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ـي تعكس من خالA قوة الوجود وحركة الكون  فهتN اللغة نظاما قوL ذا بعد كوين،  مت
نظام  شق عن ذS ا ها من أن  لونظامه اdي ميدها مبجموع القوانني والضوابط اليت حتر تن س

تالىش  .تأو 
ها إىل العامل فاللغة يف وجودها نظام من الرموز والعالمات اليت حتمل إشارات معر نقلية  تف

ية إال oرياد  ثا بلغ ا ية، فال  dية واملعرفة ا ساوي بني املعرفة ا oئا و تئا  ن ل ن ن سـ ت ش هش حل لف ي ي
 .األوىل

تحوها إىل معرفة مدركة ،  يح  لتN يه غاية اللغة اليت حتمل املعاين اzزنة يف العامل ا ف لفسـ
يوي حتول العامل فغاية اللغة القصوى يه ربط بني بداLت العامل وهناLته يط  ح، إهنا و سـ

يات  شة الفر نا نا إىل  تجريدي، هذا الطرح يد توى ا تحرك يف ا ضاجلامد إىل عامل  ق فع ل مسـ ملم
ية  :تاآل

تواصل مع الكون بوساطة اللغة؟ وما عالقة الصوت oلوجود؟ ويف  يع أن  كهل  ن نسـتط
متد من ق يل العامل oللغة؟ وهل ميكن احلديث عن قانون حنوي  مسـميكن   انون كوين؟تشغ

    ::::الصوت والوجودالصوت والوجودالصوت والوجودالصوت والوجود----1111
ها  ية ولك اzلوقات تعلن عن وجودها بصوت يربر قدرهتا واربا طإن الظواهر  ا ت لطبيع
تظم هذه  يالد،  يهئا برصخة  نoلكون، واإلسان واحد من هذه اzلوقات اليت تعلن عن  تم جم ن

شاعر وتع يه ا ملالرصخات ف¢ بعد وتكون انفعاالت للغضب أو الفرح، تضطرب  كس ف
شة الكون واضطرابه فالعامل يرتمج مرتني بوساطة اللغة؛مرة إىل أفاكر مث إىل ألفاظ ). a(عر
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سري  يد  تلقي اdي  تلكم ، وأخرى من طرف ا سمع مرتني ، مرة من طرف ا تفمصوتة  يع مل مل ت
 .الصوت إىل مفاهمي وإداراكت

يخ املعىن يف سامع وحتريك احلدث إىل تر تعدى حد ا سـفقوة الصوت اللغوي  ل  اdهن ت
ياة يف ا$ال  نفخ ا ها oلوجود، ألنه  حلواإلعالن عن قوة اللغة و ي األمر اdي يدعو إىل "متسك

 ).b"(القول دوما عن ال·م إنه ¶
متد من قوة  مترارية اللغة  سـلقد أدرك هورسل معق العالقة بني الصوت واللغة، وبني أن ا مسـ ّ

بارة عازمة عىل الق"الصوت اdي حيول ا$ال  ول ، روح اللغة، إهنا ال ختىش املوت عإىل 
ية املاكن سم دال ألقي يف العامل ويف اك شفيف   ).c"(ج

هورية،إهنام  o  تص بطان للغة، إذا ما قورنت oإلشارة اليت يه  لظفالصوت هو ا م ست
نفس  بقى هو الوجود، حذو ا لحيمالن اللغة ، ولكن الصوت  ). d"(والصوت هو الوعي..ي

نا مع خشص بل اآلخر، ويعين أن ثفإذا ما حتد نا  وسمع من  متع إىل أ نا  يعين أ ق ،  نف سـ نفن نسـ

ندي،  شالكة اليت حدثت  نده اإلنصات عىل ا عهذا قد تكرر  ل لتويد Ëنفعال احملض "ع ف
نفس دون أي عون من أي خارج اكن oل)"e.( 

ند   Lي بدأها الصوت وتكون معادال موازdمة اإلبالغ اÏ تمكل ع لقد وجدت اإلشارات  ل
همه :" ن عريب اdي يرى أهنا تقوم مقام الصوت، يقولاب ته ما  يففإن اإلشارة قد أ فهم

بلغه الصوت  ).f"(يال·م أو 
هام oلزمان واملاكن حال  بارة، ورا ياة يف ا$ال وا بطفالصوت هبذه الصفات هو oث ا لع حل

نرصيه  نطق هبام، وهو أيضا حمرك الوجود oلضغط عىل  عا ري بعدها ؛ ويص)الزمان واملاكن(ل
ندÖ أن  تحقق  ثلام هو خمزن يف ذاكرة اإلسان، و نطوق خمزوÖ يف ذاكرة الوجود،  عا ي ن ممل

 .أÖ أتلكم إذا أÖ موجود: الصوت هو الوجود عىل قول القائل
يل العامل----2222 ية هو إعادة  يل العامليل ا ية هو إعادة  يل العامليل ا ية هو إعادة  يل العامليل ا ية هو إعادة  شكيل ا ن شكشك ن شكشك ن شكشك ن تشك تت تت تت     ::::للللببببت

س ياج من األفاكر والعالمات اللغوية  تإن الرؤL الواصفة للعامل واحملاطة  تسـ م بدالالت ب
يل  يهنام جتاور دائب إذ  تلفة، فالعامل الواقعي واألفاكر  هوم  ثرية ذات  حيتوحة ورموز  خم بك ف مف
تعددة وقع  نه صورا  تأمال يف هذا العامل حيمل يف ذ باره  o ثاين، واإلسان ماألول إىل ا هم ت ن عل
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تحقق  نات أكرث ليك  يار من مجموع  Ë تعلهيا ممكت نات اليت"خ تقلت من ملمكأو هو مجموعة ا ن ا
تظم  يط حيس ما انفك خيضع لرضب من الصريورة اليت  ية إىل  تصورات الالهنا تنيط ا حم ئ ل حم

 ).g"(يف قصدية ما
نا إىل Ëتقال من املريات  ية تد dتصورات ا ية بني الواقع املريئ وا ئفالعالقة اجلد ن فع ن ل هل

ها إىل عامل اèردات اdي ال ميكن إدراكه بصورة سوسات، وحتو يلوا  واحدة، ومع ذS حمل
يعة تعرب عن عالقة اإلسان oلكون  نفإن احéل نقل الصورة ممكن طاملا أن الرموز أداة  ط

 ).الواقع(حنو اخرتاق الكون اèرد اdهين واإللقاء به إىل العامل املمكن 
سلوك اإلساين، ويعدو ضابطا من ضوابط " فالعالمة معوما يه  نعطفات ا تحم  نشلك  ل مت يق

ني الفرد والفرد، وبني الفرد وامجلاعة، مث بني امجلاعات يف عالقاهتا تËرباط ب
شابكة تحاور "إهنا بديل لغوي عن املوجودات، ).h"(ملتا ها ال ميكن ا لبل إن املوجودات  لك

تفق علهيا ملشأهنا إال بواسطة العالمات اللغوية  ا  ).i"(ب
ها طروحات الك نفي  هام وا Ëـي و لكفارشط واألمر  وا تف للهن سـ نت ل با يون تلقفهتا اللغة و ت

سب مقاصده ها  شـهئا اإلسان ويو ية  نات تر بري عهنا  حرضوب ا ن ن ي ب ôتع ب يي ك ب فهذه . ل
يات  يب تربز حبق عالقة اللغة oلكون، إهنا  بناألسا نه اإلسان "ل نمصورة يف اللغة ملا  ّسـ ّ

شا يخرج من جسن ا تلزام  Ë تضاء وهبا أجرى Ë لسه من فعل العقل، فعرب عن ل سـ قنف ّ هد ل
 ).j"(وخوف الغائب

تلزام  Ë بابه فإن هذا تظم يف ظواهره وأ تصل  سـوإذا أردÖ أن نعرف هل العامل  سـ من م
نيقودÖ إىل القول بأن اللغة اليت تصف هذا Ëتظام وهذه القوانني ، تكون يه أيضا ذات 
نفي  هام وا Ëـي و يهبا، وأقصد بذS أسلوب ارشط واألمر وا لربط ويق بني أسا ل تفث سـلهن ل
نحوي  تابه ارشط واإلشاء  ا رشيف يف  لسب ما ذهب إىل ذS صالح ا$ين ا ن ك لح ل

ية  ية األ ها  نللكون ،إذ يؤكد عىل العالقة ا$ائرية واربا بق بط بارها صورة من دائرة "بت oعت
تداء مطلقا نظام فإهنا تعين أن ال þم يكون ا باللغة عامة ومتاسك ا  ).k"(ل

نا مفاد سؤال اdي يطرح  هإال أن ا تطاعت اللغة أن تصف لك قوانني الكون ل سـه، هل ا
سه ،أو  ثل إما يف اللفظ احلامل للمعىن، أو املعىن  ناك جعزا جزيا  يقا، أم أن  نفوصفا د مت ئ يه ق
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هذا الكون؟   Öليف تصور 
تلكم  يقي اdي يريده ا يه أمر املعىن ا نا أن العجز يمكن يف اللفظ اdي يولك إ ملإذا افرت ل حلقض

ية  هم ا نفإن  با ومعرو ضاحاك:حنولبف قد ال يقصد هبا زيدا ومعرا مل يكوÖ عىل . ضجاء زيد غا
بني حاالت اإلسان  باث أن  ثاين، وإمنا يريد ا بل أن يغضب األول ويضحك ا ناتصال  ي ل ّل ق
هذين  ثاين، كام أنه أيضا ميكن  هو قد خيضع ملوقف يغضب األول ويضحك ا نة،  با لا لف ي ملت

ت شخصني أن يكوÖ يف ماكنني  خما نا مل ل سامع، فالواو  هلفني ، وجاءا يف حلظة واحدة إىل ا ل
يهئام يف وقت واحد  .جمتكن إال èرد ربط 

بار  تطع إ بب فزييولو� ألن اللغة مل  رشيف جعز اللفظ إىل  جويرجع صالح ا$ين ا تسـس ل
يهتا أعظم من  نجرة عىل تأدية أجزاء املعىن دفعة واحدة،  ومن مث اكنت  بناإلسان وا حل ن

تعم�اللفظ ا تاج )l(تسـdي  يف إ تحت اèال أمام تأويالت دفعت إىل  ية اللغة  ن، ث تكخفط ف
 .املعىن وتعدده

نحوي////تزمني اللغةتزمني اللغةتزمني اللغةتزمني اللغة----3333 نحويالزمن الكوين والزمن ا نحويالزمن الكوين والزمن ا نحويالزمن الكوين والزمن ا     ::::للللالزمن الكوين والزمن ا
إن اللغة وعاء زمين o$رجة األوىل؛ إذ ال ميكن ألي حدث أن يكون معزوال عن الزمن؛ 

يع الظاهرات " بيل  مجلفالزمان هو ارشط الصوري ا لق بعامة فلك موضوعات احلواس يه يف ل
 ).m"(الزمان وختضع oلرضورة لعالقات الزمان

هم الظواهر انطالقا  هوم الاكنطي للزمان أعطى بعدا واحضا ورؤية جديدة قواÏا إعادة  ففا ملف
شاعر يس وا يل القدرة عىل تلقي األحا ية، عن طريق  تجربة اdا ملمن ا تفع ت  .سل

يوية نفاللغة واحدة من ظواهر  نارصها، مل يل  ع تقوم عىل رشط الزمان اdي معل عىل  تفع
ية ؛  ية والرت ية والرصية وا ياهتا الصو ها؛ فالزمن �بع يف لك  يهنا و بوحتريك قوا ف ن بط ين ملعجم ت كب ض
ناء نطقه،  نا أ تغرق ز بارشة oلزمن إذ أن الصوت  ية ذات ص   يات الصو ثفا سـ ت مب م ين ل

تلف احلراكت عن احلروف يف مداها ، إذ أن  تغرق ختو رسة  تحة والضمة وا تسـحركة ا لك لف
تغرقه حروف اللني من الزمن، ولعل ما جنده يف نص ابن  تسـلك واحدة مهنا نصف ما 

... واعمل أن احلراكت أبعاض حروف املد واللني :"جين ما يؤكد هذا الطرح العلمي، يقول
ياء الصغ رسة ا تحة األلف الصغرية وا سمون ا نحويني  تقدمو ا لوقد اكن  ي لكل لف رية والضمة م
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مية .الواو الصغرية  ياء والواو . مسـتقوقد اكنوا يف ذS عىل طريق  لأال ترى أن األلف وا
اللوايت هن حروف توأم كوامل قد جتدهن يف بعض األحوال أطول وأمت مهنن يف 

 ).n"(بعض
ثالثة اليت ذكرها ابن جين، فاحلراكت  لوالواحض أن املد مربط oلزمن وفاصل بني أنواعه ا ت

سري، ويطري، ويقوم،وسومأق نام،  يرص مدة وأطوها إذا اكنت مضعفة حنو خياف  ي ي . ل
يت الزمين خاضع  تو قفا تاج ال·م "ل بقة، فإ ية ا dمتد عىل الربجمة ا ننظمي حمدد  سـ ن ملت ه يعل

يقا بني الضواغط  تطلب تو ية املردود  تداخ  الوظائف عا يقة معقدة األجزاء  ية د فآ م تق ل ل
شاط ا ية يف  ياك لا ن تواصل إىل تريب الرسا� املقصودة إضافة نيكمل يهنا  سجاما  كنواطق وا لل بن

بىن  ية عن ا ية واملقا با ية واzزون اdهين واملعارف ا تعامل امللاكت ا لإىل ا ن ل يع مسـ ط لطب
ية ية وا$ال لالرصية والرت بي  ).o"(كف

نوع املعىن، فإذا اكن اللفظ قصري امل تعلق  تالف يف املدى الزمين  Ë تمث إن هذا بخ دى ي
تصال حبرف مد حنو تدا  رسعة احلدث وانقضائه ، أما إذا اكن  ميو¶  مم فإن . طار ، جاء:ب

سه أيضا الزمن . يطري ، وجييء :احلدث فهيام يكون أقل من الزمن يف  تداد  Ë يعكوهذا م
متر  هو مضارع  ثاين  نقض أما الزمن ا يغة ؛ فالزمن األول ماض  o نحوي املربط مسـا ف لم لص ت ٍل

 .متواصل
يف يان والوضوح ، يقول ابن جينيضو لب املد فائدة أخرى ويه ا إمنا متكن املد فهين مع :"ّ

ب� مث  شؤه وترا! خمرجه فإذا أنت نطقت هبذه األحرف املصوتة  قاهلمزة حرف نأى  من
يانه وماكنه بمتاديت هبن حنوه طلن وشعن يف الصوت فوفني A وزدن يف  ِ َ)"p.( 

ها إىل ثري من خصا ئصترتد اللغة يف  ها oلزمن اdي هو الفN ك تعلق قوانني الكون، والسـ¢ 
يه الظواهر واألحداث  نحوي، إذ أن . فاdي جتري  لوجند فرقا بني الزمن الرصيف والزمن ا

بحث يف مضمون الزمن  ياق، وا o هو مربط ثاين  يغة اإلفرادية، أما ا o لاألول يربط سـ ت ل لص لت ف
رش نوع تة  سان إىل رصد  يايق قاد متام  عا سـ ح سب رأيه لسـ تالف "حا من الزمن وهو  خا

تلفة للاميض وثالث للحال  سع ôات  ناك  بال  Ëهة ال يف امليض واحلال و خميف ا ت فه تقسـ جل
بال  ).q"(سـتقوأربع لال
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تواصل الكوين----4444 تواصل الكوين ا تواصل الكوين ا تواصل الكوين ا     ::::لللل ا
تفاعل مع هذا   ي   سب ،وإمنا يه و تواصل اإلساين  للست اللغة أداة  سـ حف ن لل لي

ي�، والقرآن الكرمي  نا أطرافه ووظائفه ، صالكون بلك تفا تواصل بدقة،وبني  لوصف هذا ا ل
رش عن طريق الرسل يقول تعاىل ناك تواصال بني هللا وا لبإذ أن  نا معذبني حىت :"ه /وما  َ /ِ ُ ُك

َبعث رسوال َ تواصل )r"(ن تح ا بعث الرسول ، وهذا من رشوط  تعذيب  ل،إذ ربط رشط ا ب فل
نود الرسا� ال يذ  ببني هللا واإلسان امللكف  ت نفن ية ب يف الرسائل اإل تصف  ية اليت  oهر ث ت لن بتك

ناع هذا الاكئن العايص اdي ارتد عىل أعقابه ورفض لك تفويض من هللا ،  قلك ذS إل
تواصل  نفذ ا لوفضل أن يغلق بعض اليشء  يامة . م ناس يوم ا لقوحىت تكون 5 جحة عىل ا ل

توحا ، يقول تعاىل  تواصل ظل  مففإن ا نا نوحا إىل :"ل ًولقد أر َ سل ِقومهْ ِ)"s ( وإىل :"،ويقول
َثمود أخامه صاحلا ْ ُ ٍ ُ َ)."t ( 

نا إىل قوم لوط:"وقال أيضا  ِإÖ أر ِ َ َسلْ /)"u( نه "فا5 ال خياطب أحدا من خلقه همه  عمبا ال  يف
يه إن مل  همه املرسل إ سان ويان  لاzاطب ،وال يرسل إىل أحد مهنم رسوال برسا� إال  ب يفبل

لهم ما خوطب به وأرسل به إ بل جميء الرسا� وبعده سواء إذ مل يف بل اخلطاب و  Aقيه حفا ق
تعاىل عن أن  بل ذS جاهال وهللا جل ذكره  ئا اكن به    �ييفده اخلطاب والرسا /ش ق ي
نا   Sيه ألن ذ يخياطب خطاo أو يرسل رسا� ال توجب فائدة ملن خوطب أو أرسلت إ فل

بث نقص وا لعمن فعل أهل ا  )v".(ل
ية مح ياهتا لك أرسار الكون ،وعربت عهنا بألفاظ ومعان معجزة نإن اللغة القرآ طلت بني 

ثل هناية اللغة واكéل املعاين ، ويه أيضا حزي من مايض  ـي  متجتاوزت حدود لغة العرب، هف
نظر إىل  بداية خلقه  ب� وترصف ا لاإلسان وحارضه و نص القرآين يربط اللغة . مسـتقن لفا

بق الوجو تارخي فلك فعل "د والراهن تسـoلوجود ،هذه اللغة اليت  سابق عىل ا تارخي ا لإهنا ا ل ل
بوقان بفعل اللغة  ساين والوعي املربط به  سـإ ت ية "اكن"من سح جغرا  oشلك القرآن خطا ف، مي ي

يه  متر  هم ا هم ونىشء ا تاج أن  هم ألنه جيعل القارئ  شقا لف ي يف بلف ملسـ هم : حي نص و فهم ا لف
 )w"(اdات

ن باعث األول وا لوهكذا اكن القرآن ا بعث ل تعدد األبعاد،إنه  تواصل ا يقطة احملورية  مل لل
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هم  تلكم وا ساحات  شئ   Sوبذ،Aهم العامل حو هم ذاته مث Ëنطالق  لفoإلسان  لف لللف م ن ين
يل تح لوا  .ل

تواصل مع القرآآآآن ن ن ن ----5555 يف  تواصل مع القر  يف  تواصل مع القر  يف  تواصل مع القر  يف  ن  نك نك نك همه؟////ك همه؟يف  همه؟يف  همه؟يف  نفنفنفنفيف      كككك
تعداد  Ë نطلق تعامل معه جيب أن يكون من  تاب إاليه ، وأن ا نا أمام  سـال شك أ ل ك من /

نا ،وإمنا يكون هذا لفهمه  ها بث،وال جيب القطع بأ باث ولغة ا ناسب مقام ا م،بطرائق  ف ل ل ت
سري ،وأن نكون عىل عمل  ياس العقل وا ناه  يه تريث وحرص مث إخضاع ما  هم  تفا لي ملق ف تلقلف

ته تN اللكمة بطريق احلرص مبا "أن  يع وجوه ما  تلكم أن نعمل  هم þم ا نيس  مج مضمل ف ل
يه مما تواطأ  علتوي  عل سانحي  ).x"(لليه ا

نص نا لIات املرس   نص و نا  نا أن نفرق بني  بغي  ند قراءة القرآن  للو هم لل هم ي ي فع ف عل هم "ن لففا
هو للعامة ،فلك من  هم لل·م  به ،وأما ا تلكم ما يعلمه إال من أنزل القرآن عىل  فعن ا لف قل مل

هم ال·م عن ا هم ال·م وما لك من  تلكم فقد  ملهم من العارفني عن ا فمل ف تلكم ما أراد به ف
ها يقني A من لك الوجوه أو  بعضعىل ا  )y. (ل

تابة اليت حفظت اللفظ واملعىن ورافقهتام حضور  نا عن طريق ا نص القرآين وصل إ لكفا ي لل
ـي هر وراء لك أمر و ية اليت  هناdات اإل تظ نص اdي .له نا أن نرتقي إىل هذا ا لفال بد  ل
ôنكون يف موا ية  يا وذا� إ فحوى خطاo إ ه له ناجتة ل تعايل املربط oلصورة األزية ا هم ا لة ا ل ت مل لف

ية ية الال توب واdات اإل نهتعن اخلطاب القرآين ا مه ل  .ملك
يهنا   Kسـ هر يف ثالث أبعاد  ش·ته اليت  بالقرآن الكرمي  وصف العامل بلك  حتظ ت

سريه  ويه سابوري يف  تفا تعايل :لني ، وهذه ôات عربت )z(لاإلحاطة ، وËنفصال، وا
يط به من أرسار الوجودعهن هم ما  سور واآلLت محلت اإلسان عىل  حيا ا ن  .فل
هم الكون//// اللغة بديل عن الكون اللغة بديل عن الكون اللغة بديل عن الكون اللغة بديل عن الكون----6666 يط  هم الكونو يط  هم الكونو يط  هم الكونو يط  لفلفلفلفو     ::::سـسـسـسـ

ته oلكون وعن بري عن عال تاره اإلسان  قالرمز اللغوي إطار قدمي ا تعخ تمربة من الريق " للن
سلويك واdهين يف نفس الوقت رص ،غري أن العالمة أحضت يف الع) aa"(لالعميل وا

سريا ملا حونا من مظاهر كوية ناحلديث أوسع دورا و ل شلك  : تف Oـي  ت نعطفات "هف متحم  يق
سلوك اإلساين، ويغدو ضابطا من ضوابط Ëرباط بني الفرد والفرد، وبني الفرد وامجلاعة  تا ن ل
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شابكة  ).bb"(ملتمث بني امجلاعات يف عالقاهتا ا
/احلديث عن أن القول أساس وقد نرتقي مع ابن عريب وغريه من علامء ا$ين إىل 

بىن عىل لكمة  هر العامل إال عن صفة ال·م وهو "" كن"نالوجود،وأن الكون لكه ا ظمفا 
 Sية ذ نفس  تح يف ذS ا يان  خشصتوجه نفس الرحامن عىل عني من األ ل ينفع

نفس o يه تكون  يعرب عن ذS الكون oل·م وعن ا لاملقصود، فمل  )cc"(ف
نفس يف ال·م رس ا َو ل َ سم مدارك العامل إىل يُف نصب واخلفض ،كام  نق حبراكت الرفع وا تل

يهنام وهو الربزخ هادة،ووسط  يب ،وسفىل وهو عامل ا بثالث حراكت علوي وهو عامل ا لش  .لغ
تصوير،وسلطة اللفظ  يخ قوة ا هد عن طريق تر يث ختزتل ا لفاإلسان يطوع اللغة  سـ حب جلن

ثلام خترتق حدود اإلدراك، نفس  توغل إىل ا ماليت  ل متعه ت جمفإذا oإلسان يصري محلة واحدة مع  ن
به لآلخرة تعمق يف ذاته  ياه، و هام $ بل العروة الو ثقي بربه،ويزداد  حاإلمياين،وميد  ف يح و . ن

سوس ،  حمليه هبذا تكون قد اخرتقت حدود الزمان واملاكن ، ومجعت بني املدرك وا
يهنم ، وتN يه ناس ف¢  تداوها ا بوحولت العامل إىل مج   لل ناس ومقاصدمه ي هُوم ا ل خالصة  فُ

تحام الكون من حوA ، ويه بذS "إهنا توصل به اإلسان إىل ا يد اdي  تاح الو قا ح نملف ي
هرا يعكس متزي  تخذا إLه  تفاعل معه  تحاور عربه مع الوجود  رس الفريد اdي  جما م ي لي جل

نازل الوجود اإلساين وك ها من بعض، واللغة هبذا ترتقي يف  ناملوجودات  م تغدو بعض فامالته 
يعاب الكون وجودا وعقال مث ترصفا  تدرج حنو ا توازي مداركه يف ا ستصورة  ل ل

 ).dd"(وروية
سوسات لرتتقي إىل اèردات  o ية اليت مرت oالر �نظر يف مراحل الرسا حملولعل إدامة ا ن ل
تحمك قوانني ته اليت ارتقت  ل،هو ارتقاء ذايت oإلسان اdي صار يدرك األمور عن طريق  لغ  ن

يل وحتولت إىل جحة عقالية اإلسان وقوام وجوده  تح نالكون oلوصف وا ن ل فيكون ال·م "ل
ثلام اكن العقل جحة اإلسان عىل وجود اإلسان نجحة العقل عىل اإلسان  ن  ).ee"(من

يات الفكر  سد آ ية ال ميكن أن  سا بح اللك يعمل أنه من دون العالمات ا لفقد أ تج ن لل تص
ث كاإلساين واكن هذا اجتاه  يد عن هذا . ري من الفالسفة ،حنو هوبز ولوك وoرلكي ن بعوغري 
سغريبر يرى أن  يعة "يجند فا يجة حتول ا شاط العقيل و بالعالمات اللغوية ذاهتا مثرة ا ن لطن ت ل
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يط  ).ff" (سـذاهتا من الوجود الفزيLيئ إىل عامل عقيل و
بطان لIIIIاتاتاتات----7777 بطان ل اللغة ا بطان ل اللغة ا بطان ل اللغة ا     ::::سسسستتتت اللغة ا

نقل و سة للفكر،  تفإذا اكنت اللغة مرآة عا ية ك نفسـحتلل لك مظاهر الكون فإهنا أيضا أداة 
رشية نفس ا لبتغلغل يف أعامق ا ل  .ت

نفس واdهن وقد عدها إدوارد سابري  توي ا$اخيل  للوتعمل عىل تدفق ا أداة قادرة عىل :"حمل
توى ا$اخيل  ها ال يéثل مع تدفق ا ية، وتد تعامالت ا Ë س  من حمليل  سـ سـ سل ُشغ فقُ نف لت

مين علهيا صور للوعي فقط ،بل مماث� تدءا من حا� اdهن اليت  توLت ا هت عىل عدة  ب مسـ
ها فقط،ويه احلا� اليت  باه إىل املفاهمي اèردة وعال Ë نرصف فهيا ئقنة إىل احلا� اليت  نت ي معي

تداليل Ë تفكري o Lيد سـسمى  ل تقل  )gg( " .ت
شلك  تلفة؛ فإذا اكن ا بدو أن اللغة يف بعدهيا ا$اخيل واخلار�  لو خم تا،فإهنا ي Z باخلار�

شغاالت اdهن تالف الرتكزي  أو ا o ها تلف يف حتر يا  ندا خت خخل نفس إىل . ك لإهناحديث ا
شاعرÖ ، وجنعل الكون  نا من ا$اخل ونعرب عن  يهنام ،إذ هبا ندرك ذوا نفس وحوار  ما ت بل

تفاعل بني الصورة واللفظ ، يحدث ا نا إىل اآلخرين  نا ومحموال عىل ألفا فبني أ ل ل ظ تن نعيد لسـ
نقطع  تثل الكون ا$اخيل واخلار� بفعل أفاكرÖ اليت ال  بري.مت نوع يف ا تعمث إن ا لت  عام ل

نوع  بارات اليت تعكس  نوع األلفاظ وا يه العني يكون  نفس وما تقع  تتلج يف ا لع ب عل ل تخي
يد وقريب ،ومن مدرك وغري مدرك  ويف هذا يقول . بعوجوده يف الكون من ظاهر وخفي،و

ها فصار واحد :"أبو نرص الفارايب  تقرت األلفاظ عىل املعاين اليت جعلت عالمات  لفإذا ا سـ
ثري لو بة عىل اليت جعلت دا� عىل ذواهتا كلواحد ،و ثري ،وصارت را تاحد،أو واحد  لك

بارة oأللفاظ ،فعرب oملعىن بغري امسه اdي  تحزي يف ا سخ وا ناس بعد ذS إىل ا لع،صار ا ل ن لل
بارة عن يشء آخر  با A،دË عىل ذاته  عجعل A أوال وجعل Ëمس اdي اكن ملعىن ما را ت

يد أو لغري ذS ،من غري أن جيعل ذS يمىت اكن A به تعلق ولو اكن  به  بعسريا إما  لشـ
تجرد بلفظ معىن ما  تعارات واèازات وا Ë ئذ يحدث  ثاين دË عىل ذاته ، با  لرا سـ ن لل حيت ف
ثرية  هم من األول ،وبألفاظ معان  ثاين  تلوه مىت اكن ا ترصحي بلفظ املعىن اdي  كعن ا ل ي يفل

ترصحي بألفاظ معان أخر ها عن ا ليرصح بألفا ها أن تقرن oملعاين األوىل ظ سبيلى إذا اكن 
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هم األوىل هم األخرية مع  فمىت اكنت   )hh"(تف
ية  بة اإلسان ا تأويل لر o تع ناه الرصحي إىل دالالت أخرى  سـوخروج اللفظ عن  ن غ ل مت لنفمع ت

ية، بحث عهنا حلقيقيف إخفاء األمارات ا ها للودفع العقل  نفس  لتحسسوا  .ل
نويع العالمات إىل عالمات لغوية ،وإشارات نومن الطريف $ى اإلسان أنه أ تكرث من 

يقف يف آخر املطاف عىل  لوأمارات ورموز ، وأعداد وحول لك هذه إىل دالالت قصديه 
 )ii. (األنظمة ا$ا� عىل الكون

                ::::نننن احلرف العريب حمااكة ألشاكل كوية احلرف العريب حمااكة ألشاكل كوية احلرف العريب حمااكة ألشاكل كوية احلرف العريب حمااكة ألشاكل كوية----8888
سه ر نع  ية  يط به من ظواهر  نفجلأ اإلسان األول إىل ما  يصط يع حي لن ل بريية ،جفعل طب تعموزا 

تارخي  نذ جفر ا ياة اإلسان  ها الرايق  ساء كوية حتيك يف  لمن احلروف العرية  ن ن يف مب ح شلك فسـ
ته بفكره اdي نق� عرب  يا غوحىت عرصÖ احلايل ؛ إذ اخزتل بعم� هذا شلك العامل وأعاد  ص

تواصل الواقع  بدأ Ëسجام وا نه  ها دون شعور  سامت املرية ونقل  لهذه ا ن ئ مل م  .فهيا مع
ية الىت أحدdا ؛  ية ا تفكيكفا شلك وإعادة تريهبا مبا خيدم فكره -للعمل يك للصورة وا ك  ل  –تفك

نارص الوجود نا حراكت اإلسان . عتضمن احلفاظ عىل العالقات القامئة بني  نفإذا تأ مل
ها  ها أو  بعض احلروف يف  نا نلحظ تقارo بل حمااكة  نطقومالمح وôه ونربات صوته فإ شلك ل ن

ياء اليت حتيك حنو  سامة وا Ë باء اليت حتيك تعجب ، وا ناء ا لالواو يف حركة الفم أ ت ل ل بث
تعاض يرى لوك  Ëم)look  ( يات األوىل ية ويه ا لعملأن هذه اإلشارات يه اللغة األ صل

ياغة أفاكره ها اإلسان  لصالىت ا ن  )jj. (صطنع
تابة عىل أهنا  سموعة،« لكحتدد ا ملرموز مرية لألصوات اللغوية ا نطوق هو ئ يh ال·م ا مل  ب

متعات  متع لغوي واحد،أو بني عدد من ا ناء  تعارف علهيا بني أ سموعة  ية  èموجات صو جم ب م مت
شرتكة  )kk.(»ملذات األصل الواحد واللغة ا

ند احلكامء هو  بل «عواحلرف  يقما A طول، لكن ال يكون A عرض وال معق ، وهو اdي 
سام طوال ال عرضا وال معقا وهن Ëنقطةنق ته ا لا نقطة أعراض . ي سطح وا لواعمل أن اخلط وا ل

نقطة  ندمه فإن ا تق  الوجود عىل مذهب احلكامء، ألهنا هناLت وأطراف للمقادير  لغري  ع مسـ
ميي سم ا سطح وهو هناية ا لتعلندمه هناية اخلط وهو هناية ا جل ل  )ll.(»ع
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يعة ؛ إذ  يا هيدف إىل معرفة أصل شلك احلرف يف ا تقصا ثا ا بإن  ئ سـ أن األلف يقاب� لطحب
ها 1العدد  بهية oأللف يف و ثور اdي حيمل قرنني فوق رأسه  ضع واإلA الواحد وا ش ل

ي  يف العرية يكون Aالفرنيس  تفرده وهو من احلروف األ ب ، وشلكه العمودي يو¶  ص ب
ثىن ويرد  مهزة قطع ووصل تعريف وا يث وا تأ ملعالمة عىل ا ل  ... نل

باء فاكن يرمز به إ سن صفات لوأما حرف ا باس  تو¶  يت أو أحد أجزائه و حىل ا ع يسـ لب
شدة يف الرجل األب بجع وأنه يو¶ oلقوة وا بقر وا يال   لباء اليت تعد أكرث  ل لل ث  )mm. (متلل

يني وهو  ند ا تلفة  بهية oملطرقة يف حرها الفرنيس ونطق بصور  تاء فإهنا  يقوأما ا ف ينش لفُ ع خم ت ل
نة و o ند ساكن تيه يف نطقه حبرف الطاء  ع ند ساكن بش سني  عيه يف نطقه حبرف ا ل بش

 .قسـنطينة  
به يف  ناه ريش الطائر و هو يف  ها ، أما الراء  نقو� عن شلك العني وا شـوالعني  يمع ف مس ْم َ
شجر األخرض ويه  هم أو ا ناها ا بط الوادي ، والالم  لشلكه رشة الطائر والطاء  مع Ï لسي

ها  نطق حني  بهية يف حركة أعضاء ا ها  نطقيف  ش  .لشلك
رش وأما ح ـي قامئة بأرشف رسا� وأعظم ما أنزل عىل ا لبروف القرآن  محلت اإلجعاز .فه

رشين سورة واحدة من  سعا و يه فاكنت احلروف املقطعة اليت تصدرت  عونصت  ت عل /
رسين ؛ مفهنم من قال  هوÏا من طرف ا تلف يف  رش وا ملفاملعجزات اليت قدÏا القرآن  مفب ُخ لل

تأثر هللا بعلمه فردوا:  رسها وقال يه سـيه مما ا رسوها ، ومهنم من  ها إىل هللا ومل   / ف يف علم
يل سورة  ُوذهب فريق Zلث إىل أهنا من أسامء القرآن ويقصد ) ق(و) ص(لأسامء سور بد

يل أسامء من أسامء هللا تعاىل  سورة ،و قهبا ا  )nn. (ل
يا ورؤية إجعازية ،يقول يه بعدا حدا  Lيد قطب رأ يف ا ثو سـ فيض ها ممن هذه احلروف وأ«:ل لثا

نكرون أن يكون هللا قد أوn به إىل الرسول وهذه  تاب احلكمي اdي  يتألف آLت ا لكت
تاب  ثل آLت ا بلغون أن يؤلفوا مهنا آية واحدة من  ناول أيدهيم ، مث ال  لكاحلروف يف  م ي مت
تدبر وإدراك أن الو¶ هو مفرق  سورة ،وال يقودمه هذا إىل ا تحدامه يف هذه ا لكام  ل ي

يهنم  يف آية واحدة بالطريق  لوبني الرسول ،وأنه لوال هذا الو¶ لوقف وقفهتم عاجزا عن تأ
يع  �بذو للجممن هذه احلروف ا  )oo(»مل
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بقرة جند أن هذه احلروف يه أصول ) امل(وإذا تدبرÖ معىن  لالوارد ة يف مطلع سورة ا
نطقي من األدىن إىل األوسط إىل الهناية  هاز ا لاzارج ، مربة عىل مدرج ا خر خمرج آ(جلت

تان ياة اكنت ) لشفهو ا توسط واملمي للهناية ؛ بداية الوجود وا بداية والالم  حل،فاأللف  لل لل
نون:" oخللق  بث من دابة آية ًلقوم يو ْويف خلقمك وما  ق ٍي ٍ ُ ُ رشيع ويان األوامر ) 42(ِ بواكن ا لت

ته توسطا بداية اخللق وهنا نوايه  يوا نامك عىل رشيعة م:"قال تعاىل. مل ٍمث  ُ ها جعلْ /بْعن األمر فا ت ْ
بع أهواء اdين ال يعلمون  َوال  ُ َ ْ تحضار العقاب للاكفرين،قال ) 43"(تت o سـواكنت الهناية

نار ومالمك من Öرصين"تعاىل  يمت لقاء يوممك هذا ومأوامك ا سامك كام  يوم  يل ا لو ن سل نق  )44"(ن
هذا اخل لتN يه حدود هللا يف خلقه إذ جعل اإلسان يف املربة األوىل  ت لق ووجه A القرآن ن

هم الكون وجعل اللغة العرية لغة كوية حتمل لك  سرتشد به  نيكون A مهناجا وسلواك  ب ي لفل
رسها   .تفأرساره و

نحو العريب لمالمح كوية يف ا  :ن
تاليش؛ هذه اللغة اليت تعد ظاهرة  ها من ا ها و نحو العريب قانون حيمك اللغة و لا حيفظل يضبط

نحو قانون كوين . نسان يف هذا الكونمن الظواهر املطروحة أمام اإل لهل معىن هذا أن ا ف
تّرسب إىل اللغة واتصف هبا وذاب يف نظاÏا، أم أنه  قانون خاص oللغة Öبع مهنا وال 

 .نعالقة o Aلظواهر الكوية؟
نحوية اليت نرى أهنا  نطاق بعض األبواب ا نا حناول ا نع فإ تحصل عىل جواب  لوحىت  س ن تن مق

ية وامجلع واإلشارة واملوصوالت : لكون حنويقربة من قانون ا نوع واملفرد وا ثنالعدد، وا لتل
سع املقام dكرها ثري مما ال  يوغريها   .ك

نه Ëنفصال عن قانون الكون أو اخلروج عن إطاره، وطاملا أن  ميكاإلسان خملوق كوين ال  ن
ـي خاضعة ية  سا ية إ فهاللغة خا ن ن با/ص ية أو ا تأثريات اجلا هذه ا مل�بعة  ن بل ها ل تعرض  لرشة اليت  ي

تاج إىل إثراء معجمه اللغوي،وتطوير  ته ا$امئة للغة  هو يف ممار ته،  حياإلسان ومن مث  سـ لغ فن
يط به من أشاكل  تف إىل ما   Sيف ذ A حينطقه لللكامت والريق هبا، إىل املرجع األوحد فيل

ياغهتا عىل  يد  لومظاهر، ويعمل عق� فهيا وحيوها إىل معارف مدركة مث  ص يع سانه þما ل
شاركه احلدث ساÖ آخر  يتواصال حياور به ذاته أو إ ن بلغ درجة خالقه . م لتوترتقي حماوراته 
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تواصل للتح oo آخر  تلفة . ليف تاج إىل دوال ومدلوالت  تعدد األوجه،  تواصل ا خمهذا ا حي مل ل
سمى  نوعة لوصف األحداث واألشخاص، فرادى وجامعات، فإن اللغة أوجدت ما  يو مت

نقل oملفرد و متل عىل اللفظ و يه العني، أو يدركه العقل  بري عام تقع  ثىن وامجلع  يا عل تع فيحمل لل
توازى الزماÖن، زمن الوقوع وزمن  ندمج املاكÖن و ته  يمن ماكن وقوعه إىل ماكن روا ي في

يغ .احلاكية بقى احلدث املروي خا$ا حتم� احلروف وا يقي و تالىش احلدث ا لصمث  ي حلقي
 .واإلشارات

ْحفط:حنو سورَ َت األLت، وقرأت ا ل ُ ْ ِ. 
نحو والكون––––    1111 نحو والكونامجلع بني ا نحو والكونامجلع بني ا نحو والكونامجلع بني ا     ::::للللامجلع بني ا

هو  نوع واإلشارة والص  واحلدث؛  هو يدل عىل العدد وا ثري من املعاين؛  فإن امجلع حامل  ف للك
ثالثة فأكرث، وبني مسة امجلاعة وôهتم وطريقة اتصاهلم oحلدث  نه  بيدل عىل العدد املعرب  ع

يت oلرجال : يف الواقع، حنو ربط بني "اdين"فاالمس املوصول . اdين حرروا الوطنلتقا
نعوا  تحدد أن هؤالء الرجال اdين  صôيت امجل  ا$ا� عىل زمن احلارض وزمن ماض،  ل

يوم يت هبم ا نرص oألمس قد ا لا  . لتقل
يل عىل تكرار احلدث أيضا  ية واللغة العرية د لفامجلع يف اللغات ا ب وتردده وعادة "لطبيع

مترا يه أو مفعويه سـوقوعه وا يه وتعدد فا شاركني  لره وتوزيعه عىل ا عل ولكن ملاذا ) 45"(فمل
بجعلت الواو دا� عىل امجلع يف العرية؟ ُ. 

هر  ية حلرف الواو اليت  ية الصو نا الرجوع إىل ا تيض  سؤال  تظإن اإلجابة عىل هذا ا ن م تيق ب لل
تاحا ها اتصاال وانفصاال أو انغالقا وا نفيف  سام. ْنطق نعكس هذه ا لو ها عىل ت ية يف  شلكت ا لنطق

متع بواسطهتا . واو امجلع وواو العطف عنرصان اجéعا مطلقا أساسه " جيفواو العطف 
يد أو رشط تصل دون  ـي أداة امجلع ا قËشرتاك يف احلمك،  مله  ) .46"(ف

شرتك يف ا$ال� عىل امجلع، وميكن تأويل  شفوية اليت  ندرج مضن األصول األحادية ا تويه  ل ت
تكوÖن عىل شلك حرفذS بطريقة تني  ها اليت حتدث بضم ا ف  شف الفرنيس مث  " O"لنطق

يه حبرف  سفيل من الواو ا ش·ن اجلزء ا بهام  شفك ل لي ناك اتصاال بني " الراء"ف هومن مث فإن 
توبة وداللهتا عىل امجلع والعطف وامجلع اكن يف صورته األوىل عطفا . ملكنطق الواو وصورهتا ا
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ثل ف¢ييل يمتهو   :ف
سمل     سمل و سمل و م       م سلمون عىل مجع لعدد من = م مسلمون، فدلت الواو يف  م

نة فاالقرتاب احلاصل بني واو امجلع وواو العطف آت من . معياألشخاص اتصفوا بصفات 
نيني مقرتيني اقرتاÖ مطلقا يف " ôة أن املعىن اdي حتم� هذه الواو هو امجلع بني  معن

يث املعىناdهن، وSd اكنت أوسع األدو تعامال ومعوما من  حات ا  )  .47"(سـ
ثلت  مضريا عائدا يف حنو نا أن الواو أيضا  ْولعل ما ميكن رصده  ّ م ـي : ه بون،  فهاألوالد  يكت

نرصين يف امجلع تطابق احلاصل بني ا لعشري إىل األوالد وبني ا ل ت  .ت
تعددة أبرزها ها وظائف  بني أن الواو  مومن خالل ما تقدم  ل  :ت

  اإلشارة-7                      تالرتيب       
 احلدث-8امجلع                                

نوع -9العطف                                 ).مذكر ومؤنث(ل ا
 الضمري العائد

 Ëخزتال
 املطابقة 

نة يف امجل  وتكون بديال عهنا ية ختزتل املعاين ا تقا تضمويه الصقة ا ملشـ  .ق
نحو العريب املذكر واملؤن املذكر واملؤن املذكر واملؤن املذكر واملؤن----2222 تقلت إىل ا ية وجودية ا نا نحو العريبث  تقلت إىل ا ية وجودية ا نا نحو العريبث  تقلت إىل ا ية وجودية ا نا نحو العريبث  تقلت إىل ا ية وجودية ا نا لث  ن ئ لث ن ئ لث ن ئ لث ن ئ     ::::ث

نا القرآن الكرمي عرفاÖ وساÖ، قال  ها  يات الكوية اليت  نا لاملؤنث واملذكر من ا ل ن ئ حفظث ل
نني:"تعاىل نا امحل فهيا من لك زوجني ا  َُ َ ثَ ْقل ْ ْ َْ َ َ ْ تالزمة ) 48"(ْ ية الضدية ا نا ملمث إن هذه ا ئ لث

شف العلامء  أن اdرة اليت يه . وجوداتتتحقق يف لك اzلوقات وحىت يف لك امل كتفقد ا
يوترون وهو حمايد  تكون فوق ا نرص الواحد  ثل فهيا صفات ا نة يف الكون مما  نأصغر  ت لع مت لب تل

نة يدور  نة يف نواهتا ويضاده إلكرتون سالب ا نة من بروتون موجب ا شحا شح لشح ُ َ ل ُل
تصف هبا نوعان. لحوها ها اليت  يا تمث إن اdرة يف أ يا: فط ياف طأ بعاث وأ طف ا ن

تصاص  ) .49"(ما
نني ،تعكس قدرة اخلالق  تكون من زوجني ا ثهذه العالمات ا$ا� عىل أن الكون لكه  ي
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تحايك  يغا ودالالت   A نا اللغة بأمان ، وأوجدت ته إ  Sتفرد خبلقه ووجوده، لك ذ لا ص ي نقل لمل
رشي ها العقل ا بري يف أشاكل صغرية يدر لبالعامل ا ك ها املؤنث. لك يقي، لفاكن  حلق واملذكر ا

يف املعاين  اèردة  ياس و تدعت املذكر واملؤنث اèازي ، ويه صورة من صور ا نوا تصب لق
يقي بإضافة عالمات  ها oملؤنث ا يزي بني مذكرها ومؤنهثا إال oللفظ مث إحلا حلقاليت ال ميكن ا ق لمت

نحاة ويه يث اليت ذكرها ا تأ لا تاء واأللف املقصورة واأللف املمدو: نل ظلمة ، : دة حنو لا
 )  .50"(بورشى ، وحصراء 

    :::: اdكر واحلذف اdكر واحلذف اdكر واحلذف اdكر واحلذف----3333
سب مقاصدمه  تعملوا  اللغة  يل إىل تداوها  هران من املظاهر اللغوية ، واليت  حبهام  سـ ممي ل مظ
سوس  ياة فهيا ا باطن، مع العمل أن ا ية الظاهر وا نا هم، وهو يقابل يف الكون  حملوأغرا حل ل ئ ث ض

شاهد واخلفي، وهذه نوي، وا ملوا  . واحدة من قدرة هللا يف الكونملع
نرص  ترصف يف حذف  تلكم اdي A مطلق ا عوترجع ظاهريت احلذف واdكر إىل ا ل مل

يام oحلذف .           واإلبقاء عىل آخر أو ذكره تلكم يف ا بويه إىل دور ا لقوقد أشار  ملي س
فون يقول واعمل أهنم مما حيذفون اللكم ، وإن اكن أص� يف ال·م غري ذS  وحيذ

تعمل حىت يصري  نون oليشء عن اليشء اdي أص� يف Ïþم أن  سـويعوضون و يتغ يسـ
تلكم ) 51""(ساقطا هار فا ملوما يقال يف شأن احلذف يقال أيضا يف اإل هر " ظ ظإن شاء أ

ياء ما أمضر من الفعل  )  .52" "(شـيف هذه األ
ياء  تلكم كام ال ميكن لوجود أ يفال قوام للحذف أو اdكر دون  غشـ بية دون خالق قادر عىل م
ها عق� ياء ال يقوى عىل  ياء لإلسان وإخفاء أ حتملشف أ شـ ن شـ  .ك

    ::::وخالصة القول وخالصة القول وخالصة القول وخالصة القول 
تة  ثا نة ، وا با نه  الظاهرة وا نظاÏا ،ختزتل مظاهره وقوا بإن اللغة ظلت حتايك الكون  ل ط ل ن يب

ية ية والفر تحركة ، والعامة واخلاصة، واأل عوا صل نحو . مل ها ا لوبقي  سريته ا-مع لطوي  مخالل 
يد بضوابطه وËنرصاف إىل حتوA إىل ملكة - بحث عن أسس Ëندماج يف العامل وا لتق  ي

يع اèاالت  بوطة ماث  يف  ي� عىل أساس أبعاد  ثل العامل و مجتصويرية يه أداة يف  مض ث متمت
ية ية الرصية الرت نحوية واأل سام ا ها تركب اللكم وفق األ بلعل أ ف ن يمه ب ل كق ُ. 
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هــــوامشششش     هــــواما هــــواما هــــواما     املراجـــــعاملراجـــــعاملراجـــــعاملراجـــــعو و و و للللا
                                                 

 )a(،رس اآلخرن أقصد الكون اإلساين متر Ïþام  هام يف تفاعل  يط به،  يف والعامل ا مسـ ف  .حمل
 )b( ،يا هورسل نولو نو سأ� العالمة يف  ج جاك دريدا، الصوت والظاهرة مدخل إىل  ي ي مم ف

يضاء ، املغرب ط.د:ترمجة ثقايف العريب، ا$ار ا بتحي انقزو، املركز ا لل  .128، ص2005، 1ف
 )c (سه ، ص  .128نفاملرجع 
 )d (سه، صاملرجع  ..31نف 
 )e(سه سه، املوضع  نف املرجع   .نف
 )f(يق وتقدمي ية،  توحات ا حتق ا ملك ثقافة :لف للعzن حيي، تصدير ومراجعة ابراهمي مدكور، اèلس األعىل 

تاب، القاهرة، ج ئة املرصية العامة  سوربون ا o يا هد ا$راسات ا تعاون  للكوا يمع ل لعل  .504، ص2لهل
 )g(نص القرآ نري، ا ل ويد  هد العاملي للفكر اإلساليم ، القاهرة، مل ، 1997لعين من امجل   إىل العامل ، ا

 .69ص
 )h( بد بد الكرمي بن  سة  ية، مؤ يات املعر سدي،ما وراء اللغة  ،حبث يف ا سالم ا بد ا ع  ع س مل ل فع خللف

توزيع، تونس، ص رش وا لهللا   .56للن
 )i(سه ، ص  .59نفاملرجع 
 )j(رشيف، ارشط ل محمد صالح ا$ين ا نوبة، تونس ، ل نحوي للكون، جامعة  م واإلشاء ا ل ، 2002ن
 .27-26، ص1ج
 )k(  نون ية اآلداب وا رش اجلامعي و نفي ورشوطه انحوية وا$الية ، مركز ا بخوت، إشاء ا لفشكري ا لك ل ل ل ن لنمل

نوبة ،  تونس، مواإلسايات ، جامعة  ن  .190، ص2006ن
 )l(نحوي للكون، ص ل ارشط واإلشاء ا ن  .47-46ل
 )m(يق معو يل اكنط، نقد العقل احملض،  حتقا بة، مركز اإلمناء القويم، ص: ئ  .66هموىس و
 )n(ية، ج تو بة ا يق أمحد فريد أمحد ، ا ناعة اإلعراب ،  يق رس  فحتق ل ت  .28، ص1ملكص
 )o(  ند ية لألصوات العرية  ية ا يا ، دراسة يف ا نظمي الزمين يف العرية سام تاح إبراهمي ، ا عبد ا ب لمك ب ع ب ت نع للف ل

نوبة ،  رواة  يني ، جامعة  متو  .40-39 ، ص2006نسـ
 )p(تاب ، ط ئة املرصية العامة  نجار، ا يق محمد عيل ا للك اخلصائص،  يحتق -125، ص3، ج1999، 4لهل

126. 
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 )q( ، تاب ئة املرصية العامة  ناها ، ا ناها و للك اللغة العرية  ي ب مع لهب  .246، ص1979م
 )r(15/  اإلرساء. 
 )s (25/هود. 
 )t (61/هود. 
 )u(70/هود. 
 )v( ، 5، ص1م، ط1978تفسريالطربي ، دار الفكر، بريوت ،  الطربي.  
 )w ( تأويل العريب اإلساليم، ا$ار يقا الغرية و ا نو هري تأويل، مقارoت يف ا لعامرة Öرص اللغة وا ب ط ي مل ل

تالف، ط Ë شورات خالعرية للعلوم ، Öرشون ، و ن  . 101م، ص2007، 1مب
 )x( شع يل، بريوت، لأبو املواهب ا بودية، دار ا يان آداب ا ية يف  جلراين، األنوار القد لع ب  93م، ص1988سـ

تأويل ، ص  .105لنقال، عن عامرة Öرص اللغة وا
 )y (سه ، ص  .106نفاملصدر 
 )z ( ،بوع عىل هامش الطربي سري غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  سابوري،  مطنظام ا$ين ا تف لني

 .25ص
 )aa (،سدي سالم ا ملبد ا ل بد ع بد الكرمي بن  سات  ية ، مؤ يات املعر ع ماوراء اللغة حبث يف ا ع س ف خللف

توزيع ، تونس، ص رش وا لهللا   .  56للن
 )bb (سه سه، املوضع  نفاملرجع   .نف
 )cc (ية، ح توحات ا ملكا  . 181، ص2لف
 )dd(سدي،ما وراء اللغة ،ص سالم ا ملبد ا ل   .108ع
 )ee(سه، ص  .109نفاملرجع 
 )ff(ناين ساوية ، بعز العرب حلكمي  سفة ا باحث ا$ال� يف ا سفة اللغة ، تطور  ية و من ، الظاهرا لفل فل لت م

رشق، املغرب ، يا ا لإفر  .127  ، ص2003يق
 )gg(رسي،ما وراء اللغة ،ص سالم ا ملبد ا ل  .109ع
 )hh(سفة اللغة ،ص ية و ناين ،الظاهرا فلعز العرب حلكمي  ت  .127ب
 )ii(ثقايف العريب، : رمجةإدوارد سابري وآخرون، اللغة واخلطاب األديب، ت ليد الغامني، املركز ا سع

 .19، ص1993، 1املغرب، ط
 )jj ( توحة،ص  .69ملفأمحد يوسف ،ا$الالت ا
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 )kk (، ندرية ية ،اإل يل مقدمة $راسة عمل اللغة ،دار املعرفة اجلا سكحلمي  مع  .29 م،ص 2003خل
 )ll (نفي ،دار الر نعم  بد ا يق  تعريفات ،  رشيف اجلرجاين ،ا حا ملحتق ع ل   .111شاد ،القاهرة،ص ل
 
 )mm ( ،سن باس  ح   www-Aw-dam.orgع
 )nn( سري القرآن العظمي، تقدمي ثري،  تف ابن  عبد القادر األرÖؤوط، دار بن oديس، اجلزائر، : ك
 . 62-61، ص1 م، ج2،1998ط
 )oo( 1654، ص8 يف ظالل القرآن، ج. 
 


