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   جامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرة----لكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغات
       
الالت ٕان الرؤI الواصفة للعامل واحملاطة بسـياج من أالفاكر والعالمات اللغوية، تتسم بد    

مفتوحة ورموز كثرية ذات مفهوم خمتلفة، فالعامل الواقعي وأالفاكر بيهنام جتاوز دائب، ٕاذ حييل 
أالول عىل الثاين. وإالنسان hعتباره متأمال يف هذا العامل حيمل يف ذهنه صورا متعددة وقع 

انتقلت علهيا }ختيار من مجموع ممكنات ٔاكرث ليك تتحقق ٔاو هو " ممجموع املمكنات اليت 
من حميط التصورات الالهنائية ٕاىل حميط حيس ما انفك خيضع لرضب من الصريورة اليت 

  .)1(تنتظم يف قصدية ما " 
فالعالقة اجلدلية بني الواقع املريئ والتصورات ا�هنية تدفعنا ٕاىل }نتقال من املرئيات 

ية ذهنية تصورية ال واحملسوسات ٕاىل عامل ا�ردات عن طريق حتويل الرؤية احلسـية ٕاىل رؤ
ميكن ٕادراكها بصورة واحدة، ومع ذ� فٕان اح�ل نقل الصورة ممكن طاملا ٔان الرموز ٔاداة 
طيعة تعرب عن عالقة إالنسان hلكون حنو اخرتاق الكون ا�رد (ا�هين) وإاللقاء به يف عامل 

  املمكن (الواقع).
فيفرس هذا وحيفظ ذاك، وينقل  فالعالمة معوما يه شلك يقتحم منعطفات السلوك إالنساين

االٓخر، لك حسب درجة حتم» للمعىن، فهناك املعىن احملفوظ، وهناك املعىن املسرتسل، 
ا�ي حيفظ لٕالنسان وجوده عن طريق ٕاطالق صوته، و لكن ما هو الصوت ا�ي نعنيه 

  عالقته hللغة ؟ وكيف ميكن ¯ ٔان يعلن عن الوجود؟ وما عالقته  هنا؟ وما
 هل للغة ٕاماكنية تفسري الوجود وإالحاطة بتفاصي» ؟بذ� ؟ و 
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 :ماهية اللغةماهية اللغةماهية اللغةماهية اللغة -1
اختلف الباحثون القداىم واحملدثون يف تعريف اللغة وحتديد مفهو³ا، وقد انبىن هذا 
}ختالف عىل تعدد املنطلقات وأالسس،وطبيعة اللغّة؛ مفهنم من نظر ٕاىل اللغة عىل ٔاهنا 

hصطالحيهتا، وللك مذهب دليل وبرهان، وال يعنينا  توقيف من عند هللا، ومهنم من قال
هنا تتبع هذه االٓراء والنظرIت، وٕامنا ا�ي هيمنا هو احلصول عىل تعريف توفيقي جيمع بني 
مجمل االٓراء، وحيدد طبيعة اللغة وموقفها من الكون، ووظيفهتا الكونية، ؤابعادها احلقيقية اليت 

  وضعت لها.
ة املعجمي و}صطالÆ، فأما معناها اللغوي يقول عنه: " ٔاما يعرض ابن جين لتعريف اللغ

ترصيفها ومعرفة حروفها فٕاهنا فع� من كفوت ٔاي تلكمت، ؤاصلها لغوة، ككرة وق�، وثبة 
  .)2(لكها الماهتا واوات لقوهلم كروت hلكرة وقلوت hلق�" 

غوت hلميني، ولغا يف القول وورد يف لسان العرب تتبعا للتصاريف اÍتلقة للفعل لغا " ويقال ل
  .)3(يلغو ويلغى لغوا ولغي hلكرس، يلغى لغا وملغاة: ٔاخطأ " 

ٔاما التعريف }صطالÆ عند ابن جين فقد حدها بقو¯: " ٕاهنا ٔاصوات يعربهبا لك قوم عن 
  .)4(ٔاغراضهم " 

 ويف هذا التعريف ٕاجامل للك ما يؤسس للغة من ٔاصوات، وتراكيب ومقاصد وتواصل وغري
  ذ�.

ٔاما ابن خÖون فٕانه يصفها بأهنا ملكة صناعية، يقول: " اعمل ٔان اللغات لكها ملاكت شبهية 
hلصناعة، ٕاذ يه ملاكت للعبارة عن املعاين وجودهتا وتصورها حبسب متام امللكة ٔاو 

  .)5(نقصاهنا"
�ربة، وال تكون هذه امللكة مبعرفة أاللh فاظ، بل والتكرار يف اللغات ملكة ال تقوم ٕاال

برتكيب أاللفاظ املفردة "للتعبري هبا عن املعاين، املقصودة ومراعاة التأليف ا�ي يطبق الÛم 
  .)6(عىل مقتيض احلال " 

  مفعرفة اللغة تقاس بقوة امللكة، ٕاذ قد تنقص ٔاو تزيد، فتنقص معها اللغة ٔاو تزيد قوة وجودة.
غويني وغريمه، فٕان القضية ال تاكد تكون ؤاما تعريف اللغة عند العلامء احملدثني، فالسفة ول
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هو حارض مبا هو غائب، ٔاو بني عامل احملسوسات (اللغة) وعامل ا�ردات  حبثا يف عالقة ما
(ٔاصلها) مفهنم من ربط جوهرها hلÛم املنطوق فقالوا: " املقصود به مجموعة من احلروف 

. ومهنم )7(س ا�ي تفرع به اللغة " الصوتية، اليت تقرعها الشفتان، قرع الشفتني ٕاذن هو مقيا
. وقد خاض يف )8(من ربطها hلوجدان ٔاو hٔالحرى يه العالقة بني اللغة ومواجيد الباطن 

�، وليبنرت. واكن جون لوك يدافع عىل هذا æهذا }جتاه  لك من جون لوك، ودي بو
ال تعين ٔاشـياء  الطرح، قائال: " ٕان اللكامت رموز ٔالفاكرæ، شارات حسـية لها، اللكامت

  .)9("بقدر ما تعين ٔافاكرا
ويبقى ٔان نقول ³ام اختلفت االٓراء حول حتديد اللغة، ومعرفة ٔاصلها، فٕان اللغة لن متحي يف 
وجه إالنسان، يف hقية بقاءه، وتقوده ٕاىل فهمه، وفهم ما حو¯ وفهمها يه ٔايضا، ٔالن العمل 

  مث» مثل أالفالك والنجوم تنطلق مهنا لتعود ٕالهيا.hٔالشـياء يدور يف فé دوار 
يقول ليبنزت" اللغات ٔاقدم تركة خلفها لنا التارخي إالنساين، ٔاقدم شاهد عىل حقيقة 

  . )10(البرش"
: ليس من شك يف ٔان صوت إالنسان خيتلف عن صوت احليوان ³ام ارتقى ماهية الصوتماهية الصوتماهية الصوتماهية الصوت -2

ت البرشي يصدر عن وعي وقصد، وقد يرد هذا احليوان بذاكئه اكلشامبانزي مثال؛ٔالن الصو 
òمنا هذا بأن احليوان ٔايضا ال يصدر ٔاصواñ ٕاال بقصد إالعالن عن اخلوف ٔاو اجلوع ٔاو 
االتصال اجلنيس، غري ٔاننا جنيب فتقول: ٕان هذا الصوت يبقى جمرد صوت حمدود óبت ال 

مثلام خيتلف الصوت خيضع للتغيري، وال خيتلف ٔايضا من حيوان ٕاىل آخر، من فصي� واحدة 
البرشي، ٕاذ نسـتطيع متيزي صوت خشص نعرفه من آالف أالصوات اليت نسمعها، وعند هذا 
ال�يز ا�ي هو حد فاصل بني الصوتني ( ٔاقصد الصوت البرشي والصوت احليواين ) فٕان 
دريدايقف معلنا ٔانه الوجود، يقول: " الصوت هو الوجود حذو النفس عىل صورة اللكية 

 .)11() الصوت هو الوعي "con-science(والوعي 
ميتé إالنسان ٔالفاظا يعربهبا عن خلجات نفسه ويسمعها لالٓخر خمرتقا حدود الصمت 
 æاحملاط به، معلنا عن وجوده بتلكمه، ومعلنا ٔايضا عن تفكريه، فقدميا قال رينيه دياكرت: ٔا

æموجود، وقياسا عىل هذه املقو� الفلسفية نقول: ٔا æموجودٔافكر ٕاذا ٔا æٔاتلكم ٕاذا ٔا   
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ٕان احملادثة معناها انتشار ا�ال، ويعين ٔايضا ٔاننا نسـمتع ٕاىل ٔانفسـنا متلكمني " ٔان نسمع من 
ٔانفسـنا ٕامنا كذ� ويف الوقت نفسه، ٕان كنا قد مسعنا عند االٓخر، ٔان يكون هذا قد كرر 

  .)12(" فورا يف نفسه إالنصات ٕاىل حديث للنفس عىل عني الشلك ا�ي تو� به عندي 
.ٕانه روح اللغة اليت  الختىش )13(فالصوت حيي ا�ال " وحيو¯ ٕاىل عبارة عازمة عىل القول" 
  .)14(املوت يف جسم دال ٔالقى به يف العامل ويف اكشفية املاكن " 

يهنض الكون لكه عىل حركية مطردة ومتسارعة، فلك ما الصوت روح اللغة: الصوت روح اللغة: الصوت روح اللغة: الصوت روح اللغة:  -1-1
ٔاو ينخفض، من ذ� صوت اللغة اليت حتيا به   فهييهنض hحلركة، واحلركة ٔاثرها صوت يرتفع

وتعلن عن وجودها، ووجود متلكمها؛ذ� الوجود برهان عىل ٔانه أالقوى يف عامل أالفاكر 
ا�ي تسـبح فهيا ا�وال وتنتقى لتحمل هذا املعىن ٔاو ذاك، وسبيل هذا }ختيار يقوم عىل 

صوتية تبلغ مسامع اÍاطبني مث  قوة ا�ال ومدى قدرته عىل محل املعىن وٕارسا¯ عرب موجات
تسـتقر يف ٔاذهاهنم ٔاو يف حصائفهم، وتتالىش هنا قوة ا�ال ٔامام سلطة املدلول وتغيب عندما 

  يتحول الÛم النابض hحلركة ٕاىل جسم مقيد حبروف ولكامت.
ما تزمن " ليس ¯ ٔان يعرب ٕاال ٕاذا ما نطقنا فعال hلعبارة اللغوية اليت تنفخ فيه احلياة، ٕاال ٕاذا 

املاكن فهيا، واللفظ جسم ال يعزتم قول يشء ٕاال ٕاذا ما ٔاحياه قصد hلفعل وانتقل به من حال 
  .)15(اجلهر العاطل ٕاىل حال اجلسد املفعم hحلياة "  

فالعبارات اليت يمتلكها إالنسان ويسـتخد³ا حني احلاجة ٕالهيا يه عبارات مٔالى hلقصد 
  نو ٕاليه ويسـتقر فيه.املوجه واÍصص، فللك معىن قصد ير 

: ينربي ابن مسكويه لرشح دائرة الوجود، ويعطهيا ٔاوصافا خمتلفة، ويربط ماهية الوجودماهية الوجودماهية الوجودماهية الوجود -3
هذه أالوصاف بعمل التوحيد، يقول: " ٕاهنا خط واحد يبتدئ hحلركة من نقطة وينهتـي ٕالهيا 

� صادقة بعيهنا، ودائرة الوجود يه املتأحدة اليت جعلت الكرثة حدة، ويه اليت تدل دال
  .)16(برهانية عىل وحدانية موجدها وحمكته وقدرة ووجوده تبارك امسه وتعاىل، وتقدس ذكره

فالوجود يرتبط بوحدانية هللا وقدرته عىل تسري أالمور وتقديرها، ؤانه ¯ أالمر من قبل ومن 
  بعد تقدس امسه.

هاæ قاطعا عىل وجود مث ٕان أالشـياء اليت نراها من حولنا من مظاهر الطبيعة وغريها متثل بر 
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  هللا ووحدانيته.
ٔاما الوجود يف نظر ريتشارد ابيجنايس هو العامل املادي، ٔاو يه تé الوقائع اليت حتدث، فهو 
لك يشء مىض وحتقق، يقول: " ٕان الوجود هو ذ� اليشء ا�ي حيدث لنا، وليس ذ� 

وقادر عىل تقدير  الوجود شيئا سلبيا نشعر به يف وجود أالشـياء، ٕان الوجود دليل نشط
  .)17(مصريه ومنه نتنبأ وننفصل ٔ شـياء ٔاخرى يف خضم أالشـياء غري إالنسانية احمليطة بنا" 

ومن مث فٕان الوجود هو التارخي، ٔاو تé أالحداث اليت تدور حولنا ٔاو حتيط بنا، وقد نكون 
ماكن ٔاو  حنن ٔاحد صانعهيا ٔاو ٔاهنا تصنعنا hعتبارæ حدا معينه، لك ذ� من ٔاجل " ٕاجياد

. والسبيل أالساس ٕاىل ٕاجياد ماكن ومعرفة )18(موقع لهذه أالæ الواعية مضن حدود العامل "  
ٔانفسـنا هو معرفة اللغة، ٕاننا نكرب ونتعمل كيف نعرف العامل، ونتعمل كيف نعرف الناس ؤاخريا 

  .)19(كيف نعرف ٔانفسـنا عرب تعلمنا الÛم " 
يق أالحاسيس (البرص، السمع واللمس) ٔاو عن وال شك ٔان معرفة العامل ال تمت عن طر 

 æللغة: اللغة اليت تفهمنا، ونفهمها، وتقودh طريق إالشارات والعالمات ٕامنا ٕادراكه احلق يكون
. وٕاذا عرفنا العالقة الكونية بني اللغة )20(ٕاىل اكتشاف الكوين ا�ي هو العقل عند ٔارسطو  

  متكنا من حفص الظواهر الواحدة تلوى أالخرى.
ٕان الرؤI التأويلية للعامل اليت تقوم علهيا اللغة تدفع ٕاىل التحمك يف " مجمل تفكريæ ومعرفتنا، 
والتسلل ٕاىل خباI هذا التأويل معناه ٔاننا نكرب داخل هذا العامل، ٕان اللغة هبذا املعىن، يه 

  .)21(أالثر اخلاص ملنهتاæ، ٔاهنا نتجاوزh æسـمترار"
        اللغة موازية للوجود:اللغة موازية للوجود:اللغة موازية للوجود:اللغة موازية للوجود:    ----4

ترتبط اللغة hلوجود بواسطة القرآن ا�ي حوى عامل الغيب والشهادة، ومجع بني الرتهيب 
والرتغيب، وصور حياة إالنسان يف أالرض وحياته يف اجلنة والنار فهو الكتاب الساموي 
الوحيد ا�ي حفظه هللا من التحريف لقو¯ تعاىل: " ٕاæ حنن نزلنا ا�كر وٕاæ ¯ حافظون " 

عربية حبمل مضمونه لفظا ومعىن، وارتقت hخللق ٔاميا ارتقاء، وراحت تمني ورشفت ال)22(
فهيم التوازن النفيس، وحتفظ للعبد رشيعة خالقه، وجتع» يف تواصل رhين مفتوح، ويه 

  .)23(تنفرد هبذه اخلاصية، الفتقادها يف غريها من اللغات املنترشة يف العامل اليوم 
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" بكونه حلقة مضن سلسة كونية يتبعه من اجلهة ا�نيا لقد بث القرآن يف إالنسان وعيا 
  .)24(اعتقاد بأن ¯ احلق يف ٔان يسخر لنفسه سائر حلقات هذه اجلهة " 

لقد هيأ هللا لبين البرش ظروفا ؤاجواء ليك يعبدوا هللا عىل دين الفطرة، فأرسل ٕالهيم رسال، 
بلسان عريب مبني حيمل لوءاها واكن يف لك ٔامه رسوال ٔاو نبيا، حىت جاءت املعجزة اخلا�ة 

  ٕاىل البرشية قاطبة سـيد اخللق وٕامام املرسلني محمد صىل هللا عليه وسمل.
فلامذا اكن إالجعاز بالغيا ٔاو بعبارة ٔاخرى، ملاذا اكنت التحدي فكرI ومل يكن مادI مثلام 

  حصل مع أالمم السابقة ؟
البرشية ٕاىل مصاف العليني،  ملا توفرت أالسـباب وتوحدت اجلهات، اكن لزاما ٔان ترتقي

فارتفع هبا رب العاملني بأن ٔارسل ٕالهيم خبطاب رhين حيرك الفكر، وهيز النفوس، ؤ ين به 
يريم شاراته، ويلوح بعالمات تقول: ٕان اللغة العربية يه لغة الكون ا�ي خلقت ¯ وخلق 

ومعانهيا، ترتفع ٕاىل  لها، ويه اللغة الوحيدة الفريدة اليت مجعت خصائص الوجود بني رصوفها
الساموات السـبعة، وتتزنل ٕاىل أالرايض السـبع لتجمع بني  عوامل غيبية و عوامل حمسوسة، عامل 

واجلنة والنار) تé يه اخلاصية اليت ٔادركها علامء  –إالنسان  (الشهادة) وعامل الغيب (هللا 
ٔاورد يف مقدمة تفسريه: " الرشيعة  ونصوا علهيا يف كتهبم وتفاسريمه، فهذا إالمام ابن عطية 

روى ابن عباس ٔان رجال سأل النيب (صىل هللا عليه وسمل) فقال ٔاي " عمل القرآن 
  . )25(عربية فالمتسوها يف الشعر" –صىل هللا عليه وسمل  –ٔافضل"فقال النيب 

فعىل وجند الشافعي يف رسالته حبث عىل رضورة تعمل العربية اليت يه من ا�ين، يقول: " 
لك مسمل ٔان يتعمل من لسان العرب ما بلغه 6ده حىت يشهد به ٔان ال ٕا¯ ٕاال هللا ؤان محمد 
عبده ورسو¯، ويتلو به كتاب هللا، وينطق �hكر ف7 افرتض عليه من التكبري ؤامر به من 
التسبيح والتشهد وغري ذ�، وما ازداد من العمل hللسان ا�ي جع» هللا لسان من خمت به 

  .)26(نبوته ؤانزل به آخر كتبه اكن خريا "
ولعل اخلري ا�ي نراه يف تعمل العربية هو معرفة احلق، وتوحيد هللا، وعبادته، والتأمل يف لك 

  ما جاء به القرآن من اIٓت ومعجزات ٕالهية للتدبر والتفكري.
ة احلقائق فاللغة هبذا الوصف، مرقاة للسان وإالنسان، ؤاداة حبثية توصل صاحهبا ٕاىل معرف
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  الكونية الواحدة تلوى أالخرى.
ويه ٔايضا مدرج تنقل إالنسان من عامل احملسوسات ٕاىل عامل ا�ردات، وتزنوي به بعيدا يف 
حرضة ا�ات إاللهية اليت تركن ٕالهيا النفوس املطمئنة، والقلوب اخلاشعة، وأالجساد القامئة 

  لعبادة رب العاملني.
ريك إالنسان ا�ي يتواصل هبا يف لك اجلهات، مع هللا، مع يه ٕاذا اللغة حترك الكون، بتح

  إالنسان، وحىت مع احليوان وhيق اÍلوقات.
فالرتكيب العريب تركيب متنامغ مع ظواهر املكون ؤاسـبابه، ٕاذ حوى الرشط، والرشط كوين، 

  د.}سـتفهام والتعجب، وأالمر والهنـي وبقية أالنظمة اليت يقوم علهيا قانون الوجو  وحوى
  :ما بني املعىن والصوت ٔاشاكل تدعى احلروفما بني املعىن والصوت ٔاشاكل تدعى احلروفما بني املعىن والصوت ٔاشاكل تدعى احلروفما بني املعىن والصوت ٔاشاكل تدعى احلروف    ----5

يعرف الفالسفة العرب اخلط عىل ٔانه " تصوير اللفظ حبروف هجائية، وعند احلكامء هو 
ما¯ طول، لكن ال يكون ¯ عرض وال معق، وهو ا�ي يقبل }نقسام طوال ال عرضا وال 

ض غري مسـتق� الوجود عىل معقا، وهنايته النقطة، واعمل ٔان اخلط والسطح والنقطة ٔاعرا
مذهب احلكامء، ٔالهنا هناIت ؤاطراف للمقادير عندمه، فٕان النقطة عندمه هناية اخلط، وهو 

  .)27(هناية السطح، وهو هناية اجلسم التعلميي" 
ٔاما ابن خÖون فهو يرى ٔانه " رسوم ؤاشاكل رصفية تدل عىل اللكامت املسموعة ا�ا� 

تبة من ا�ال� اللغوية، وهو صناعة رشيفة، ٕاذا الكتابة من عىل ما يف النفس، فهو óين ر 
خواص إالنسان اليت متزي هبا عن احليوان، ؤايضا فهـي تطلع عىل ما يف الضامئر وتتأدى هبا 

  .)28(أالغراض ٕاىل البالد البعيدة فتقيض احلاجات "
الف الصوت ا�ي واحلرف حيفظ ا�الالت، وحيملها ٕاىل البالد البعيدة وأالزمنة املتعاقبة، خ

يكون حارض ا�ال� وحارض ا�وات، فا�ات تتلقى الصوت hلسمع وتؤو¯ ٕاىل معان 
ؤافاكر، وا�ي يعني الصوت عىل بلوغ الغاية هو السـياق احلال ا�ي يرمس املعامل الكربى 
للÛم ويشفعه بنربات ونغامت وٕامياءات... ويف الواقع لك صوت ميكنه من خالل طبيعته 

  .)29( ٔانواع أالفاكر " تعني لك
ٕاذا قلنا ٕاننا ٔاثناء ممارستنا لفن الÛم نشم راحئة ما نتحدث عنه ٔاو نرى لون ما نصفه ٔاو 
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 نسمع رصاخا ٔاو جضيجا ٔاو جلبة " وهذا ديدن العالمات املتأتية من داخل احلس: 
واحلرارة وسائر أالحاسيس  اللون والصوت و ما ٕاىل ذ� من ٕاحساس hلربودة

  .)30( "أالخرى
احلرف العريب خمبأ للصوت ومتسقره، فٕاذا قرٔاæه ٔاحييناه من جديد، ولكن هل تبقى ا�ال� 

  الناطقة اليت محلها الÛم يف بدايته ؟
حياول احلرف ٔان يبقي عىل تé ا�الالت بشلكه واتصا¯ وانفصا¯، ٕاذ جند حروفا عربية 

 }نفصال، فتسـتقل بنفسها، وتسـتقر ترتاوح يف الكتابة بني االتصال القبيل والبعدي، وبني
  يف النفوس كذ�، ولكن هل لهذا االتصال و}نفصال معىن ينبغي الوقف عليه يف الكتابة؟
  ٔاما احلروف اليت تقبل االتصال القبيل يه سـتة: أاللف وا�ال وا�ال والراء والزاي والواو.

احد من لك يشء، وهو عالمة فأاللف ارتبط كثريا بصور ومعان خمتلفة يف الوجود، فهو الو 
  .)31(عىل وحدانية هللا، وهو الفرد من الرجال ولك فرد ال شبيه ¯ ٔالف " 

. وجاءت صورة أاللف مسـمتدة من قرين )32(وعند الفينقيني الثور ولفظوه ٔاليف ٔاي وديع 
وأاللف حرف نشـيط حريك متنقل  Aالثور، ويه يف العربية والفرنسـية م�ث� شلكها احلايل 

اللكامت، و¯ ٔادوار حنوية كثرية فهو عالمة عىل التعريف، واملفاع� والتأنيث، والقطع  عرب
والوصل،وحرف ع�، ويأيت عىل صورتني: أاللف املمدودة، وأاللف املقصورة، يربط يف 
  امتداده hلواو، ويف قصوره hلياء، ويف ذ� دال� القوة ٔاو العجز، ٔاو }متداد و}حنناء.

ال صنوان يف الشلك مع فارق يف ا�ال�، فا�ال " املرٔاة السمينة وا�ال الشهرة، وا�ال وا�
. وا�ال عرف ا�يك، والرماد، ويتلقى )33(والاكفية ويه اليت يقترص علهيا لكمة ٔاولها ا�ال " 

  مع ا�ال يف املعىن الاكفية حنو قول الشاعر:
  وحنن عىل العالت hلعز ننمتي 

  .)34(و �hال  وقومك ساروا hلهوان
ٔاما الراء والزاي فهام حرفان متشاهبان ٕاىل حد بعيد يف شلكهيام الراء من ٔاقدم احلروف 
اليت عرفها الفنيقيون ويطلقون عليه (ريس) اليت تعين ريش الطيور، والريش يربط hجلسم 
من 6ة واحد فقط، و¯ معان عند العرب مهنا جشر سهيل ¯ مثر ٔابيض، وهو ٔايضا جشرة 
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لية لها ٔازهار بيضاء لينة ٔ هنا قطن، وهو اخلوف ويف هذا املعىن ٔانشد ٔابو احلسن عىل جب 
  .)35(بن عبد الغين الفهري 

  ٔامرتين بركوب البحر ٔاركبه            غريي � اخلري فاخصصه بذا الراء 
  وال املسـيح ٔاæ ٔاميش عىل املاء ما ٔانت نوح تنجيين سفينته

ه بني امتداد الراء وحركة الضمة عرفه الفنيقيون ولفظوه ٔاما الواو فهو حرف مجع يف شلك
واوا، ومعناه اللغوي: البعري ذو السـنام العظمي، وقيل، امجلل ا�ي ¯ سـنامان، وقيل: البعري 

. ويبدو ٔان هذا احلرف مسـتقل يف شلكه يدل عىل العلو )36(الفاجل، وقيل: املوت 
  و}سـتقالل والعظمة.

روف السـتة ٔاهنا منحية من 6ة اليسار ممتدة من 6ة الميني، وما يالحظ عىل رمس هذه احل
.Iحلروف بعدh و}متداد اتصال، و}حنناء انفصال، ولهذا مل جيز ربطها  

ويه حتايك يف ٔاشاكلها عظمة اخللق، فالثور واملرٔاة والشجر والطري، وامجلل، دالالت حسـية 
ة ويعيش حارضه، وجيهل لك يشء عىل توحد اخلالق وتعدد اخللق، فإالنسان يعرف ماضي

عن مسـتقب»، وتé يه سـميياء الكتابة العربية يف مثل هذه احلروف اليت تبعث hٔالمل، 
  وتنفتح عىل املسـتقبل دون ٔان متسك منه شيئا.

فاالرتباط من 6ة الميني ارتباط ديين ٔايضا بعد ٔان اكن زمنيا، فالميني اجتاه محمود عند 
العتيق، يبدٔا hلميني وحتديدا من الركن ال7ين لينهتـي ٕاليه مشÛ املسلمني، طوافهم hلبيت 

شوطا، وهو ا�ارة الكونية املكمت�، وأالشواط سـبعة مثلام يه السموات سـبع، تدور 
  .)37(الكواكب حول الشمس سـبعة، مصداقا لقو¯ تعاىل: "و لك يف فé يسـبحون"

  :اجلهر واهلمس وداللهتام الكونيةاجلهر واهلمس وداللهتام الكونيةاجلهر واهلمس وداللهتام الكونيةاجلهر واهلمس وداللهتام الكونية -6
إالنسان لريى ما حتم» اللغة من دالالت خفية، فهذا ابن عريب يعمتد يف تأوي» تتوسع مدارك 

 éلظاهريت اهلمس واجلهر عىل نصوص القرآن. " تشري احلروف ا�هورة ٕاىل عامل امل
  .)38(والشهادة، بيJ تشري حروف اهلمس ٕاىل عامل الغيب وامللكوت " 

رش يف حقهم اIٓت قرآنية، مفا اكن موافقا ويقابل هذين النوعني من احلروف ٔاصنافا من الب 
لعامل الغيب وهو لك ماغاب عن احلس ومل يدرك ومن احلروف اهلمس: السني، والصاد، 
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والاكف، واخلاء املعجمة والتاء hثنتني من فوق والفاء والشني والهاء والثاء hلثالث واحلاء، 
زنول والتواضع، وفهيم نزلت وهذه حروف الرمحة وأاللطاف والرٔافة والسكينةوالوقار وال

االٓية: "وعباد الرحامن ا�ين ميشون عىل أالرض هوæ، وٕاذا خاطهبم اجلاهلون قالوا سالما 
. وفهيم نزل ٔايضا عىل الرقيقة احملمدية اليت متتد ٕالهيم منه كونه ٔاويت جوامع اللكم ٔاىت ٕالهيم )39("

. وفهيم " وقلوهبم وج� )40(الناس " هبا رسوهلم فقال تعاىل: " والاكظمني الغيظ والعافني عن 
. وفهيم " وخشعت أالصوات للرمحن )42(. وفهيم " وا�ين مه يف صالهتم خاشعون " )41(" 
  .)44(. فهذا من مج� املعاين اليت تطلق عليه منا عامل الغيب واللطف " )43(" 

واس وفهيم قو¯ ٔاما احلروف ا�هورة فهـي تقابل عامل القهر والشهادة، وهو لك عامل مدرك hحل
. وقو¯ ٔايضا " واجلب علهيم )46(. وقو¯ " واغلظ علهيم " )45(تعاىل: " فاصنع مبا تؤمر " 

 " éورج éوالسلطان والقهر والشدة واجلهاد واملصادمة )47(خبي éفهذا عامل الف ".
  .)48(واملقارعة "

  ٕالنسان واملعرفة .وهذا التقابل بني عامل الشهادة وعامل الغيب يعكس لك يشء، الوجود، وا
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محمد أالوراغي، لسان حضارة إالنسان، ا�ار العربية للعلوم، æرشون ومنشورات  -23
 .50، ص 2010، 1}ختالف، اجلزائر، ط

 .48املرجع نفسه، ص  -24
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 45  " "السـميياء و النص أالديب السابع ا�ويل امللتقى  

 

 .48ا�الالت املفتوحة، ص  -30
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