
40 G E N E S I S  |  N R  3  |  S E P T E M B E R  2 0 1 9

Språkens upp-
komst visar 
ingen evolution

förklaringar till det mänskliga språ-

evidens.

av en evolutionsprocess.

Mot bakgrund av att Gud skapade levande varelser 

-

belns dokumentation av språkens uppkomst.

Människans unika 
-

begränsad till människor som vi, som lever i moderna sam-

-

ken, och deras språk har samma grundstruktur och är minst 

Inom den moderna språkvetenskapen räknar man 
1

man kommit till den oväntade slutsatsen att dessa språk inte 

-

De allra äldsta språken som akkadiska, sumeriska 

är väldigt olika och inte heller tycks ha några kopplingar till 

lära apor antingen teckenspråk eller olika specialkonstruera-

de symbolspråk. Det har alltså visat sig att människan är helt 

2

-

vistiska Sällskapet år 1866 bannlyste all vidare diskussion om 

SÅ HÄR RESONERAR SEKULÄRA FORSKARE

-

naden är bara att människans språk råkade bli mer utveck-

lade.

-

-

git att språket kanske inte utvecklades genom naturligt urval 
3
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-

tualiserade det naturliga urvalets roll i en artikel 1990.4

kommit till:

1. 

-

2. 

-

-

-

olika språk.5 Evolutionisten Jean Aitchison kan stå som re-

att språken inte kan ha kommit till genom en evolutionär 

8

-

SÅ HÄR RESONERAR BIBELTROENDE FORSKARE

inte bara talade, utan även uttryckte sig på ett poetiskt och 
6 Människan skapades 

hon kunde kommunicera både med Gud och med varandra.

-

under Noas tid och berättelsen om Babels torn. Enligt 1 Mos 11 

blockerade Gud människornas maktsträvan genom att splittra 

-

de7

-

municera med varandra. Som en konsekvens spreds mänsk-

LÄSTIPS:
• 

(

(tyska; kortare: Qt

NOTER

1.

 (kortare: )

2.

(kortare: )

3. Exaptation är tanken att en art använder en anpassning för något annat 

syfte än det ursprungligen var "tänkt" att användas till. Ex. fjädrar som skulle 

(kortare: )

4.

 (kortare: )

5. Roger Liebi, Herkunft und Entwicklung der Sprachen, S. 100 ff

6. 1 Mos 2:23 Adam förstod att hon formades från hans egen kropp (ben av 

mitt ben, kött av mitt kött). Hon är tagen från mannen och ska heta kvinna 

(maninna). Detta framgår tydligare på hebreiska (Ish-Isha) och även i engel

skan (man-woman).

7. 1 Mos 11:1, 6

8.

(kortare: )

SPRÅKENS UPPKOMST

Ruinerna av Babels torn? Platsen där Gud 
splittrade mänskligheten genom att 

ge dem olika språk (1 Mos 11). 
"TongueTower". Borsippa, Babel, nuvarande Irak.
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