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يندرج هذا املوضوع؛ مضن JهHمات اليت 

) العالمة(تتضمن العالقة بني املركب الوصفي 

يف العامل اخلار^، انطالقا من ) ٕالنسانا(و 

 bالطاقات التعبريية والثقافية املعرفية، حي

تتفاعل يف جوهرها ولكياهتا مع أالشـياء يف 

، حيث تتبلور العالمات يف ٔانظمة )الكون(

ؤانساق تركيبية واسعة، ومرتابطة داخل 

 ).اللغة(
 
 
 
 
 

    : Résumé    

Ce sujet entre dans les 

occupations du composant 

formel ¨le signe¨ et ¨l’homme¨ 

dans le monde externe, à partir 

des compétences de 

l’expression, de la culture, et 

de la connaissance, puisqu’elle 

s’active dans leurs essence et 

leurs totalité avec les objets de 

l’univers. Là où les signes 

s’établissent dans des vastes 

systèmes formels liés à la 

langue. 
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إالنسان يف مقاصده، ؤاغراضه يلجأ حنو الربهنة وJسـتدالل عن املعاين �لتعبري 
عن ا�الالت املتفاعz يف بيئاته اللغوية وJجHعية، ومتيل عليه عبقريته العقلية، إالقرار 
بوحدة التصور الفكري قصد ٕاجياد ما يوّحد مرجعيات الظواهر والسلواكت ا�تلفة من 

دالئل الوجود املمزية، : ات �رزة بني الكون وإالنسان واللسان من حيثٔاجل ربطها بعالق
  .واكتشاف أالنظمة والقوانني اليت تدل عىل موجود الفعل وحقيقته، مما يسوق ٕاىل Jقتناع

وال خيفى عىل املتأمل يف شأن الظواهر الكونية؛ ٔانه ال مناص من وجوب Jعتقاد 
عالمات ٔاو مدلوالت هيتدى هبا ويسـتعان : ظواهر يهمن ٔاجل التفسري ٔاو التأويل، بأن ال

ª عىل ذ© Jعتقاد والتصور للتجاوز والتغلب عىل  الكتشاف القوانني املسرية ، وحتّمِ
حمتية الفناء واملوت، ٔاو جتاوز الغرائز من قوى داخلية اكمنة ٕاىل قوة مدركة؛ فاكن إالنسان 

 -ٔاو الناظر -)املتأمل(ل يف ذاتيته ثنائية يف ت¶ احلال هو ذاته َمْعلًَما وعالمة حيم
مبا  من مركبات جسدية وعضوية، وقدرات عقلية، ؤاحاسيس ومشاعر ) واملنظور ٕاليه(

جتربه عىل الترصحي وإالفصاح مبجموعة من العالمات ٔاثناء التعبري والبوح، وت¶ العالمات 
كن التعبري عن املعاين ٔاثناء تنبين ٔاساسا عىل اللفظ واملعىن، ٔاو املبىن واملعىن، وال مي

التواصل والتلكم ٕاال �ٔاللفاظ، وحيهنا متثل أاللفاظ دوال عىل أالفاكر وفق مقتضيات 
  .Jصطالح والتواضع، واحلدود، واملفاهمي

        : : : : املنطلقات املعرفية والفكرية للعالمة اللغويةاملنطلقات املعرفية والفكرية للعالمة اللغويةاملنطلقات املعرفية والفكرية للعالمة اللغويةاملنطلقات املعرفية والفكرية للعالمة اللغوية    - - - - 1111
دوال ( ال سبيل يف هذا املوضع ٕاىل إالشارة ٕاىل خصائص العالمة اللسانية 

؛ وٕامنا يقترص أالمر يف ذ© عىل التنويه ٕ�دراك ا�ارسني القداىم، لغويني )مدلوالت
وحنويني، وبالغيني، ومفرسين قداىم وحمدثني ٕاىل الطبيعة العالمية عند البرشية يف اللغة، 

  .ومدى تعامل الباحثني مع إالشاكلية اليت ختص ممزيات اللسان البرشي
ة �ختالف مذاههبم ومدارسهم وتوÏاهتم الفكرية، ويف ولعل Ïود علامء العربي

مقدمهتم النحاة ٔامارة  يف حد ذاهتا عىل موقفهم ووعهيم �لعالمة ودورها يف بناء النظام 
اللغوي، ٔالن صداه ينبعث يف اللغة اليت يعرب هبا املتلكمون والناطقون عن 

وعاداهتا وتقاليدها تنتقل  ،ومكنو×ت ٔانفسهم، ٔالن خصائص أالمة وممزياهتا،)1(ٔاغراضهم
�للغة، وينبعث فهيا الوجدان وإالدراك، والوعي، وآفاق التطلعات حنو الريق، ومهنج التعبري 
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 2014جوان  -جانفي                             275                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

�للغة أاللفاظ اليت ختضع لنواميس التطور، مما يسوق ٕاىل  -ٔايضا –عن املعاين، وتتشلك 
ولك ما يضطلع به  تفسري الظواهر النفسـية، والشؤون JجHعية، وا�ينية ، وأالعراف،

املتلكمون والناطقون من وظائف ودالالت، واÝٓر مسـمتدة من الطبيعة، والبيئة، وذ© 
فقد روي عن قبائل « �لرموز وإالشارات غري لغوية،  -يف ٔاحيان كثرية –�السـتعانة 
ٔاهنم ٕاذا ٔارادوا ] عشائر بدائية تسكن جنوب ٕافريقية] [مثال[ Bochimansالبوشـáن 

ليال يضطرون ٕاىل ٕاشعال النار ليمتكنوا من رؤية إالشارات اليدوية واجلسمية اليت احملادثة 
والتطورات املصاحبة للظواهر اللغوية . )2(»تصحب óôم، فتمكّل ×قصه وتوحض مدلوالته

ومسـتوøهتا تظل مرتبطة باÝٓر البيئة اجلغرافية بصورة غري مبارشة، و�لظواهر JجHعية 
هاوالنفسـية، والسل « واكت الفردية من الوÏة اللسانية، والتعبريية، ٔالن اللغة يف حّدِ

، وتتنوع أالغراض، فهـي ٕاما ٔان تكون نفسـية )3(»ٔاصوات يعرب هبا لك قوم عن ٔاغراضهم 
ٔاو بيولوجية، ومتثل احلمتيات املرتبطة �ٕالنسان، والاكمنة يف ذاته وجوهره، يصوغها املتلكم 

اللغة بذ©؛ من مالمح وعالمات متثل حقال واسعا، حتتل فيه يف امجلل والعبارات وتتكون 
مركزه ونواته، وتتداخل فيه العالمات يف عالقات استبدالية أفقية  - ٔاو اللفظة -اللكمة

متعانقة ومتالزمة يسودها الربط وJرتباط مع عالمات ٔاخرى داخل الرتاكيب بواسطة 
ٔاو التضاد، مما يؤدي  -ملشرتك اللفظيا -التجانس ٔاو الرتادف ٔاو Jختالف ٔاو Jشرتاك

ٕاىل Jنتظام والتناسق والرتتيب بصور منطية تسمح �لتحليل والتوضيح، ٔاو التأويل 
  .من الوÏة املفهومية املرتبطة �ملرجعيات) ٔاو املعىن( والتقدير، ولك ذ© ٕالظهار ا�ال� 

        ::::العالمة والظواهر ا�تلفةالعالمة والظواهر ا�تلفةالعالمة والظواهر ا�تلفةالعالمة والظواهر ا�تلفة    - - - - 2222
مات عىل اللكامت ٔاو أاللفاظ؛ بل تتعدى ٕاىل يف هذا الشأن؛ ال تقترص العال

" العالمة"أالفاكر ا�هنية املوحية ٕاىل املرجعيات املتفق علهيا اجHعيا وثقافيا؛ ٔالن مصطلح 
يرتبط كثريا �لطبيعة اجلغرافية، والغرائز، والثقافات املتصz �لظواهر ا�تلفة، و�ملعتقدات 

. وغريها... زع ا�يين، وأالفراح ٔاو أالحزان، والطقوساملسـيطرة عىل العقل والتفكري، اكلوا
وت¶ الظواهر قد ال تتشلك عرب املواضعة، ٔاو سـبق االتفاق، وٕامنا قد تورث وتنتقل عرب 

  ٔاو احملكية) الفصحى( الشفرات املتعددة بتعدد البيئات اللغوية، سواء اللغة المنوذجية 
  .-اللهجة -
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J ختالف يف التفسريات والتأويالت للمظاهر وٕاذا اكن أالمر كذ©؛ فٕانه يسود
وأاللوان، وأالشـياء، واحملسوسات حبسب الثقافات JجHعية، وذ© حيb تتغري أاللوان 
ؤاشاكلها من حيث داللهتا عىل التعبري والوصف، والبوح يف مقام احلزن ٔاو احلداد، 

قافات يدالن عىل العزاء، كام فاختيار أالبيض وأالسود يف بعض أالقالمي متاشـيا مع تباين الث
يدالن ٔايضا عىل الفرح يف بعض أالقالمي أالخرى؛ ٔالن أاللوان مبثابة العالمات التعبريية عن 

الوصل بني أالرس، والتواصل بني  -أاللوان –أالفاكر واملعاين املتنوعة، فتكون وظيفهتا 
  .أالفراد وا�متعات

للطفz، ) الوردي(فل، وللط) اللون أالزرق(ينضاف ٕاىل ذ© اسـتخدام 
: للبعث والتجدد، وت¶ أاللوان يه) أالخرض(للغرية، و) أالصفر(للشهوة،  و) أالمحر(و

 -عالمات تسـتخدم للتعبري عن املامرسات، والسلواكت اليومية، وغرضها إالحياء، وإالبداع
وِصzَ عند الفنانني والرسامني بشلك واع   ٔاو غري واع، فأاللوان عند إالنسان مُ  -ٔايضا

  .-املرسل ٕاليه -للمواقف والرسائل، ٔاو احلوادث ٕاىل املتلقي
واليشء نفسه ينسحب عىل أالشـياء، وأالسامء، واملكو×ت، اكحلرير والقطن، 
واجل� ٔاو البالستيك، غري ٔان الفروق ال تمكن يف لوهنا ٔاو ملمسها؛ وٕامنا يف جمالها إالحيايئ 

ن ٔالفاظ أاللوان من املصادر الطبيعية، واملعادن وا�اليل، وقد اسـتو� إالنسان كثريا م
  )4(.والنبا�ت واملوجودات احمليطة به، ومن املشاهدات احلسـية يف بيئته اليت يعيش فهيا

، )املدلوالت( والثقافة، والعادات، والتقاليد، وأالفاكر " العالمة"وJرتباط بني 
ٔاي  -، لك ذ© جعل هذا املصطلحواملامرسات JجHعية، وا�ينية، والقوانني العرفية

ٕالبراز  )Sémiotique ()5(يكون موضوعا من موضوعات عمل السـميوطيقا   - العالمة
واسـتظهار ماكنة إالنسان، وموقعه من الاكئنات احلية، ومزنلته يف الكون، ومن هذا 

مثل فضاء حواري تلتقي فيه، كام ميكن ٔان تتعارض ٔاو « املنظور، تبدوا سـميياء الكون
، فالعالمات من )6(»فاعل، عنارص معرفية ٔاو تواصلية، ٔاو صيغ قولية وتلفظيه خمتلفةتت

العنارص التعبريية اليت يو� هبا عن أالغراض واملقاصد حيb يسـتعملها ا�اطب ٔاو املتلكم 
يف صيغ وبنيات لفظية اليت يسـتخلصها من التنقية وJختيارات املسـمتدة من الصور 

وJنعاكسات اليت ختتلج يف النفوس ٔامام الوقائع، فيتطلع هبا حنو  ا�هنية، والقناعات
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االٓفاق، ٔالن اللغة تؤّهª ٕاىل السـيادة عىل العامل، للتحمك يف الاكئنات، والسـيطرة، والمت¶، 
  .وJمتالك

zلتحقيق أالغراض السالفة ا�كر عند إالنسان، يه أاللفاظ،  - ٔاداة -ؤافضل وسـي
العالمة ( ة عن أالحداث والعنارص الاكمنة يف Jسـتعامل العالمايت واللكامت؛ ٔالهنا املعرب 

ٔاما الشعراء وأالد�ء؛ فٕان ٕابداعاهتم تمكن يف اختيار أاللفاظ، وتأليفها ...). اللسانية وأالفاكر
يف ٔانساق، وفقا ملا تبيحه ٔاحاكم اللغة المنوذجية اليت يسـتعملوهنا يف صياغة الbذج الفنية، 

، والثقايف ، والعقائدي بني عنارص )7(ملؤثرة من ٔاجل خلق التواصل الفينوأالسلوبية ا
بني املتلكم وا�اطب واملوضوع، وذ© ما يطلق عليه مصطلح ) Déscours(اخلطاب 

املامرسات ال,مية، إالبالغية بني املرسل واملرسل ٕاليه والرسا�، ٔاو الباث واملتلقي 
  . واملرجع عند اللسانيني

بيعة العالماتية اليت ختتص هبا اللغة، ظهرت مع إالنسان يف صورة غري ٔان الط 
يف  -ٔاي اللغة -قبل ظهور الكتابة واكنت) يف اخلطاب( صوتية حيb اسـتعملها املتلكمون 

للتعبري عن أالساليب  )8(مظهرها الشلكي مجموعة من أالنظمة املHسكة، واملقاطع الصوتية 
وِصفة التجيل ل�الالت اخلفية والظاهرية . يف امجلل والعباراتاملتجلية من أاللفاظ، وتركيهبا 

ٕامنا يكون �ٕالحياءات وإالمياءات، واملالمح املتفق علهيا �ملواضعة، ] املباين/ املعاين[ 
  .ٔاو اخلار^) داخل النص( ا�اخيل  )9() أو املقام( ينضاف ٕالهيا عنرص السـياق

املربرات، ؤاساليب إالقناع من ٔاجل  ويسعى املتلكم يف هذا التعبري ٕاىل ٕاحضار
أاللفاظ ( التأثري، وبذ© فأالغراض واملقاصد ختتلف �ختالف مكو×ت العالمات �رة 

، و�ختالف Jختيارات الصوتية املؤثرة لللكمة �رة )والعبارات، والفقرات، والنصوص
ا املكو×ت اللفظية ٔاخرى، يف ٔانساق حمددة تفرضها وجتربها منطية اللغة بعالقات ترتابط فهي

، وôهام متغريان، يستندان ٕاىل قرينة الزمن التارخيي لٔالجيال )10(دالليا واستبداليا
  . املتعاقبة واملتالحقة
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        ::::العالمة واخلاصية إالبداعيةالعالمة واخلاصية إالبداعيةالعالمة واخلاصية إالبداعيةالعالمة واخلاصية إالبداعية    - - - - 3333
يبدو جليا من خالل فعل الكتابة اليت تتسـىن فهيا أالفاكر، وا�الالت وا�وات 

تنشأ من خال النصوص املكتوبة يف مقابل اخلطب  املبدعة، أن ذ© الفعل ا�ي
املنطوقة، وôهام ينبغي تأليفهام �سـتعامل العالمات وفقا لٔالنظمة اليت تمتزي هبا لغة ذ© 

خيتار أالصوات املكونة لٔاللفاظ  -مثال –فأالديب ٔاو الشاعر العريب . املكتوب ٔاو املنطوق
وينحرص ذ© Jختيار يف ٔاقسام اللكمة من  ،)ٔاو أالفاكر(واللكامت ا�ا� عىل الفكرة 

  .، فيَعُمد ٕاىل ربطها واتساقها، وترتيهبا مع بعضها)11(]احلرف/ الفعل/ Jمس[العربية 
؛ فقد ظهر JهHم به عند علامء "الصوت"وٕاذا اكن املظهر أالساس للغة هو 

و الرائد يف ذ© حيb العربية منذ القرن الثاين للهجرة، واكن اخلليل بن ٔامحد الفراهيدي، ه
نظر يف ترتيب حروف العربية، وساعده عىل ذ© الشأن، مسعه املرهف وٕاحساسه، 

، وما دامت اللغة ٔاصوا� ورموزا؛ فهـي ر×ت وٕايقاعات )12(واهHمه مبوسـيقى الشعر
موسـيقية تشري ٕاىل أالحاسيس واملشاعر يف مقام التعبري، وما اللكامت املكتوبة سوى رموز 

  ".الكتابة اختصار للمنطوق" تقابل أاللفاظ املنطوقة بيشء من Jختصار، ٔالن وعالمات
ٔاو [ ولك ذ©؛ يتطلب اقتضاء متثيالت داخلية معربة عن ا�وات املتلكمة 

، ويه )ٔاخص( واملعىن ) ٔامع(، وا�ال� )ٔاو أالثر ٔاو التعبري( يطلق علهيا ا�ال� ] املشاعر
ِلح عىل تسمية العنرص الثاين من حيث أالمهية أو عنرص هام من عنارص اللغة، واْصطُ 

واملسامة ��ليل اللغوي، املمتثل ] العالقة بني اللفظ وا�ال�[ عدóا �العتباطية اليت ختص 
يف أالصوات عند الشعوب ا�تلفة، ذ© املبدٔا ا�ي يدعو ٕاىل البحث عن ٔاصل اللغات 

اجHعية،  -ٔاو مؤسسة –ت، فاللغة ظاهرة من حيث نشأهتا، وارتباطها �لطبيعة والثقافا
ٕ�ماكهنم ٔان يتذكروا ) ٔاو أالشخاص( واكئن 7 حتيا حبياة أالمم، وا�متعات، واملتلكمون هبا 
، مادام الكون لكه عالمات ينتفع )13(فكرة ٔاو ٔافاكرا انطالقا من صوت ٔاو لفظة يسمعوهنا 
يف لك عمل، ومنه عمل النحو، سواء هبا إالنسان يف لغته، ويسـتعملها العلامء واملفكرون 

ٔالن « تُتبع، وهبا يف لك تعبري يُنتفع،  )14(كام ٔان الكون عالمات. �لتواضع ٔاو �الصطالح
لليشء وجودا يف أالعيان، مث يف أالذهان، مث يف أاللفاظ، مث يف الكتابة، فالكتابة دا� عىل 
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 2014جوان  -جانفي                             279                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

النفس هو مثال املوجود يف وا�ي يف . اللفظ؛ واللفظ دال عىل املعىن ا�ي يف النفس
   )15(.»أالعيان

        ::::ا�الا�الا�الا�ال���� إالحيائية للعالمة يف ال إالحيائية للعالمة يف ال إالحيائية للعالمة يف ال إالحيائية للعالمة يف ال,,,,مممم    - - - - 4444
ٔاما اللكم؛ فٕان أالسامء وأالفعال واحلروف تتعانق فيه اللكامت مع بعضها، وترتابط 

/ النصوص(الربط ووسائª املتعددة داخل ) ٔادوات(جباراهتا يف امجلل والعبارات بعالمات 
والعالمات املتوافقة ] ٔاو اللكامت[ ن النص نسـيج من أاللفاظ ، وبذ© فإ )ٔاو اخلطب

واملتطابقة مع أالنظمة والقوانني اللغوية القامئة عىل تفاعل العالقات النحوية، مع البنيات 
الرصفية، والصور البيانية، وتتشابك ت¶ أالنظمة كذ© مع احملاور ا�اللية وظواهرها 

ا�ي يمت فيه انتقاء العالمات واملالمح، واللكامت من املوحية �ملعاين، وذ© يف احلني 
شعرا ( خالل انتظاóا وترتيهبا ونظمها يف ال,م العريب الفصيح، ويف النصوص أالدبية 

« ، هذه أالخرية اليت تنبعث فهيا امجلاليات الفنية، والصور إالبداعية للغة اليت اكنت )ونرثا
، ويثْبُت ٔان البالغيني العرب حرصوا عىل ...ا�وام هدفا ل�راسات امجلالية والبالغية عىل

ªاللغوية والنحوية، وجعلوا اللكمة ٔاساسه ؤاص zؤادركوا ٔان ...امجلال، وفت=شوا عنه يف امجل ،
  )16(. »وراءه يمكن معىن وهدف 

ويف العربية؛ يضع الناظم ôمه وضعا يقتضيه اّطراد العالقات، وتأليف أاللفاظ يف 
مية، وذ© طبقا لٔالحاكم النحوية يف الرتاكيب والعبارات، ٔالن حصة ٔاو السلسz ال,

« فساد ال,م، ٔاو فضª يتصل لك ذ© مبعاين النحو ؤاحاكمه من حيث نظمه، ٔالن 
النظم ٕاال ٔان تضع ôمك الوضع ا�ي يقتضيه عمل النحو، وتعمل عىل قوانينه ؤاصو، 

حتفظ الرسوم اليت رمست ©، فال ختل بيشء وتعرف مناهجه اليت هنجت فال تزيغ عهنا، و 
، و�©؛ فٕان النحو، وعالقاته، وعالماته وما ينضوي حتت موضوعاته وجماالته، )17(»مهنا

بناء امجلل من لكامت مرصوصة تفيد املعاين املقصودة طبقا « هو أالساس لصحة ال,م يف 
هو إال�نة عن  -إالعراب: ٔاي -تبيحها، وتفرضها قواعد إالعراب، ٔالنه )18(» ٔالحاكم   معينة

عمل "كام ٔان النحو يرادف . املعاين، وهو وثيق الصz �لنحو، وميثل الفارق بني هذه املعاين
سـْيًما للرصف" العربية    )19(. يف ٔاحيان كثرية حيb ال يكون قُ

وأالغراض، وأالهداف املتوخاة من ٕانشاء الرتاكيب، وبناء امجلل يف النصوص، لكها 
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اميس الهمينة العالماتية، والتسلط من ٔاجل التحمك يف العملية Jبالغية، ختضع لنو 
ولك ذ© . والسـيطرة عىل ا�ال الفكري، والنظر العقيل، والتخيل والتأمالت الفلسفية

يتوافق مع أالعراف الثقافية، والتطورات احلضارية، والرواسب املعرفية، مما يدعو اللغة 
يف التقدير، وتأويل الظواهر من حيث ا�الالت اخلفية اليت ويسوق قضاøها حنو التعايل 

، و�© فقد )20(حتمكها القوى ا�اخلية اليت تتضح من خالل البىن الظاهرية داخل اللغة
معد املفكرون العرب القداىم، منذ العصور املتعاقبة ٕاىل JهHم بشؤون اللغة من Ïاهتا 

وغريها، واتبعوا يف مناجههم إالجرائية ... ، والنشأة، ا�اللية واللفظية، واملعاين: املتعددة
معليات حتليلية، واسـتقرائية مث اسـتنتاجية وفقا ملقتضيات الظروف، ومتطلبات أالهداف 

اللسان، والكون، : اليت سّطروها للتوصل ٕاىل تفسري الظواهر مضن جدلية العالقة بني
لتصورات املفهومية اليت تنبع من ، انطالقا من ا)21(وإالنسان، وا�ين، والزمن، والفن

العمليات ا�هنية، ومن القناعات العقلية، ومن احمليط والبيئة JجHعية والثقافية، 
 zواحلضارية اليت ترتبط يف تطورها وازدهارها، فتعلو ماكنهتا �للغة، ٔالن اللغة يه الوسـي

مدن، والريق ال يمت ٕاال �ملناجه وأالداة الناقz لت¶ القضاø مجيعها، السـá ٔان التحّرض والتّ 
هو نقطة تقاطع « وعند العرب عمل ال,م ". اللغة وال,م" العلمية اليت ارتبطت بثنائية 

الثقافة إالسالمية عقيدة وترشيعا ومنطقا، ويف مفرتقه ازدهرت مناجه اجلدل، ؤادب 
رها الظاهرة اللغوية املناظرات، ولعل منطلقه وغايته اكنتا تساؤال عن قضاø عقائدية حمو 

  )22(.»...ٔاوال و��ات، يف نشأهتا ومنشـهئا، واتصاف اخلالق وا�لوق هبا
        : : : : ارتباط العالمة �لقرائن يف اللغةارتباط العالمة �لقرائن يف اللغةارتباط العالمة �لقرائن يف اللغةارتباط العالمة �لقرائن يف اللغة    - - - - 5555

ٕاذا اكن ال,م مظهر ٔاساس من املظاهر اللغوية، وهو حاجة تعبريية اقتضاها 
العقائدية، واحلمتيات  إالنسان بوجوده، قصد التواصل وتبيان حاجاته ا�ينية، وممارساته

النفسـية والبيولوجية، وكذ© املصاحل امجلالية، واملعارف الفكرية املسـمتدة من اخرتاعاته 
 bيسـتفيد من خزين التجارب، ومن « وابتاكراته املنوطة به؛ فٕان إالنسان حي ªبدٔا عق

ة للك يشء من ٔاشـياء الطبيعة واحلياة من معقوال ت، ومشاعر القدرة عىل رمس عالمة ممّزيِ
دوال ( والعبارة تتألف من عالمات لغوية . )23(»وخياالت، اسـتوت �يه العبارة

، ومزجي من العالمات النحوية والرصفية، واملركبات Jشارية، وJمسية، )ومدلوالت
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مع مجيع  -ٔايضا –وإالضافية، ولكها تتفاعل وتتوزع داخل املكو×ت امجللية، وتتآلف 
والسـياقية، تنضاف ٕالهيا القرائن اللفظية واملعنوية، ولك ذ© أالنساق العالماتية، 

Jسـتخدام يأخذ ٔاشاكال منطية مقبو� تسمح به قوانني اللغة املعينة واحملّددة؛ مهنا العربية 
اليت متتاز خبصائص، وممزيات يف قواعدها الرتكيبية، وسعة ٔالفاظها ومعانهيا، ومطابقة ال,م 

  )24(.ملقتىض احلال
ن أالمر كذ©؛ فأن اللغة يف معوóا هبة طبيعية من هللا خص هبا إالنسان، وٕاذا اك

 –، ويه )25(تعينه عىل اسـتخدام املوجودات اسـتخداما نفعيا، انطالقا من فكره وحواسه 
شلك من أالشاكل السلوكية، ترتبط هبا القّمي والهويّة JجHعية، وتشري بعالماهتا  - اللغة

املامرسات يف واقع احلياة اليومية لٕالنسان؛ فاللغة ترمجة صادقة ٕاىل أالحداث وأالنشطة و 
للشعوب حيb تنكشف هبا أالرسار واملعاين اخلفية، وعنارص املعيشة والسلواكت، 
ووظيفهتا أالساسـية يه االتصال وإالبالغ، والتعبري الوجداين، واسـتكشاف ضامئر أالمة 

تفي وراء اللكامت وأاللفاظ املنطوق هبا حيb تربز اخلصائص الروحية الاكمنة اليت خت 
  . ، ٔاو املكتوبة اليت تؤلف نسـيجا نصيا مHسك امجلل والعالمات، والرموز)26(

ما ٔان تسـتقر اللغة بني يدي اللغوي، ويرشع يف دراسة بنيهتا « واحلقيقة ٔاهنا
للغاية،  ا�اخلية، وطريقة تعبريها عن أالفاكر وأالشـياء؛ حىت يدرك ٔان اللغة ظاهرة معقدة

  )27(. »ؤان سطحها ا�ي بدا ٔاملس ليس ٕاال نوعا من خداع البرص ٔاو خطأ احلواس
وملا اكن ال,م من موضوعات عمل اللغة؛ فٕان اللكامت املسـتعمz ٔاثناء التخاطب 
تشري مقرتنة �لعالمات ٕاىل معان فكرية ترتبط �ملوجودات يف عامل احملسوسات، فأاللفاظ 

ة يف النفوس، والتفكري اسـتجابة ملثريات مسـمتدة من الوقائع JجHعية ترتمج أالفاكر الاكمن
وت¶ املسائل مجيعها تُسـتَخلص من الرتاكيب اللغوية املتنوعة اليت حتوهيا اللغة، . والطبيعية

ٔالن املدراكت احلسـية حتتاج من اجلهة املفهومية ٕاىل املعاين ا�ا� علهيا، احملمو� عىل أاللفاظ 
مرآة عاكسة وصادقة للصور ا�هنية،  -اللغة –ن اللغة، ؤالن هذه أالخرية اليت تكوِّ 

والنفسـية من خالل ٔاصواهتا املنطوقة، وداللهتا؛ اكلتضجر، وأالمل، والندبة، ٔاو التعجب ٔاو 
وقد . ، وغريها من أالساليب التعبريية اليت تبدو جلية من واقع Jسـتعامل...Jسـتفهام

أالدب العريب انعاكس، تعكس تعابريه أالحاسيس واملشاعر عند ُعرف يف هذا الشأن؛ ٔان 
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أالد�ء واملبدعني؛ فيظل أالديب والشاعر، والفنان، والرسام متأثرين مبثريات البيئة واحمليط 
كام  - ا�ي يعيشون فيه، فريمسون صورا خيالية من خالل اسـتجا�هتم ا�اخلية، فأالديب

  .ابن بيئته -يقال
: رموز وعالمات اتفاقية، من حيث: ت اللغة يف داللهتا يهومن هنا؛ فٕان لكام

داللهتا عىل املعاين اخلفية، اليت تتالءم مع القدرات إالبداعية اليت ال تنحرص ٔاحداOُا عند 
املتلكمني حيb تتجاوز الوجود احليس ٕاىل وجود الفكرة، فهـي صورة معربة عن أالفاكر 

رات عرب القرون، ٔالن �للغة ينتقل املوروث JجHعي ا�هنية، والفعل فهيا تنتقل به احلضا
حتفظ -اللغة –من أالسالف ٕاىل أالخالف، عن طريق Jكتساب من ا�متع، فهـي 

  .للمجمتعات ماكسـهبم يف املايض واحلارض واملسـتقبل
        ::::العالمة اللغوية و القدرة العقلية اخلّالقةالعالمة اللغوية و القدرة العقلية اخلّالقةالعالمة اللغوية و القدرة العقلية اخلّالقةالعالمة اللغوية و القدرة العقلية اخلّالقة    - - - - 6666

يوان، ولغة إالنسان، يه القدرة لعل اخلاصية اليت متزي ٔانظمة االتصال عند احل 
اخلّالقة اليت يتسم هبا إالنسان، فهو خّالق يف لغته، وبوسعه أن ينتج عددا ال هنائيا، وغري 
حمدود من أالصوات وامجلل الالهنائية حبسب املواقف ومالبسات ال,م، وما تسمح به 

  )28(. د الطفلقوانني اللغة املعينة، ويظهر ذ© جليا يف مظاهر اكتساب اللغة عن
ô م تعابري جمازية، كام هو أالمر عند مسـتعميل غري ٔان املتلكمني؛ قد يعّربون يفó

العربية، من فئة املبدعني ا�ين جينحون حنو هذه اخلاصية، فيجرون أاللفاظ واللكامت 
جمرى خيرجون فيه عن أالصل املتفق عليه يف اللغة، فيعدلون عن املعاين احلقيقية، 

، )29(، وقواعد فنية ؤاسلوبيةويومئون ٕاىل املعاين الفنية اليت يصبغوهنا بألوان وعالمات
فيكّرسون القواعد النحوية، مستبدلني ٕاøها �لقواعد أالسلوبية والفنية اليت اسـتنبطها 

  .البالغيون من خالل موضوعات حبهثم
وت¶ القواعد املذكورة؛ اكنت موضوعا من موضوعات ا�رس النحوي عند النحاة، 

اهمتوا �للغة العربية، وكشفوا عن بعض  والبالغي عند البالغيني القداىم؛ ٔاولئك مجيعا
ٔارسارها وخصائصها اليت اختلفت فهيا عن اللغات، ومن ّمث تفاعلت ت¶ اجلهود، 
وJهHمات مع Ïود اللغويني واملفرسين، وعلامء ا�ال�، واملعامج، وتضافرت لتظل راكما 

الرشيف، وôم العرب  واختذوا لغة القرآن الكرمي، واحلديث النبوي. معرفيا خيص العربية
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ُمدونًة هلم، فراحوا ينهتجون �راساهتم مناجه قادهتم حنو املوضوعات املتعددة ) شعرا ونرثا(
  .املبثوثة يف متون مؤلفاهتم النحوية والرصفية، والبالغية وكتب التفاسري، واملعامج

        ::::اللغة العربية ومصطلح العالمةاللغة العربية ومصطلح العالمةاللغة العربية ومصطلح العالمةاللغة العربية ومصطلح العالمة    - - - - 7777
فّرعت من اللغات السامية، ويه منحدرة مهنا، تعترب اللغة العربية من اللغات اليت ت

اختّص هبا الناطقون العرب، للتعبري عن ٔاغراضهم، فاكنت مسـتعمz للتفامه والتواصل، 
وجتلّت فهيا منجزاهتم احلضارية، والعلمية، وا�ينية؛ فاتّسعت جماالهتا اسـتعامال بقدر رقعهتا 

امل رشقا وغر�، شامال وجنو� بفضل ا�ين اجلغرافية يف شـبه اجلزيرة العربية قدميا، ويف الع
. إالساليم، ٔالهنا من اّ�ين ولغته يه املفّضz عند هللا سـبحانه وتعاىل، ا�ي خلق القمل

ٔاوىل التعالمي الساموية بعد " اللكمة"وجاء يف الكتب املقدسة لٕالسالم، ٔانه يف البدء اكنت 

Ν‾=tæuρ tΠyŠ#u u﴿اخللق أالول، ويه أالسامء  !$ oÿôœF{$# $ yγ ‾=ä. § ﴾)30(  وبدٔات الرسا� اخلامتة

�ù&tبلكمة ﴿  ø%$# ﴾)31( والعربية ليست اجلنس وال اجلغرافيا، وٕامنا يه اللسان العريب)32( .

صىل هللا  - اعمل أن هللا ملا وضع رسو « :ويف هذا الشأن قال اخلطايب فá نقª السـيوطي
البيان �ينه، اختار  من اللغات موضع البالغ من وحيه، ونصبه منصب  -عليه وسمل

  )33(.»ٔاعرُهبا، ومن أاللسن ٔافصُحها ؤابيُهنا، مث ٔامده جبوامع اللكم 
=ة Jختيار هذه؛ ارتبطت ٔايّام ارتباط �لعالمات املوحية �ملعاين  ٔاو [ ٕان مزي

من خالل اللكامت ا�ا� عىل أالشـياء وا�لوقات، وذ© يف احلني ا�ي نزل ] املسميات
نسان فيه عىل وجه املعمورة، فاكنت اللكمة مبثابة العالمة ا�ا� عىل القدرات اخلفية، االٕ 

اليت تدل عىل اخلالق جل جال، فاللكمة عالمة عىل عظمته، ووجوده، وقدرته، 
  .ٔامشل من ٔان تكون لكمة واحدة ٔاو لكامت) العالمة(بل العالمات . ووحدانيته

نشأهتا ملعرفة لغة ٔابوينا آدم وحواء، اليت : و�لرجوع ٕاىل ٔاصل اللغات من حيث
حتّدÝ هبا يف اجلنة؛ فٕان بعض العلامء املسلمني يرون ٔاهنا اللغة العربية، فيقول عبد املا© بن 

اكن اللسان أالول ا�ي نزل به آدم من اجلنة عربيا : حبيب فá ذكره السـيوطي يف مزهره
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، وقد اكن لسان مجيع من يف سفينة ...ا،ٕاىل ٔان بُعد العهد وطال مث حّرِف وصار رسøني
نوح، ٕاال رجال واحدا يُقال  جرمه، اكن لسانه لسان العريب أالول، فلام خرجوا من 

، فٕان )34(! السفينة تزوج ٕارم بين سام بعض بناته، مفهنم صار اللسان العريب يف و�ه 
هبا مع حواء، وكذ© حصت هذه الرواية؛ فٕان آدم عليه السالم يكون لسانه عربيا، وتلكّم 

Ν‾=tæuρ tΠ﴿: وذ© استنادا ٕاىل االٓية الكرمية - عليه السالم - نوح  yŠ#u u !$ oÿôœF{ $# 

$ yγ‾=ä.﴾ عتبارات التارخيية وا�ينية، : وميكن القول. املذكورةJ ¶ٔان اللغة العربية وفقا لت

للعرب من Ïة ٔاهنا لغة العقيدة إالسالمية من حيث ٔاصالهتا، ويه اللغة أالم �لنسـبة 
  )35(. النشأة والتارخي، كام ٔاهنا هبة هللا لٕالنسان

موضوعاهتا، ومادهتا، وجوهرها، من : وٕاذا اكنت اللغة العربية، من حيث
هوا بقضاøها من  JهHمات اليت طرقها املتخّصصون من علامء اللغة، وعلامء النفس، فقد نو=

ن السلواكت وJنفعاالت، وما Jسـتخدام الوÏة النفسـية وJجHعية حيb اعتربوها م
وJسـتعامل لٔاللفاظ، والعالمات من الناحية اللسانية، ٔاو الصوتية ٔاو الرصفية ٔاو النحوية 

اسـتجابة للعادات اللفظية اليت اكتسبت من البيئة والثقافة احمليطة « يف الواقع سوى 
  )36(.»بشلك ٔاو بآخر

        ::::العالمة وأالمناط الرتكيبيةالعالمة وأالمناط الرتكيبيةالعالمة وأالمناط الرتكيبيةالعالمة وأالمناط الرتكيبية    - - - - 8888
تلكم اللغة ٔافعاال ôمية يف صورة ٔاصوات، ومجل، وعبارات ترتبط فهيا يؤدي م 

 -املتلكم –العالمات ارتباطا وثيقا �للكامت والرموز املسـتعمz يف البيئة احمليطة به، غري ٔانه 
ال هيمل البتّة أالمناط وأالشاكل العرفية والتواصلية للغته اليت اكتسـهبا، ٔالن مفتاح املعاين 

و حسن  النطق �للكامت وامجلل، والعالمات والرموز، والقصدية ههنا ختضع املقصودة، ه
حني «السـتعامل اللغة وفقا لقوانيهنا وقواعدها يف أالفعال ال,مية، واملتلكم بلغة من اللغات 

  )37(.»خيلق منطوقا ذا معىن، فهو يفرض رشوط إالشـباع عىل هذه أالصوات والعالمات
، �للغة وخصائصها، وسامهتا، والواقع، وأالعراف، وبذ© يرتبط الفعل ال,يم

ولعل Jرتباط الوثيق يكون يف العقل، ا�ي يقوم بتصوير البنيات اللفظية املسـمتدة من 
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العمليات ا�هنية، مث يرتمج ذ© �لعالمات داخل املنطوق، ٔاو �لرموز املوحية ٔاثناء 
مجلل واللكامت احملددة، متاشـيا مع الكتابة، وميثلها داخل النص، والسـياق ا�ي يتطلب ا

املقاصد وأالغراض املراد البوح هبا، غري ٔان لغة النص؛ حتيل ٕاىل نصوص ٔاخرى قد ترتابط 
من خالل  )38(هبا بواسطة املعايري النصية اليت ٔاشار ٕالهيا علامء اللسانيات النصية 

قات اللفظية واملعنوية Jجتاهات املعارصة يف ا�رس اللغوي، ٔالن أالسامء وأالفعال، والعال
والعالمات النحوية يف املقوالت اللغوية؛ قد ختالف الصور ا�هنية بعيهنا حيb تكون اللغة 
من حيث معاين لكامهتا، قارصة عن إالشارة ٕاىل احلقيقة ٔالن الكتابة اختصار للمنطوق 

  .وامللفوظ
ٔاو (�للكامت ا�ا� ) ٔاو املدلوالت( التعبري عن ا�الالت واملعاين  -مثال -ومن ذ©

) وغريها...اكلكره، ٔاو احلب ٔاو النجاح، ٔاو الصفات( عىل املشاعر وأالحاسيس ) أاللفاظ
ٔالن معانهيا احلقيقية ال ميكن تفسريها، ٔاو التوصل ٕالهيا بنجاح، مما دعا ابن جين ٔان يصف 

 عامة أالفعال؛ وذ©. ٕان ٔاكرث اللغة مع تا̀ٔمªِ جماز ال حقيقة« : اللغة بصفة ا�از، فيقول
فٕاذا اكن كذ© ...قام زيد، وقعد معرو، وانطلق برش، وجاء الصيف، واهنزم الشـتاء: حنو

جماز ال حقيقة؛ وٕامنا هو عىل وضع اللك موضع البعض لالتساع ) قام زيد(علمت ٔان 
  )39(. »واملبالغة 

والعربية تتجىل فهيا سامت موحية �لعموم واخلصوص، وتتعدد فهيا ا�الالت 
املعاين، وذ© وفقا للسـياقات ا�تلفة، اليت تفرض توجيه املعىن، ٔاو امحلل عىل أالصل، و 

، ٔاو حنو ا�الالت النحوية )ٔاو ضالل املعىن(ٔاو العدول عنه ٕاىل املعاين الهامشـية   
، ٔاو حنو ا�ال� الصوتية الناجتة من )مالمح الصيغ الرصفية(، ٔاو الرصفية )السـياق الرتكييب(

ويه املسامة عند ابن ...) اكلنرب، والتنغمي، وإالشـباع، وإالدغام، وإالما� (الصوتية الظواهر 
ا�الالت واملعاين مع أالعراف والبيئة JجHعية  - ٔايضا -ا�ال� اللفظية، وتتوافق: جين

، وكذا )ا�ال� أالصلية(، والنفسـية، واملعجمية، وأالسلوبية، واملركزية )ا�ال� JجHعية(
لفقهية اليت تتصل �حلمك الرشعي املسـتنبط من مصادر الترشيع إالساليم، تنضاف ٕالهيا ا

، كام تتعدد املعاين للمباين اللفظية حبسب املقام )40()عند ٔاهل املنطق(ا�ال� املنطقية 
  .والسـياق، سواء ٔااكن داخليا ٔام خارجيا
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ارات والنصوص يف وتتحدد ا�ال�، وتفرض ٔامناطا وبنيات لفظية يف امجلل والعب
. Jستبدايل) املعىن( والعمودي ) املبىن( املسـتويني النحوي والرصيف عىل احملور أالفقي 

اكلفاعلية، واملفعولية وإالضافة، وإالسـناد، ( وترتابط املكو×ت الرتكيبية بعالقات حنوية 
لكامت يف النص وحيهنا تتناسق ال. عىل املسـتوى الرتكييب أالفقي وا�اليل العمودي) والرتبة

، وتتضافر فهيا قرائن لفظية ومعنوية، وتتعاون جممتعًة مع العالمات النحوية، )41(املكتوب
وأالدوات لتأدية املعىن املقصود، ذ© املعىن املتغري وفقا للتغريات المنطية الشلكية، 

  .والسـياقات، وأالنساق
هنا قضية كونية، وملا اكنت العالمة ٔاكرب من ٔان تكون جمرد لفظة لها معىن؛ الٔ 

ٕاحياءات : ولغوية، وفنية، ورصفية، وداللية، وحنوية، كام ٔاهنا مسأ� معرفية وعلمية، ويه
يف ) املكتوبة( ، واللكامت )املنطوقة(ومالمح، وسامت تبدو جلية من خالل أاللفاظ 

امء الرتاكيب النصانية واخلطابية؛ فٕان لك ذ© جعلها منوطة �الهHم وا�راسة من ِقبل عل
العربية القداىم واحملدثني، واحتضهنا املفكّرون العرب مبختلف ختصصاهتم العلمية، وُوِمس هبا 

، )Sémiotique()42(، ٔاو السـمييوطيقا)(Sémiologieعمل العالمات ٔاو السـمييولوجيا
  )43(. ا�ي هيمت بأنظمة العالمات وقوانيهنا، وعمل اللغة قسم من هذا العمل العام

العربية مجموعة من العالمات اللغوية، ومست هبا املسميات  ويبدو واحضا؛ ٔان
ولوال Jمس مل « ، )أاللفاظ واللكامت( واملوجودات يف الطبيعة، وأالسامء مدلوالت �وال

يعرف املسمى، ٔالنه قبل ٔان ينطق به غري يشء، فٕاذا نطق به ٔا�ن عنه ودل عليه، سواء 
د، ٕاذ يدل عىل ا�ات دون إالخبار عهنا بيشء؛ ٔام زي: اكنت ا�ال� دال� لفظ، كام يف قولنا

دال� ٕاعراب تدل عىل رصحي املعىن يف مثل الفاعل ا�ي ينسب ٕاليه الفعل، وJمس يف 
وأالشـياء؛ تشري ٕالهيا العبارة، واللكامت . )44(»لكتا احلالتني ُخيرج املسمى ٕاىل حزي الوجود

ملرتبطة �لتصورات JجHعية، ؤاجزاء املسـتعمz يف التخاطب، تقرتن �ملعاين الفكرية ا
أالشـياء اللغوية املقرتنة مبثل ت¶ املعاين يه أالسامء وأالفعال واحلرف حدf ما بني هذين 

، )45(»فgٔنه لوصª بني هذين اكحلروف اليت تيل ما هو متصل هبا« القسمني، ورابط هلام 
ٔالن احلرف «ت بت¶ التسمية فاحلروف ٔادوات للربط والوصل بني أالسامء وأالفعال، ومسي

يف اللغة هو الطرف، ومنه يقال حرف اجلبل ٔاي طرفه، فسمي حرفا ٔالنه يف اللغة هو 
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يف » حرف اجلبل ٔاي طرفه، فسمي حرفا ٔالنه يأيت يف طرف ال,م: الطرف، ومنه يقال
  )46(.نظر بعض اللغويني وا�ارسني

  :اخلـــــــــــامتةاخلـــــــــــامتةاخلـــــــــــامتةاخلـــــــــــامتة -
وأالفعال واحلروف، منّظمة ومؤّسسة من  خنلص مما سـبق؛ ذكره ٔان أالسامء

العالمات يف فضاء اللغة املنطوقة واملكتوبة، ٔالهنا تدل مجيعها عىل معان هبيئاهتا ووظائفها، 
فرتتبط احلروف بوجودها مع املكو×ت ا�اللية مع أالسامء وأالفعال، وتسوق حنو أالحداث 

عيد التارخي احلضاري والثقايف لٔالمم ، فت )أالفعال(، ٔاو أالحداث يف ٔازمنة حمددة)أالسامء(
  .وا�متعات

غري ٔان ت¶ املكو×ت ال,مية ختتلف وÏات النظر حولها، حبسب الفروع 
العلمية، ووفقا للموضوعات املعاجلة من قبل علامء اللغة، وجماالت التحليالت اللغوية، اليت 

، ٔالن اللكامت )ٔاو ا�ال� ٔاو التعبري(يظل JهHم فهيا منصبiا حول البحث عن املعىن 
تأتلف وتتشابك فá بيهنا يف أالنساق ال,مية، الواردة يف ) ٔاو العالمات اللغوية(وأاللفاظ 

املصادر اللغوية للعربية، القرآن الكرمي وقراءاته، وأالحاديث النبوية الرشيفة، وôم العرب 
  ).شعرا ونرثا( 

النحوية  :مات بشـىت ٔانواعهاالعال: وذ© االئتالف والتشابك؛ وسائª يه
ية، وأالدوات واحلروف، والقرائن اللفظية مهنا واملعنوية، وحروف إالعراب ف والرص 

فالعالمة . وحراكته، والضامئر، والعنارص اللغوية إالشارية، وإالحالية، ووسائل الربط ا�تلفة
صيبت اللغة  حقل واسع، من الّسامت واملالمح ا�ا� عىل صz إالنسان �لكون، óام jا

بوابل التّحويل والتّغيري ٔاو التّبديل؛ ٔالن أالشـياء لكها عالمات ٕاحيائية، تشغل حزيا دالليا 
قابال للتفسري والتأويل، قصد إالبالغ والتواصل من Ïة، والتوصل ٕاىل أالنساق 
واملكتسـبات املعرفية، والثقافية من Ïة ٔاخرى، مث الكشف عن سـبل التفكري الوجداين 

تور، واخلفي يف الُصدور، واملتصّور يف أالذهان يف لك زمان وماكن، من خالل املسـ 
  .التعبري �للسان
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

ٔاما ح̀دها فٕاهنا ٔاصـوات : يف �ب القول عىل اللغة وما يه« : يقول ابن جين – )1( 
 1371محمـد عـيل النجــار، د ط، : ، اخلصـائص، حتقيـق»يُعـّربِ هبـا لك قـوم عـن ٔاغراضـهم 

 .1/33م،  1952/هـ
عــيل عبــد الواحــد وايف، اللغــة وا�متــع، دار هنضــة مرصــ للطبــع، القــاهرة،  –) 2(

 .21-20:م، ص1971، دط ، مرص
 .1/33ابن جين، اخلصائص،  –) 3(
، 1ٔامحــد خمتــار معــر، اللغــة واللــون، دار البحــوث العلميــة، الكويــت، ط –) 4(

 .83:م، ص 1982/هـ1402
سزيا قامس ونرص حامد ٔابو زيد، ٔانظمة العالمـات يف اللغـة وأالدب، : ينظر –) 5(

دراسـات، دار ٕاليـاس العرصـية، القـاهرة، مـدخل ٕاىل عـمل الســمييوطيقا، مقـاالت مرتمجـة و 
 .وما بعدها 9:دط، دت، ص

عبــد ا�يــد نــويس، املركــز الثقــايف :يــوري يومتــان، ســـميياء الكــون، ترمجــة –) 6(
 .8:، ص2011، 1العرب، ا�ار البيضاء، املغرب، ط

محمـد كشـاش، . »اخل ...ومثة اجتاه تزمعتـه فئـة اعتـربت الفنـون واالٓداب «  –) 7(
( حلــواس، رؤيـة يف التواصــل والتعبـري �لعالقــات غـري اللســانية، املكتبـة العرصــية اللغـة وا

 .19:م، ص 2001/هـ 1422، 1، ط)صيدا، بريوت
øسني خليـل، نظريـة ٔارسـطو املنطقيـة، دراسـة لنظريـة ٔارسـطو يف : ينظر –) 8(

ــات، دار الوفــاء للطباعــة والن  ــاس امحلــيل وقيــاس اجله ــة واملربــع املنطقــي والقي رشــ، اللغ
 .34:م، ص2006، 1إالسكندرية، مجهورية مرص العربية، ط
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، 1محمد عبد املطلب، البالغة وأالسلوبية، مكتبة لبنان، بريوت، ط: ينظر –) 9(
مسـعود بودوخـة، الســياق وا�ال�، بيـت احلمكــة : وينظـر. ومـا بعـدها 305:م، ص1994

 .وما بعدها 73:،ص2012، 1للنرش والتوزيع، اجلزائر، ط
 .وما بعدها 17:مسعود بودوخة، املرجع نفسه، ص: ينظر –) 10(
ٔامحد درويش، دراسة أالسلوب بني املعارصة والرتاث، دار غريـب : ينظر –) 11(

 .وما بعدها 128:م، ص1998يناير  19للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، دط، 
رس حسام الهبنساوي، ا�راسات الصوتية عنـد العلـامء العـرب وا�: ينظر –) 12(

م،  2005، 1الصويت احلديث، مكتبة زهراء الرشق، مجهورية مرصـ العربيـة، القـاهرة، ط
 .وما بعدها 21:ص

عبـد ا�يـد حجفـة، دار الكتـب :سـيلفان ٔاورو، فلسفة اللغة، ترمجة: ينظر –) 13(
 .وما بعدها 20:م، ص 2010، 1الوطنية، بنغازي، ليبيا، ط

ميرسة من خـالل الظـواهر الطبيعيـة وذ© ٔالن العالمات الكونية واحضة  –) 14(
: ينظـر. ومن تعاقب الليل والهنار، وجرøن الشـمس، ومـد الظـل وحركتـه، وتغيـري القمـر

عبد الرمحن بودرع، مهنج السـياق يف فهم الـنص، كتـاب أالمـة، وزارة أالوقـاف والشـؤون 
 .9:، ص111إالسالمية، قطر، عدد 

سلáن دنيا، سلسz ذخائر العـرب : ٔابو حامد الغزايل، معيار العمل، حتقيق –) 15(
 .75:م، ص1961، دار املعارف، مرص، دط، 32

حســني مجعــة، يف جامليــة اللكمــة، دراســة جامليــة بالغيــة نقديــة، احتــاد  –) 16(
 .8:ص: م 2002الكتاب العرب، دمشق، دط، 

محمـود محمـد شـاكر، مكتبـة : عبد القاهر اجلرجاين، دالئـل إالجعـاز، حتقيـق –) 17(
 .81:م ، ص2004/هـ 1424،  �5لقاهرة،ط اخلاجني

محمد مصطفى رضوان، نظرات يف اللغـة، منشـورات جامعـة قـار يـونس،  –) 18(
 .339:م، ص1976، 1ط
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ٔابو احلسن نور ا�ين عيل بن محمد عيىس أالمشوين، رشح Jمشـوين عـىل  –) 19(
لعلميـة، ٕاميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـب ا: حسـن محـد، ٕارشاف: ٔالفية ابـن مـا©، تقـدمي

 .19:، ص1م، ج 1998/هـ 1419، 1بريوت، لبنان، ط
 .وما بعدها 19:خا� حسني، املرجع السابق، ص: ينظر –) 20(
ي، التفكـري اللسـاين يف احلضـارة العربيـة، دار : ينظر –) 21( عبد السـالم املسـّدِ

 .46م، ص2009، 3الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، لبنان، ط
 .50املرجع نفسه، ص –) 22(
عيل شلق، الزمان يف اللغة العربية والفكر، دار ومكتبة الهـالل، بـريوت،  –) 23(

 .5:م، ص2006، 1ط
؛ عبارة انبعثت من التفكري البالغي، وتعد »مطابقة ال,م ملقتىض احلال« –) 24(

يــرادف يف اســـتعامالته عنــد » احلــال« ومصــطلح . غايــة البحــث يف علمــي املعــاين والبيــان
ــام  «البالغيــني مصــطلح ــة املعــىن ٔاو : ، وأالحــوال تشــمل»املق ٔاحــوال ا�اطــب، وطبيع

: فهـو» مقتىضـ احلـال «ٔامـا . ، ؤاحـوال املـتلكم»املناســبة«الغرض، والظـروف املصـاحبة 
كـــر، ٔاو  اخلصوصـــيات التعبرييـــة يف أالداء النحـــوي وظـــواهره؛ اكلتقـــدمي والتـــأخري، ٔاو اّ�ِ

نعـمي : لساكيك، مفتـاح العلـوم، تقـدمي وتعليـقا: ينظر. احلذف، ٔاو التعريف والتنكري وغريها
. 169، 168:م، ص1987/هــ1407، 2زرزور، دار الكتب العلميـة، بـريوت، لبنـان، ط

حسـن الطبـل، عـمل املعـاين يف املـوروث البالغـي، تأصـيل وتقيـمي، مكتبـة إالميـان : وينظر
 .وما بعدها 12:م، ص 2004/هـ 1425، �2ملنصورة، القاهرة، ط

 .وما بعدها 20:محمد كشاش، املرجع السابق، ص :ينظر –) 25(
عاطف مدكور، عمل اللغة بني الـرتاث واملعـارصة، دار الثقافـة للنرشـ :ينظر –) 26(

 .4، 3:والتوزيع، القاهرة، دط، دت، ص
 .6:املرجع نفسه، ص –) 27(
 .وما بعدها 35:املرجع نفسه، ص –) 28(
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ســلوبية، النــادي أالديب مصــطفى ×صــف، اللغــة بــني البالغــة واالٔ : ينظــر –) 29(
 .وما بعدها 152:م، ص 1989/هـ 1409، 53:الثقايف، جدة، عدد

 .31/البقرة –) 30(
 . 1/العلق –) 31(
ــراهمي الســامرايئ، يف رشف العربيــة، وزارة أالوقــاف والشــؤون : ينظــر –) 32( ٕاب

 .29:هـ، ص1415، 1، ط42: إالسالمية، قطر، عدد
محمد ٔامحد جـاد : ة ؤانواعها،ضبط وتصحيحالسـيوطي، املزهر يف علوم اللغ –) 33(

املوىل، وعيل محمد البجاوي، ومحمد ٔابو الفضـل ٕابـراهمي، دار اجليـل، بـريوت، لبنـان، دط، 
 .209:، ص2دت، ج 
 .30:، ص1املصدر نفسه، ج: ينظر –) 34(
كرمي زيك حسام ا�ين، اللغـة أالم، نشـأهتا و�رخيهـا، هبـة هللا لٕالنسـان،  –) 35(

 .وما بعدها 3:املرصية، دط، دت، صمكتبة الهنضة 
، 3نوال محمد عطية، عمل الـنفس اللغـوي، املكتبـة االٔاكدمييـة، القـاهرة، ط –) 36(

كرمي زيك حسام ا�يـن، اللغـة والثقافـة، دار غريـب، القـاهرة، : وينظر. 15:م، ص 1995
 .وما بعدها 57م، ص 2001/هـ 1421، 2ط

الفلسفة يف العامل الواقعي، ترمجة سعيد جون سريل، الفعل واللغة وا�متع،  –) 37(
ـــان، ط  1427، 1الغـــامني، ا�ار العربيـــة للعلـــوم، املركـــز الثقـــايف العـــريب، بـــريوت، لبن

 .208:م، ص2006/هـ
ــايري الســـبعة؛ ويه –) 38( ــامء اللســانيات النصــية ٕاىل تــ¶ املع ــك :ٔاشــار عل احلب

Cohesion الســــبك ،Coherence ـــة: القصـــدية(، القصـــد ،  intentionality) الني
ــــول  ــــة Acceptabilityالقب ــــة Situationality، املقامي ،  informativité، إالعالمي
روبــرت دي بوجرانــد، الــنص واخلطــاب وإالجــراء، : ينظــر. inter textualityالتنــاص 

. ومــا بعــدها 103:م، ص1998، 1متــام حســان، دار الكتــب القــاهرة، مرصــ، ط: ترمجــة
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ص، ٕاطار نظري ودراسات تطبيقية، عـامل الكتـب احلـديث، وينظر ع|ن ٔابو زنيد، حنو الن
 .وما بعدها 27:م،ص 2010/هـ1431، 1ٕاربد،عامن، ط

 .448، 447:، ص1ابن جين، املصدر السابق، ج –) 39(
عبد القادر عبد اجلليل، املعجم الوظيفي ملقاييس أالدوات النحويـة : ينظر –) 40(

ــع، عــامن، ط ـفية، دار صــفاء للنرشــ والتوزي ــا  199:م، ص2006/ه 1426،  1والرصـ وم
 .بعدها

ٕابراهمي محمود خليل، يف اللسانيات وحنو النص، دار املسرية للنرشـ : ينظر –) 41(
 .وما بعدها 185:م، ص 2009/هـ 1430، 2والتوزيع، عامن، ط

تواصـال مـع دي "  Simologie"يفضل اللسـانيون أالوروبيـون مصـطلح –) 42(
عبـد القـادر : ينظـر. متاشـيا مع بـريس" Simiotics "نٔاما أالمريكيون فهم يفضلو. سوسري

 .168:عبد اجلليل، املرجع السابق، ص
ومـا  149:سزيا قـامس ونرصـ حامـد ٔابـو زيـد، املرجـع السـابق، ص: ينظر –) 43(

 .بعدها
م، 1997لطفي عبد البديع، ميتافزييقا اللغة،الهيئة املرصية للكتـاب، دط،  –) 44(

 .33:ص
مازن املبـارك، : ا�كتور: ^، إاليضاح يف علل النحو، حتٔابو القامس الزجا –) 45(

 .44:م، ص 1982/هـ 1402، 4دار النفائس، بريوت، ط
خفــر صـاحل قــدارة، دار اجليــل، : ابـن أالنبــاري، كتـاب ٔارسار العربيــة، حت –) 46(

ا�كتور خليل øسني، نظريـة ٔارسـطو : وينظر. 06:م، ص 1995/هـ1415، 1بريوت، ط
، 1حتليليــة، لنظريــة ٔارســطو يف اللغــة، دار الوفــاء للطباعــة والنرشــ، ط املنطقيــة، دراســة

 .40، 39:م، ص2006


