداة 

بُت لفكر كالتعامل، كالوسيلة لالتصاؿ ل
ليوندكسكي بٍت البشر )

Lewandowski.)23  
للغة ىي أداة اتصاؿ يستطيع هبا اإلنساف  .ٓٔ

يف مجاعة بشرية أف حيلل كيربز ذباربو يف 
كحدات كالمية ذات مظهر صويت كزلتول 

  Martinet24).  داليل )مرتينت

                                                           
20

 Ṣalāhuddin Ṣālih Husnain , Dirāsāt fī ‘Ilm al-

Lughah al-Waṣfī wa al-Tārikhī wa  al-Muqāran  

(Riyāḍ: Dar al-‗Ulūm , 1984), 35. 
21

 Alif Cahya Setiyadi, ―Naẓariyyah Ibnu Khaldūn fī 

Iktisābi al-Lughah ,‖ Jurnal Lisanudhad, Vol. 1, No. 

01 (2014): 85, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/lisanudhad

.v1i1.435. 
22

 Najamuddīn ‗Abdu al-Ṣafā, ―Baina al-

Lughawiyyīn al-‗Arab wa al-Lughawiyyīn al- Gharab 

Hawla Mafhūm al-Lughah wa al-Kalām ,‖ Nādy al-

Adab: Jurnal Bahasa Arab, Vol.  5, No. 01 (2008): 6, 

http://journal.unhas.ac.id/index.php/naa/article/view/

3855/2226. 
23

 Al-Ṣafā, 7. 
24

 Al-Ṣafā, 7. 
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اللغة ىي نظاـ من الرموز الصوتية  .ٔٔ
االصطالحية يف أذىاف اجلماعة اللغوية، 
حيقق التواصل بينهم، كيكتسبها الفرد 

 Deمساعان من مجاعتو )دم سوسر 

Sausure).25 
من الكفاايت  اللغة ىي نظاـ .ٕٔ

الّنفس  يف عّما عبَتللت كاألداءات
)انحـو   اآلخرين مع واصلكالت

 Noam Chomsky ).26تشومسكي

كمن خالؿ التعريفات السابقة ديكن 
 الوقوؼ على أىم ادلالمح ادلميزة للغة:

 الطبيعةالصوتيةللغة .1
أكد علم اللغة احلديث على احلقائق 
األساسية: الطبيعة الصوتية للغة، فالصوت 
اللغوم ىو الصورة احلية للغة، ك لغة ميتة ىو 
اللغة اليت التُنطق ، كال تغٌت الكتابة عن الواقع 

ويت للغة، كبشأف اللغة العربية فلقد كاف الص
للقدماء بصره ابللغة كِحسٌّ مرىف، فقد أدركوا 

 احلقيقة الصوتية للغة.

                                                           
25

 Muhammad Muhammad Dāud , al-‘Arabiyyah wa 

‘Ilm al-Lughah al-Hadīth  (al-Qāhirah: Dar Gharīb , 

2001), 43. 
26

 Muhammad Fauzi Baniyasin, Raid Mahmud 

Khudair, and Qasim al-Barri, ―Fā‘aliyyah Nau‘ al-

Manhāj fī al-Tawāṣul al-Shafawī  Ladā Ṭalabah 

Riyāḍ al-Aṭfāl fī Liwāi al-Kaurah fī al- Urdun ,‖ 

Dirasat: Educational Sciences, Vol. 42, No. 01 

(2015): 159, https://doi.org/10.12816/0017342. 

كما يرل حسن جعفر اخلليفة أف اللغة 
نظاـ من الرموز ادلنطوقة ادلكتسبة، ىنا يركزه 
ابإلضافة إىل الطبيعة الصوتية على خاصية 

ك ىذه اخلاصية تدؿ على  27،النظاـ يف اللغات
  أف الطبيعة الصوتية للغة ىي األساس.

فاألصوات ادلقصودة ىنا ىي الصوت 
اللغوم، كاألصوات اليت  تصدر من اإلنساف 

صوت غريزم فطرم،  األكؿ؛  28نوعاف:
كالضحك. الثاين؛ صوت عريف كالبكاء 

 اصطالحي مكتسب، كىو الصوت اللغوم.
من فالطفل يبكي بفطرتو عندما يولد 

ألحد أف يعلمو ليس لو حاجة بطن أمو، ك 
كلكن لو حاجة إىل تعلم البكاء أك الضحك، 

أصوات اللغة حسب لغة اجلماعة اليت كلد 
 فيها.
 الطبيعةاالجتماعيةللغة .2

من -كيقوؿ أصحاب ادلدرسة العقلية
بصدد ىذا أف  -أصحاب الفلسفة كادلنطق

الوظيفة األساسية للغة ىي التعبَت عن األفكار 
كنقل اخلربات اإلنسانية، كأف اإلنساف 

 اليستطيع التفكَت بدكف اللغة.

                                                           
27

 Hasan Ja‘far Al-Khalīfah , Fuṣūl fī Tadrīs al-

Lughah al-‘Arabiyyah  (Riyādh: Maktabah al-Rushd , 

2004), 55. 
28

 Dāud , al-‘Arabiyyah wa ‘Ilm al-Lughah al-Hadīth, 

45 . 
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كيف مقابل ادلدرسة العقلية ىناؾ مدرسة 
أخرل، ىي ادلدرسة االجتماعية اليت ركزت 
على الطبيعة االجتماعية للغة، فاللغة مرآة 
اجملتمع؛ ترتبط ابجلماعة يف تقدمها كزبلفها، 

هتم قوة ذلا أم أف اللغة تتأثر أبىلها، ففي قو 
 29كيف ضعفهم ضعف ذلا.

 اللغةمتغرية .3
ترتبط اللغة ابجملتمع ارتباطا كثيقان، فهي 
ادلرآة اليت تعكس كل مظاىر التغَت كالتحوؿ 
يف اجملتمع: رقيان كاف أك اضلطاطان، ربضران كاف 
أك زبلفان. لذا كاف التغَت سنة جارية يف سائر 

 اللغات احلية كأف اختلفت نسبتو.
كل ادلستوايت التغَت اللغوم يف   كحيدث

 اللغوية: من أصوات كصرؼ كتراكيب كداللة.
 اللغةمكتسبة .4

اليولد اإلنساف متكلمنا بفطرتو، بل 
يكتسب لغة اجملتمع الذل نشأ فيو، فمن نشأ 
يف رلتمع عرىب يكتسب العربية، كمن نشأ يف 

 رلتمع إصلليزل يكتسب اإلصلليزية، كىكذا.
لعملية  أساسيافكىناؾ جانباف 

 اكتساب اللغة عند اإلنساف؛ مها:

 

  
                                                           
29

 Dāud, 50 . 

 اجلانب الفطرل (أ 
كىو القدرة الذىنية، كيطلق عليها 
)ادللكةاللغوية(، كنعٌت هبا القدرة اليت 
أكدعها هللا يف اإلنساف فجعلتو مهيان 
الكتساب اللغة، فجعل لو أعضاء النطق 

كالسمع، سواء ما كاف ظاىران مباشران    
كالشفتُت للنطق، كاللساف كاحلنجرة 

كاألذنُت للسمع...إخل، أك ماكاف غَت 
ظاىر كاألجزاء ادلسئولة عن النطق كالسمع 
يف ادلخ كاألعصاب كضلو ذلك، كيف العملية 
اللغوية كجود ىذا اجلانب أساسى كمهم 

  30جدان .

 اجلانب ادلكتسب (ب 
جانب مرتبط ابلبيئة. حيث كىو 

يكتسب الطفل لغة من نشأ بينهم، فمن 
بُت عرب يتحدث العربية، كمن نشأ نشأ 

بُت أىل اإلصلليزية يتحدث اإلصلليزية. 
كيدخل جانب التقليد بقدر كبَت يف عملية 
االكتساب؛ حيث يتم اكتساب اللغة من 
اجلماعة اللغوية بكل مسات كمالمح الواقع 
اللغوم ذلذه اجلماعة من صحة أك خطأ، 

 31كما بينها من درجات التفاكت كالتباين.

                                                           
30

 Dāud, 57 . 
31

 Dāud, 57 . 
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علماء النفس قبل ظهور نظرية كاف 
  Noam Chomskyانحـو تشومسكي

ينظركف إىل اللغة على أهنا عادة مكتسبة، 
مثلها مثل اكتساب أم عادة أخرل، 
ككانوا يركف أف الطفل يولد كذىنو كصفحة 
بيضاء خالية من اللغة، ككانوا يركف أف 
سبب اكتساب الطفل لغة أبويو ىو 

األبواف  التدريب ادلتواصل الذم ديارس
كالـ كمن ركاد ىذه لتعليم ابنهما عادة ال
وتسكي كفيج Pavlovالنظرية ابفلوؼ 

vigotsky كسكنرskinner ،  كىذه النظرية
 .تسمى نظرية علم النفس السلوكي

 فيها دبا السلوؾ أف السلوكيوف يرل
 (S) - مثَت بُت ارتباط ىو اللغوم السلوؾ

 من استنتجت الرؤية كىذه ،(R) كاستجابة
 على ابفلوؼ هبا قاـ مشهورة ذبربة

 ىذا السلوكية ادلدرسة فرع الكلب. كيسمى
 Classicalالتقليدم  التدريب دبدرسة

Conditioning.32 
كتؤمن ادلدرسة السلوكية أبف اللغة 
رلموعة من العادات يتعلمها األطفاؿ 

                                                           
32

 Siti Badriah Andini, ―Ashhuru al-Muṣṭalahāt 

Dhāta al-‗Alāqah bi Ta‘Līmi al- Lughah al-‗Arabiyyah 

(Al-Naẓariyyāt fī Iktisābi al- Lughah wa 

Ta‘Allumihā) ,‖ Al-Ma’rifah : Jurnal Budaya, Bahasa 

dan Sastra Arab, Vol. 14, No. 01 (2017): 14, 

https://doi.org/https://doi.org/10.21009/ALMAKRIFA

H.14.01.02. 

ابلتقليد كالتكرار، كأف اللغة نظاـ منطوؽ 
لعب دكران قبل أف يكوف مكتوابن، كالبيئة ت

أساسيا يف منو اللغة كاكتساب اللغة يتم 
بطرؽ مشاهبة لتعلم االستجاابت غَت 
اللغوية عن طريق احملاكاة، الًتابط، 
االشًتاط، التكرار، كالتدعيم. كاللغة 
سلوؾ، كالسلوؾ ديكن تعلمو ابستثارة 

 33 األطفاؿ ذلذا السلوؾ.
كلكن ىذه النظرية مل تلق قبوؿ علماء 

العصر احلاضر، بل ىم يؤيدكف النفس يف 
كجهة النظر اليت اندم هبا انحـو تشومكي 
كالقائلة إف الطفل أييت إىل ىذا العامل كىو 
مزكد دبوىبة فطرية سبيزه عن ادلخلوقات 
األخرل، كىذا يعٍت أف الطفل يولد كعنده 
قدرات عامة عن طبيعة اللغة كعن 

 العالقات كاألبواب النحوية األساسية.
 أف النظرية ىذه علماء بُت من كيقاؿ

 فرضية" كيسمى بيولوجية، ىبة ىي اللغة
 اللغة أف الطبيعي"، كىم يفًتضوف العطاء
 يف تعلمها يستحيل حبيث كمعقدة صعبة
 .التقليد أساليب خالؿ من قصَت كقت
 اجلوانب بعض أبف يوجد يستنتج لذلك

                                                           
33

 Andini, 15. 
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 ضلو ادلوجودة اللغة بنظاـ يتعلق فيما ادلهمة
 34طبيعي. بشكل البشر

يقاؿ تشومسكي الديكن على معرفة 
اللغة إال من قبل البشر. كال ديكن 
احليواانت قادر على إتقاف لغة البشر. ىذا 
الرأم مبٍت على ىذه افًتاضات. أكالن، 

السلوؾ اللغوم ىو شيء موركث  
(كراثّي(، كمنط التطور اللغة ىو شامل، 
كالبيئة ذلا دكر صغَت يف عملية نضج اللغة. 

الثانية، ال ديكن معرفة اللغة يف كقت مث 
قصَتة، كاثلثان، بيئة اللغة  الطفل ديكنها 
توفَت بياانت الكافية إلتقاف  البياانت 

كفقان ذلذه النظرية   35ادلعقدة من البالغُت.
اللغة شيئ معقد، كلذا من ادلستحيل أتقن 

كيقاؿ   36يف كقت قصَت من خالؿ التقليد.
د رلهز أبداة تشومسكي، أبف األطفاؿ يول

 Languange Acquisition)اكتساب اللغة 

Device/ LAD ،) كىذه األداة ىي ىديّة
                                                           
34

  ‗Abdul Hāfiẓ Zaid, Imam Bahrani, and Nurul 

Azkiya Sya‘bani, ―Al-Naẓariyyah al-‗Aqliyyah fī 

Iktisābi al-Lughah‖ (2019): 1280, 

http://prosiding.imla.or.id/index.php/pinba/article/vie

w/227. 
35

 Enjang Burhanuddin Yusuf , ―Perkembangan dan 

Pemerolehan Bahasa Anak ,‖ Yin Yang: Jurnal Studi 

Islam, Gender dan Anak, Vol. 11, No. 01 (2016): 

50, 

http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinya

ng/article/view/826. 
36

 Suci Rani Fatmawati , ―Pemerolehan Bahasa 

Pertama Anak Menurut  Tinjauan Psikolinguistik,‖ 

Lentera, Vol. 17, No. 01 (2015): 67, 

https://doi.org/https://doi.org/10.21093/lj.v17i1.429. 

بيولوجية مربرلة لتفصيل العناصر احملتملة 
من القواعد كتعترب جزءنا من الدماغ 
الفسيولوجي الذم خيصص بنهج اللغة 

 37 كليس لو العالقة بقدرة معرفية أخرل.
 كيف سياؽ كظائف اللغة يقدـ لنا

نوعُت من الوظائف جيدمها   Buhlerبوىلر
عند احليواف كعند الطفل يف سنتو األكىل 

التعبريإحدامها ىي  كهبا يعرب  وظيفة
الكائن احلي عن حالة نفسية عنده عندما 

وظيفةالبيانخيرج صواتن ما، كاألخرل ىي 
Evocation كهبا يثَت الكائن اذباىان يف الغَت

ك ما صلده عند حيقق شيئان مناسبان، من ذل
احليواف من صيحات احلذر، كلكن يظهر 
عند الطفل كظيفة اثلثة، كىي خاصة 

وظيفةالتمثيلابإلنساف دكف احليواف كىي 
Representation،يف -كتبدك جبانب اللغة

الرسـو اجلغرافية، كلكنو اعترب اللغة أعم 
 38ىذه الوظائف.

أىم  Hallidayكقدـ لنا ىاليدام 
 39كظائف اللغة، كىي:

: Regulatory Functionالوظيفة التنظيمية  (أ 
 كىي الوظيفة اليت تنظم األحداث.

                                                           
37

 Zaid, Bahrani, and Sya‘bani, ―Al-Naẓariyyah al-

‗Aqliyyah fī Iktisābi al-Lughah" : 1281. 
38

 Huwarinah , Iktisābu al-Lughah ‘Inda al-Aṭfāl, 30 . 
39

 Huwarinah, 30-32 . 
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: Personal Functionة الشخصية الوظيف (ب 
يرل العقليوف من أصحاب الفلسفة 
كادلنظق أف الوظيفة الرئيسية للغة ىي نقل 
اخلربة اإلنسانية، كالتعبَت عن الفكر 

 كاكتساب ادلعرفة. 
 Imaginative Functionة اإلبداعيةظيفالو  (ج 

: تتمثل ىذه الوظيفة يف بعض األعماؿ 
كاألنشطة احليوية اليت يؤديها العماؿ يف 
صورة مجاعية كأعماؿ الصيد كالبناء 

 كاحلفر كرفع األثقاؿ.
: Instrumental Functionالوظيفة الوسيلة  (د 

فاللغة تسمح دلستخدميها منذ طفولتهم 
اجاهتم كأف يعربكا عن ادلبكرة أف يشبعوا ح

رغباهتم، كما يريدكف احلصوؿ عليو من 
 البيئة احمليطة.

 Interactional Functionالوظيفة التفاعلية (ق 

: كتستخدـ اللغة للتفاعل مع اآلخرين يف 
 العلم االجتماعي.

 Heuristicالوظيفة االستكشافية للغة  (ك 

Function : تتضمن ىذه الوظيفة استخداـ
ادلعرفة كدلعرفة البيئة من اللغة الكتساب 

 حولنا.
 :Informative Functionالوظيفة اإلخبارية  (ز 

ينقل الفرد من خالؿ اللغة معلومات 

جديدة إىل اآلخرين يف أم زماف كمكاف 
 من خالؿ كسائل االتصاؿ.

: Symbolic Functionالوظيفة الرمزية  (ح 
اللغة من خالؿ األلفاظ سبثل رموزان تشَت 

 لعامل اخلارجي.إىل ادلوجودات يف ا
 كظائفكقد خلص عبدهللا صبق دمحم 

 اللغة على النحو التايل:
إف اللغة تبلور : الوظيفة االجتماعية (أ 

اخلربات البشرية كذبارب االمم يف كالـ 
مفهـو ديكن أف يستفيد منو اآلخركف، 

 كتدكف الًتاث الثقايف.
فاللغة خَت كسيلة : الوظيفة النفسية (ب 

الفرد أف  للتحليل فبواسطتها يستطيع
 حيلل أية فكرة إىل أجزائها.

إف اإلنساف ديتاز عن : الوظيفة الفكرية (ج 
سائر احليواانت ابلفكر كالقدرة على 

 40التصور كالتخيل كالتحليل كالًتكيب.

 اللغةنسق .5
لكل لغة نسقها اخلاص على ادلستول 

 الصويت، كالصريف، كالًتكييب، كالداليل.

                                                           
40

 Abdalla Shobak Muhammad, ―Ta‘līm al-Lughah 

al-‗Arabiyyah li al-Nāṭiqīna bi  Ghairihā bi al-Ṭarīqah 

Allatī Iktasabūhā Min  Lughatihim al-Umm,‖ 

Arabiyât: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 

dan  Kebahasaaraban, Vol. 1, No. 2 (2014): 279, 

https://doi.org/10.15408/a.v1i2.1144. 
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مجيعا إف البشر يف سلتلف أضلاء العامل 
يتكلموف، كلكن تتعدد اللغات كزبتلف 
ابختالؼ األجناس كالثقافات، كمع ذلك فإف 
اللغة مع تعدد صيغها ىي تلك العملية ادلرتبة 
الىت ربتول على نوع من األصوات سبثل أداة 

 ديكن استخدامها لنعرب عن كل مانريد.

 أنواعالتعبرياالنساين .د
ىناؾ طرؽ كثَتة للتعبَت االنساين، 

 سم إىل قسمُت:تنق
 القسماألول .1

أك  التعبَت الطبيعى عن االنفعاالت
. كيشمل مجيع األمور الفطرية غَت اتالتأثُّر 

مقصودة اليت تصحب سلتلف االنفعاالت 
 ، كاخلوؼ ، ككاحلزف  السارة كاألليمة: 

 ، كاغماض العينُت، كامحرار الوجو،الغضب
تظهر  من الظواىر الفطرية اليت ك ذلك. كغَت 

  االت ام حاؿ من احلبشكل غَت ارادل يف 
 41كاحلزف كاألمل كما إليها.كالسركر 

 القسمالثاين .2
التعبَت الوضعى االرادل. كيشمل مجيع 
الوسائل االرادية اليت يلجأ اليها االنساف 

يتصل هبا كيريد أف يفهموا   ،للتعبَت عن ادلعاين
 42.اآلخركفهبا 

                                                           
41

  ‗Alī ‗Abd al-Wāhid Wāfī ,  ‘Ilm al-Lughah   (Miṣr: 

Nahḍah Miṣr , 2004), 43. 
42

 Wāfī, 82 . 

ذلا صفات معظم فصائل احليواف ك 
مع اإلنساف يف القسم األكؿ من مشًتكة 

قسمي التعبَت السابق كىو التعبَت الطبيعى عن 
االنفعاالت. فانفعاالت احليواف جسميها 

كالفرح ك احلزف كنفسيها، كاجلوع كالعطش 
ذلك، كل منها لدل ادلتلبس بو كغَت كاخلوؼ 

احلركات الفطرية غَت تؤدم إىل  طائفة خاصة 
بصرم، أم  ادلقصودة. كىذه احلركات بعضها
كلب المثل   يصل عن طريق حاسة النظر، 

يتبسم كيظهر أسنانو عندما يكوف غاضبان ك 
ك الفأر يلهث ستنصب آذانو عندما تقلقان، 

أنفو كذقنو ك يتغَت يف طبيعة األذنُت ك 
كما إىل ذلك؛ كبعضها مسعي، أم الشارب، 

 يتمثل يف صوت يصل عن طريق األذف ، 
 كغناء احلوت،كزئَت األسد، كتنويخ الفيل، 

 43كىلم جرا.كنباح الكلب...
ذلا صفات كذلك بعض فصائل احليواف 

مع االنساف يف التعبَت االرادل مشًتكة 
ىذا كيظهر  البصرل، كىو التعبَت ابالشارة. 

حيواانت الىت تعيش مجاعات  لل على األخص 
كالقردة كما إليها.  كاالرضة ل كالنملكالنح

أف كثَتان من ىذه الفصائل كغَتىا ربقق  د فق
تستخدـ بعض اشارات جسمية للتعبَت هبا 

كالقردة   بشكل مقصود عن بعض شئوهنا. 
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كغَتىا للتعبَت ابليد  بعض اشارات تستخدـ 
 مع أفراد فصيلتها كمع اآلدميُت بطريق ارادل

مثل حيرؾ القرد يده   عن أمور خاصة،
أنو يريد كتحريك رجل مطركد  شلا يدؿ على 

مو أف يًتؾ  كحده، ك  ربريك اليد إىل ف
 44.للتعبَت عن حاجاتو إىل األكل

كأما القسم الثاين من طرؽ التعبَت الذم 
ذكرت الباحثة السابقة كىو اللغة ابدلعٌت 
الكامل ذلذه الكلمة، أم األصوات ادلركبة 

منها الكلمات، تًتكب  ذات ادلقاطع اليت 
هبا من سائر دييز  فيظهر أف اإلنساف قد 

أف كهبذا النوع من التعبَت  الفصائل احليوانية. 
بعض طوائف احليواف تصدر عنو ىناؾ 

ابلتفكَت   كلكن  .أصوات شبيهة يف ظاىرىا
ىذه األصوات أهنا عارية عن خصائص تتبُت 

اللغة يف صورهتا الصحيحة، كأهنا ترجع إىل 
يرجع  45فصيلة أخرل من فصائل األصوات.

أىم مايلفظو احليواف من ىذه األصوات إىل 
 ثالثة طوائف:

 الطائفةاألوىل (أ 
أصوات فطرية األصل يستخدمها 

عن بعض للتعبَت  هبا يقصد  احليواف 
كصوت القطة عندما تتشّمم    46شئونو:
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 Wāfī, 88 . 
45

 Wāfī, 92 . 
46

 Wāfī, 92 . 

تبحث عن رائحة الطعاـ بصوت عاؿ أك 
كالنباح الذم يلفظو الكلب صغارىا، 

نزؿ أك ارشادىم إىل قاصدان بو ايقاظ أىل ادل
أف شخصا حيـو حوؿ البيت....كىلم 

 جرا.
كىذه الطائفة ليست يف الواقع من 

يف مشتبهات ا اللغة الصوتية يف شىء، كأهن
 ظاىرىا ك كظيفتها. كذلك أهنا أصوات 

عارية عن غامضة غَت متميزة العناصر ك 
أف اللغة  ادلقاطع كالكلمات. ىذا إىل 

أصوات فطرية تصحب الصوتية 
، كأف كل ما يعملو يف األصل االنفعاالت

ىو أف يرددىا حياذلا احليواف يف ىذه احلالة 
على االنفعاالت ليدؿ  بشكل ارادل 

نفسها اليت تعرب عنها يف شكلها الفطرل 
 على أمور انفعالية قريبة منها.ليدؿ أك 

 الطائفةالثانية (ب 
أصوات متنوعة تلفظها القردة يف 
اجتماعاهتا بطريقة يتبادر منها إىل الذىن 

تتجاذب هبا أهنا كسائل تعبَت ارادل، ك 
بعضها مع بعض. ك ليتحدث  أفراد القردة 

بشكل كاضح يف تبدكا ىذه الظاىرة 
الفصائل العليا من القردة كخباصة طائفة 

 47)اجليبوف(.
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ىذه الطائفة كذلك أيضان يف الواقع   ك
ا كأهن ،من اللغة الصوتية يف شىء ليست 
يف في ظاىرىا كمناسبات مشتبهات

 استخدامها. 

 الطائفةالثالثة (ج 
بعض  ،أصوات مركبة ذات مقاطع

من غَت ذلك  كالببغاء تلفظها  الطيور 
الفصائل اليت امتازت أعضاء صوهتا 
خبصائص طبيعية تتيح ذلا اخراج ىذا 

 48النوع.
الطائفة ليست يف الواقع ىذه كذلك ك 

مشتبهات   امن اللغة الصوتية يف شئ، كأهن
يف الظاىر. كذلك أف الطائر اليقصد هبذه 

 األصوات التعبَت.

والفرق .ه احليوان ولغة اإلنسان لغة
 بينهما

إف اإلنساف أرقى الكائنات احلية 
إدراكو كثرت حاجاتو    كأكسعها إدراكا، كلسعة

 الستقالؿ هباا كثرة ال يستطيع الواحد منو
كحده، فاحتاج إىل التعاكف مع بٍت نوعو، 
كلكن ىذا التعاكف حيتاج إىل تفاىم كإىل أف 

خر، كإال ما عند اآل يعرؼ كل من التعاكنُت
لذلك فهو زلتاج إىل كاسطة،  ،تعذر العمل
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 Wāfī, 94 . 

كاللغة ىي ىذه الواسطة، ىي ذلك األصوات 
رج من فم اإلنساف بصورة مرتبة لتعرب الىت زب

أفكاره كتصوراتو الداخلية كأيضا ليستطيع عن 
 49ا توصيل ما يريد إىل اآلخرين.من خالذل

كيعترب الكالـ ىو أكرب قدرة كضعها هللا 
يف اإلنساف، فتلك القدرة ىي الىت سبيزه عن 

، احليواف، كل بٍت اإلنساف بال شك لديهم لغة
كاإلنساف كحده ىو الذل منح ىذه القدرة 

احليواف أف بعض أنواع ميزة على الرغم من ادل
، عند أقراهنم تصدر عنهم أصوات لذا معٌت

ذه الصفة الىت يتمتع هبا احليواف أف ال ينطق كى
عليها مصطلح "اللغة" فهي تورث كال 

م خاصية من كىى بذلك فقدت أى تكتسب،
انت مكتسبة فهى خصائص اللغة، حىت إذا ك

 50قابلة للنمو. يف أضيق نطاؽ كغَت
م هبا كما لغة يتفاىإذا كاف للحيواف 

ا اختص اإلنساف بوصف لإلنساف، فلماذ
النطق من بُت مجيع احليواانت فقيل يف تعريفو 

 "حيواف الناطق"؟ إنو
كاإلجابة، تتمثل يف الفركؽ الكثَتة اليت 

يز لغة احليواف عن لغة اإلنساف. فلغة احليواف سب
ة لغة طبيعية يولد هبا كال تعد مكتسبة كلغ

ة تقـو على احلركات ي لغاإلنساف، كى
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ا تقـو كاإلشارات ادلوجهة إىل العُت أكثر شل
األصوات ادلوجهة لألذف. كحُت تستخدـ  على

 فيها األصوات فال زبرج عن كوهنا رلرد تعبَت
فعاؿ، كما أف لغة احليواف دائما ىي ال عن ان

تلف من بلد تتطور من عصر إىل عصر كال زب
بعض احليواانت   إىل بلد .كإذا كانت

رة على النطق ببعض لك القدكالببغاكات سب
ا الكلمات فليس ىناؾ ما يدؿ على فهمها دل

نا قبل أف تنطق، أك تقوؿ، أك أهنا تفكر مثل
ذه الكلمات عندما يتحدث أهنا تستعمل ى

 51بعضها إىل بعض.
كتقـو احليواانت بتمييز عدد من 

ارات ي إشاإلشارات الىت تقـو هبا رفاقها كى
غالبا ما تكوف طفيفة جدا. كىذه اإلشارات 

، فهي عامل ة يف حياة احليواانتأمهية كبَت 
أساسى يف كسائل اتصاذلم، فصيحة القرد 

( أؾ-أؾ-أؾ)ي ابسم "البابوف" كى عركفةادل
ذير تدعو القطيع إىل اليقظة، أما ىي عالمة رب

( فإهنا تدعو القطيع إىل أؾ)الصيحة الواحدة 
 ا.مساعو ذل اذلرب كالفرار فور

 قد تنقسم إىل أف لغة احليواف كالطَت
اما مثل جات عامة كذلجات خاصة، سبذل

ي اليت اإلنسانية، فاللهجة العامة ى اللغات
عن إدياءات كإشارات مستخدمة  تكوف عبارة

                                                           
51

 ‘Amr , Ana Wa al-Lughah wa al-Majma’, 156 . 

داخل البيئة، أما اللهجة  بُت أفراد النوع  كلو
هي تلك اليت تتكوف من إشارات اخلاصة ف

ُت الذكر كاألنثى فقط ال كإدياءات خاصة ب
يوجد يف اللغات  ، كذلك مثل ماغَت

 52جة للرجاؿ كللنساء.اإلنسانية، من ذل
لك لغة أف احليواانت ليس فقط سب

، بل أف ىناؾ احتماالت كبَتة أهنا معينة
تص كتعرؼ أيضا نظاـ اللهجات، كذلك زب

ابختالؼ البيئة كاختالؼ اجلنس بُت حيدث 
نظران إىل اللهجات  كلو ،أفراد النوع الواحد

جات. سانية، لوجدان أف انقسامها إىل ذلاإلن
يرجع دائما إىل نفس األسباب، اختالؼ 
البيئة كاختالؼ اجلنس، مع عوامل أخرل 

ند احليواف كذلك عديدة ال توجد ابلطبع ع
لغة كل من احليواف  لالختالفات اجلوىرية بُت

 كاإلنساف.
كأف لكل حيواف كطَت لغتو اخلاصة يف 
االتصاؿ كالتفاىم مع أفراد نوعو، إال أننا نؤكد 

نساف لغة اإل أف ىناؾ عدة فركؽ بال شك بُت
عل من ليت ذبي اكلغة احليواف، تلك الفركؽ ى

كم فيها لغة اإلنساف متطورة، خالقة، يتح
اإلنساف كيستطيع أف يطورىا كما يشاء ككفقا 

، فلغة الحتياجاتو كللتطورات اليت يف حياتو
كلكن لغة  تكوف من كلمات كمجل،اإلنساف ت
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تستجيب احليواف ليست  كذلك. فاحليواانت 
باشرة اليت لالشارات اليت تعرب عن ادلواقف ادل

 53توجد يف بيئتهم الطبيعية.
اجلانب اللغوم عند احليواف يكوف من 
الصعب ربديد لغة حيوانية إنسانية ابدلعٌت 
الصحيح، إمنا أصوات ىي منطق كحسب يف 

اف، كغَت قائم ادلصّوت فيها على أغلب األحي
عنصر اإلدراؾ يف عملية تواصلو مع 

 54اآلخرين.
لغة احليواف  كذلذه الفركؽ العديدة بُت

لغة اإلنساف، قاـ العلماء بتحديدىا يف عدة ك 
 ي: نقاط أساسية، كى

 الثنانية (أ
اعترب العلماء أف لغة اإلنساف حيتوم 

، كاحد لألصوات كاآلخر على نظامُت
ذاف النظاماف يقدماف لإلنساف كى .للمعاين

اقتصادان أساسيان يف عملية التوصيل، ألف 
يتكوف من عدد زلدكد من النظاـ األكؿ 
إلنساف أف ينقل ل و يتيحاألصوات، كى

عددا آخر يف  عاين، مثعددا معينا من ادل
 الثنانية غَت ذهتدخل يف عصره. كىمجل ال

اؿ احليواين، ألف موجودة يف االتص
                                                           
53

 Mu‘ādh, 52 . 
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  Āyadah Hushī, ―Sīmūlūjiyā al-Tawāṣul al-

Lughawī ‗Inda al-Hayawān,  Naṣṣa al-Jāhiẓ Haula 

Namlah wa Hud-Hud Sayyidinā  Sulaimān 

Namūdhajan ‖: 565, http://archives.univ-

biskra.dz/bitstream/123456789/3262/1/houchi.pdf. 

يواف ىي كحدات فردية صيحات احل
 55ضع للتحليل.متمايزة الزب

 اخللقواالنتاجية (ب
كن اإلنساف اللغة كما يقوؿ العلماء سب

"رسائل" ك "معاين" من أف ينقل كل حلظة 
من أف يفهم  مل يبق أف آداىا، كسبكنو

هبا عهد من  " جديدة مل يكن لو"كسائل
قبل، كقدرة اللغة اإلنسانية على اخللق 

 االتصاؿ احليواين، كعلى االنتاج التوجد يف
 قادرة على أف يتحدث عنفاحليواف غَت 

و السبب يف أف ادلستقبل كاآلمل. كىذا ى
أف قردة  لغة احليواف ال تتطور كالتتحوؿ.

تتحدث نفس  البابوف كالقطط كالدجاج.
  56هبا منذ القدـ. اللغة اليت كانت تتحدث

 التحكمية (ج
أكضح العلماء يف تلك النقطة أف 

الكلمة ابدلعٌت أك اللفظ ابلشيئ  عالقة
تولد اعتباطية، عرفية، ، كميةعالقة رب

كاف كالزماف. داخل اجملتمع كتتغَت بتغَت ادل
أما يف االتصاؿ احليواين فإف صلة الرمز 

تكوف صلة  تكاد وابلشيئ الذم يدؿ علي
 ،أم تتبع مثاال خاصا ال يتغَتنية" "ايقو 

مثال تدؿ على مكاف الرحيق فرقصة النحل 
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ليس غَت، كىي تدؿ عليو يف كل بينات 
 57.النحل دكف تغَت

 التبادلالداخلى (د
كن اللغة يف رأم العلماء اللغويُت سب

مرسال" ك اإلنساف من أف يكوف "
، فهي اليت تتيح "مستقبال" يف الوقت نفسو

د اجملتمعات، كقد صلادؿ الداخلى يف التب
عند بعض احليواف كالقركد،  شيئا من ذلك

من  كلكنو غَت موجود عند  كثَت
  58احليواانت.

 الشمول (ه
أننا نستخدـ اللغة يف الداللة على 
أشياء حقيقية، كعلى أشياء متخيلة، 
كعلى أشياء مادية كأخرل معنوية، 

ادلاضي كاحلاضر  كنستخدمها لإلشارة إىل
ال يكن إ جد شيئ مهماستقبل، كاليو كادل

ضلن  ، بلكنستخدـ اللغة يف اإلشارة إليو
نتحدث عن اللغة ابللغة، كىذا كلو 

 واف.اليوجد عند احلي

يف النهاية تؤكد  ذه االختالفاتكل ى
ا أف نداء كلغة احليواف شيئ على حقيقة مؤداى

 تتوارث بعكس اللغة اإلنسانية اليت التؤخذ إال
ابالكتساب، فهي التعيش كال تنتقل إال من 
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ة اجملتمع الذم يتحدث هبا. كتلك خالؿ ثقاف
ي النقطة األساسية اليت التوجد عند ى

فهـو ة ابدلعٌت ادللك ثقاف، فاحليواف ال دياحليواف
، كحىت إف كانت موجودة فهي زلدكدة للكلمة

 59ا.كغَت انمية داخل ادلملكة احليوانية أبسرى
الواقع بُت اإلنساف كاحليواف فاالختالؼ 

ذىب إليو  ىو اختالؼ خلقي على اعتبار ما
اجلاىظ، كىو بتعبَت تشومسكي مثلما رأينا 

أما رلاؿ تفوؽ  (Génétique)اختالؼ جيٍت 
احليواف على اإلنساف مثلما ذكر اجلاحظ فهي 
مسألة نسبية يف بعض ادلواطن، فاإلنساف 

كن ال عاجز عما أتى بو احليواف إىل حد ما ل
 60رلاؿ للمبالغة الكبَتة بُت الكائنُت.

ص هبا لغة اإلنساف كىناؾ شليزات زبت
اللغة الوحيدة القادرة على نقل منها أهنا 

 ا، كالقادرة علىسلتلف ادلشاعر كتصويرى
من  تدكين العلـو كالفنوف كاآلداب دبا ربويو

 خياؿ كإبداع.
ميزات كذلك أهنا لغة   كمن ىذه ادل

لكلمات اليت ال تقف على اكالمية تعتمد 
، ا فم اإلنسافعند  كوهنا رلرد أصوات يصدرى

لك لتصبح نظاما صوتيا كلكنها تتجاكز ذ
جهاز النطق البشرم  مركبا يشًتؾ يف إنتاجو

                                                           
59

 Mu‘ādh, 54 . 
60

 Hushī, ―Sīmūlūjiyā al-Tawāṣul al-Lughawī ‗Inda 

al-Hayawān,  Naṣṣa al-Jāhiẓ Haula Namlah wa 

Hud-Hud Sayyidinā  Sulaimān Namūdhajan, 568.”  
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هاز السمع ابلنسبة ابلنسبة للتكلم، كج
عقبو عمليات كت للسامع، كتسبقو كتصاحبو

ة ال تتوفر يف أم لغة من لغات عقلية كثَت 
 61يواانت.احل

كميزة أخَتة للغة اإلنسانية نشَت إليها 
 دية،كىي أهنا يف استعماذلا العادم لغة ذبد

دبعٌت أف جزءا كبَتان شلا نقولو حُت نستعمل 
جديد سبامان كليس تكراران دلا مسعناه  واللغة ى

اللغوم  ذا قيل إف االستعماؿمن قبل. كذل
القدرة على فهم  إبداعي أك خالؽ ألنو يعٍت

 62كنطق مجل مل تسمع من قبل. مجل
ولغة .و اإلنسان لغة بني االتصال

 احليواانت
 البشرية كتتخذ الكائنات احلية غَت

 م أمهها الوسائل الثالثكسائل متنوعة للتفاى
 اآلتية:

 الوسيلةاألوىل .1
كت كتتفا. م عن طريق األصواتالتفاى

احليواانت يف ذلك تفاكات كبَتان. فالثدييات 
متطورا للصوت يتمثل يف لك جهازا منها سب
رة اإلنساف يف تركيبها اثل حنجرة اليت سباحلنج

ها ال تنطق مثل اإلنساف ألف كلكنككظيفتها. 
العصيب خاؿ من مراكز الكالـ  اجهازى

كادلعلومات كالذاكرة، مع النقص الكبَت يف منو 
                                                           
61

 ‘Amr , Ana wa al-Lughah wa al-Majma’, 157 . 
62

 ‘Amr, 157 . 

خ األمامية كاجلانبية، كما يتبع ذلك فصوص ادل
 تفكَتن عدـ القدرة على التخيل كالم

إخراج  طيع أف تفعلوكاالبتكار. ككل ما تست
مل ت الصوتية بطريقة معينة متكررة ربالنداءا
ثل نباح د كالدرجة الصوتية مالنغمة كالًتد نفس

 63األسد. الكلب، كعواء القط، كزئَت
أكثر منوا  لك الطيور أجهزة صوتيةكسب

قدرهتا على كتقدما، كما أهنا تتفوؽ يف 
ا، كخباصة كتغيَتى اكربويرىالتحكم يف أصواهتا 

ت الطيور الناطقة اليت تستطيع أف تقلد أصوا
 اإلنساف كاحليواف مثل الببغاء.

 كالتصدر كل األصوات احليوانية عن
الفم فمنها ما يصدر عن طريق االىتزاز ادلنتظم 

اف، كما يف ناء الطَت ستمر لألجنحة أثادل
الذابب كالبعوض كالنحل، أك عن طريق 

من احلشرة جبزء آخر مثل احتكاؾ جزء 
احتكاؾ األجنحة األمامية ابخللفية، أك 

أك األجنحة ابجلسم، كما ، األرجل ابألجنحة
 يف اجلراد كالقنفذ كبعض اخلنافس.

 وسيلةالتفاهمالثانية .2
األصوات يف األمهية فهي اليت تلي

إصدار احلركات كاإلشارات ادلعينة. كحركات 
لنحل كرقصاتو الطيور ادلعينة، كأمهها حركات ا

اليت يؤديها بصور سلتلفة. فقد تكوف الرقصات 
                                                           
63

 ‘Amr, 154 . 
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دائرية متالحقة، كقدتكوف دائرية بطيئة، كقد 
تزازية. كىي يف   تكوف مستقيمة، كقد تكوف اى

إىل  تلف  كاإلشارةكل حالة تعرب عن معٌت سل
كجود الطعاـ، أك بياف اهتاجو، أكربديد ادلسافة 

64.الالزمة للوصوؿ إليو

 التفاهمالثالثةوسيلة .3
لدل احليواف تعتمد على حاسيت الشم 
كالبصر، إما عن طريق استقباؿ ركائح معينة، 
أك تفسَت إشارات ضوئية خاصة. كزبتص 
ابلطريقة األخَتة احليواانت اليت تنشط ليال 
حيث تصدر كتستقبل اإلشارات الضوئية 
ذات الًتدد ادلعُت كما ىو احلاؿ يف بعض 

ذه اإلشارات ذات احلشرات ادلضيئة. ى
دالالت سلتلفة يفهمها أفراد النوع نفسو، 

 65كزبتلف يف مضاهتا كدالالهتا من نوع آخر.
عما إذا كاف التواصل بُت احليواانت 
مؤشرا يدؿ على أهنا تتكلم، شلا دفعو إىل 
التفكَت يف خصائص اللغة اإلنسانية ابدلقارنة 

ك  مع نظم التواصل ادلوجودة يف علم احليواف، 
رة اإلنساف على التعبَت عن األفكار ىي قد

ك   .أىم خاصية من خصائص اللغة اإلنسانية
الكالـ احلقيقي ىو الكالـ الذم  يف نظره  أف

إف احليواانت ذلا لغة اخلالصة  حيمل أفكارا. ك
                                                           
64

 ‘Amr, 155 . 
65

 ‘Amr, 155 . 

لحيواف ل خاصة هبا. كبذلك نظاـ التواصل 
 66يف نفس مرتبة اللغة اإلنسانية.جعلو 

يعترب سلوؾ التواصل أساسا ىاما من 
أسس التكيف كالتنظيم االجتماعي لدل 

 احليواانت. يتم التواصل بعنصرين أساسيُت: 
 أعضاء احلس عند احليواف كزبتلف (أ 

 حسب نوع احلس كدرجتو. 
طريقة إحداث التنبيو من بعض أفراد  (ب 

اجلماعة للبعض اآلخر كيف الغالب تتم 
لذم بصورة من صور النشاط احلركي ا

يق البصر عن طر  ديكن االحساس بو
 67ذلك. أكالسمع أك اللمس أك غَت

كلعمليات االتصاؿ اليت ربدث بُت 
الكائنات احلية يوجد كظائف عديدة مهمة، 

 منها:  
 احملافظة على اجلنس البيولوجي.  (أ 
 احلصوؿ على الغداء.  (ب 
 ادلغازلة كإنتاج النسل )تكاثر(  (ج 
 الدفاع )محاية(  (د 
 ربديد مكانة اجتماعية  (ق 
 السيطرة على منطقة ادلعيشة (ك 
 إنتماء إجتماعي (ز 
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 Ahmed Aghbal, Lughat al-Insān wa Lughat al-

Hayawān, le blog www.sophia,  أبريل،  5تاريخ الوصول

2019, (http://sophia.over-blog.com/article-

3798521.html.) 
67

  'Abdullah Ibrāhīm Maimanī, ―Sulūk al-Tawaṣul 

Baina al-Hayawānāt  ,‖ 2009, 

https://www.kau.edu.sa/Content-0000755-AR-4791. 
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  التواصليفالطري .ز
تستخدـ الطيور األصوات للكشف عن 
الطعاـ كالدعوة إليو، التحذير من األعداء، 

 ؾ.النداء اجلنسي كالدعوة للعمل ادلشًت 
ها لفظاألصوات اليت ت  إف ما نسمع

الغرابف،  زقزقة العصافَت، كنعيقبعض الطيور  ك
ليس يف مقدكر أذف  ،كما إليها كىديل احلمائم

اإلنساف أف تلتقط مجيع أجزائها. حيث تقع 
يف مناطق فوؽ صوتية، كل ىذه األصوات ال 

من قبل لتواصل  تصدر جملرد اللغول، بل 
الطَت ىذه  يلفظ الطيور بعضها مع بعض،  ك

األصوات عن طريق األجهزة الصوتية الواقعة 
 عند تفرع القصبة اذلوائية، ك اجلهاز الصويت

من حنجرة عظيمة صغَتة، يتكوف عند الطائر 
ار، ككضع احلنجرة أسفل القصبة صفدلمسيت اب

اذلوائة يبعدىا عن مدخل اذلواء أك الفتحة 
 68زمارية على عكس بقية احليواانت.ادل

، الطيور كذلك ابلنداء الصويتكصوت 
من مقطع أك تتكوف  كىو نغمة قصَتة 

ينادم هبا الطائر على صغاره، كما مقطعُت، 
  تفعل الدجاجة مع فراخها عند اكتشاؼ

ذه األصوات اء، كردبا كانت ىللغد مصدر
 إذا رأت ، يصيبها للتحذير من خطر قد 

                                                           
68

 ‗Īsā Āmīn, ―Al-Lughah fī ‗Ālam al-Hayawān شبكة ,” 

, 2014األلوكة / ثقافة ومعرفة / طب وعلوم ومعلوماتية, 

https://www.alukah.net/culture/0/65719./ 

تطلق ف هتا، الدجاجة صقران يقًتب من حظَت 
الفراخ  ذات نغمة خاصة تسمعهاصيحة شديدة 

 . أقرب ملجأ كتلوذ بو ة، فتهرع إىلالصغَت 

التواصليفاحلشرات .ح
من العسَت ربديد إطار لغوم لعامل 

عامل  ىذه ادلخلوقات تعيش  يفاحلشرات، 
ة كثَتة يف رحب كاسع من انحية، كمتنوع

، كىي زبتلف يف طرائق معيشتها،  أجناسها
فمنها ما يقطن الصحارم اجلرداء، كمنها ما 

ف، كمنها ما يعيش يف يتخذ اجلباؿ كالوداي
ذا االختالؼ كمن الطبيعي ى نازؿ.البيوت كادل

إىل اختالؼ يؤدم عيشة كطريقة ادل يف البيئة
 69سبل التواصل كالتخاطب فيما بينها.

ليست ىناؾ حشرة ذلا صوت حقيقي 
 ل الطرؽ عركؼ للصوت. إحدابدلعٌت ادل

الشائعة يف إحداث الصوت ىي الصرصرة 
تكاؾ جزء صلب من اجلسم ي تنشأ عن إحكى

وات اليت حيدثها النطاط األصجبزء آخر. 
 مهمة للجمع بُت اجلنسُتكسيلة  كالصراصَت

 من نفس النوع.

 لغةالنحل .ط
التػنظيم االجتماعي يف خلية النحل 
يفوؽ أم تػنظيم من حيث التعقيد كالثبات يف 
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 Āmīn. 
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 Vonسائر احلشرات. يعترب العامل فوف فريش 

Frish أكؿ من فتح رلاؿ دراسة لغة النحل 
ادلعلومات يتناقل أفراد ضلل العسل أف بتجربتو 

لبطن متتابعة بوجود مصادر الطعاـ هبزات ل
 70من احلركات اخلاصة.

على مصدر تعثر ضللة شغالة ينما ح
للطعاـ فاهنا ربمل بعضا منو إىل الطائفة مث 
تقـو برقصة أماـ السطح الرأسي للخلية. إذا  

تقـو  كاف مصدر الطعاـ قريبا من موقع اخللية 
اه عقارب اذبدائرية بسيطة يف النحلة  برقصة 

من  إذا كاف مصدر الطعاـ بعيدا ، كالساعة
 ٛعلى شكل رقم لرقصة كانت ا   موقع اخللية

ا تدكر أكال يف اذباه عقارب الساعة مث اهن يعٌت
 اه يف عكس عقارب الساعة.تعكس االذب

كجد العامل فوف فريش أف ىناؾ عالقة 
عكسية كاضحة بُت عدد الدكرات كعدد 

من  سافة ىزات البطن من جهة كبُت بعد ادل
 مصدر الطعاـ من جهة أخرل.موقع 

على األإذا كانت النحلة متجهة إىل 
ف مصدر الطعاـ كافتزازم رقصها االى أثناء

النحلة كانت ك إذا    ،اه الشمسيف نفس اذب
يف مصدر الطعاـ  كاف إىل األسفل  متجهة 
 ضاد للشمس.االذباه ادل
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  ‗Abdul Majīd Sayyid Ahmad Manṣūr ,  ‘Ilm al-

Lughah al-Nafsī  (Riyāḍ: al-Mamlakah al-

Su‘ūdiyyah , 1982), 24. 

عض الرقصات تقـو هبا ناؾ بأف ى
ا زميالهتا بوجود مواد خطرة   هب النحلة لتنبو
ا. لكل ساللة من سالالت كغَتىكادلبيدات 

احملافظة  كالتواصل النحل طريقة خاصة يف 
النظرية القائلة أف يؤيد  ذا ىك على اجلنس،  
يف ذلا  طريقة خاصة جغرافية لكل ساللة 

 71م.التفاى

 خالصة .ي
الطبيعة البيولوجية ادلشًتكة بُت اإلنساف 
كاحليواف ذبعلهما حباجة دائمة للتواصل ككاف 

اصل عند اإلنساف ما يسمى ابللغة. ذا التو ى
كذلك للحيواانت ىناؾ كسائل خاصة هبا 
لالتصاؿ كالتعامل كالتفاىم، كىي تعتمد 

  أساسا على العالمات كاإلشارات.
كل لغات تتكوف من األصوات 

سواء كانت لغة اإلنساف كاحليواف  اللغوم،
الناطق كلغة احلشرات كالطيور كاحليواف 

اإلنساف كلغة احليواف  .فالفرؽ بُت لغةاآلخر
كال تعد  و أف لغة احليواف لغة طبيعية يولد هباى

ة تقـو على ي لغمكتسبة كلغة اإلنساف، كى
إىل العُت أكثر شلا وجهة احلركات كاإلشارات ادل

كلغة تقـو على األصوات ادلوجهة لألذف. 
 احليواف شيئ تتوارث. 
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 Maimanī, ―Sulūk Al-Tawaṣul Baina al-

Hayawānāt  ”. 



OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra, Vol. 14, No. 1, May 2020 

154  

أما اللغة اإلنسانية التؤخذ إال 
تعيش كال تنتقل إال من ابالكتساب، فهي ال

دث هبا. كتلك خالؿ ثقافة اجملتمع الذم يتح
ره، فإذا كاف عن أفكا اللغة كسيلة للتعبَت
 يفكر. اإلنساف يتكلم فألنو
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