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Abstract

Arabs have a very rich cradle of knowledge as they absorbed the ancient philosophical sources as well as
the religious culture. All this is combined with their utmost care for the literary heritage that is rich in
linguistic matters. Such a diversity of knowledge enabled them to analyze the linguistic phenomena, and
the study of linguistic signs, and exploring their characteristics have been among the basics of their
linguistic fields of study for Arabs. They found that such linguistic signs have many aspects and
components, and that the relationship between such aspects or components may endow some distinctive
features to these signs. Arabic scholars were unique in their observation of such characteristics, such as:
the feature of matching between the signifier and the referent in the sign in which the relation of similarity
is normal between the signifier and the referent. They thought deeply of this kind and found in it an implied
feature that varies according to the type of referent. Referents can be verbs, and the appropriate sounds of
such verbs are selected according to the variety of the verbs in matters of their strength and weakness. It is
settled in Arabic linguistic critical thought that the vast majority of signs are governed by the arbitrary
relation between the signifiers and their referents and meanings. Also, they put their hands on some
characteristics that are determined by the relation of the signifiers by the contexts, so the utterances are
assigned for complete or partial meanings by a noticeable personal or objective issue, and they highlighted
the linguistic signs which have a rational attribute according to the implication and compliance, which may
lead to the call for the literal rather than metaphorical use of signifiers. They expanded the details of the
features of signifiers according to the meanings, and referred to the specific, the general and the joint, and
they listed the interpretive, the summative and the types of significations; as well as the expressions, the
references and the meaning of the text, the required, the spoken utterance and the concept, the explicit and
the implicit, the discourse, the faulty speech, consistency and inconsistency
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خصائص العالمات اللسانية عند العرب
أ .م .د .صالح كاظم هادي /جامعة بغداد
ملخص
توافر للعرب مهاد معرفي ثرر اطالعهر علرا الادرادل الفلةرفلق الة مارق مرا الاةافرق ال مقلرق العة مرق
واجتاا ذلك في عقامته الفائةق بالتراث األدبي الغقي بالاةائل اللغومق وق م ّكقه هراا التقروا الاعرفري مر
تشرررما الاررواهر اللغومررق وتع ر دلااررق العالمرراا اللةرراصلق وااتكشرراد ادائدررها م ر اب ر ماا الا ا ر
اللةرراصلق عق ر ه وق ر وج ر وا ات للعالمرراا اللةرراصلق اطراف را ن ومكوصرراا وهت العالقررق بررل هررا األطررراد او
الاكوصاا تكةب تلك العالماا ادائص مائزة وق تفرد الافكروت العرب باال اق ها الخدرائص وهري
 :ادلدررق التااثررل بررل الر اج و الارجررا فرري العالمرراا الترري تكرروت فلهررا عالقررق الاشررابهق ط لعلررق بررل الر اج
والارجا وامعقوا القارر فري هراا القروا فوجر وا فلرة ادلدرق مسرارة باةرب صروا الارجرا وماكر ات
تكوت الاراجا افعراان فتقتخرب األارواا الاقاار ق لتلرك األفعراج باةرب تفاوتهرا ار ة وارعفا ن واارتةر فري
الفكر القة اللةاصي العربي ات األع األغلب م العالمراا تاكاهرا الخدلدرق ااعت اطلرق عالقراا الر واج
بررالاراجا والاعرراصي وواررعوا ام ر مه علررا ادررائص تا ر دها عالقررق ال ر واج بالةررلاقاا فتكرروت األلفررا
موارروعق لاعررات للررق او جزئلررق بررشمر ملاررو اخدرري او صرروعي وص هرروا هلررا العالمرراا اللةرراصلق ذواا
الخدلدق العةللق باةب التسا واالتزام التي تفسي هلا الةوج باااتعااج الاةلةي والا از للر واج
وتوارعوا بالتفدرلل فري ادرائص الر واج باةرب القارر هلرا الاعراصي فةرالوا بالخراا والعرام والاشررتر
والافةر والا ال واصواا ال ااا فةالوا بالع الة واإلاالة ودالق القص وااقتساء والاقطوق والافهروم
والدرما وغلر الدرما والخطاب واللا والاخالفق والاوافةق .
الكلمات المفتاحية  ( :عالماا – لةاصلق – العرب ).

المقدمة :
اعتا الفكر القة العربي الة م في بااة ال الي األصاوذج اللةاصي مواوعا لاا فلة م قوة داللق دمقاملق
ها ات ذلك ال ا اتّة باا اتّةات بة مر لتة م ملل صاو التا م فاهب
ما ّالق بااتوى فكر
الةفةطائلوت في الةرت الخامس ق ل الالالد وافالطوت في الةرت الرابا ق ل الالالد هلا ات الدلق بل ال اج
والا لوج الق ط لعلق واات لوا علا ذلك م واوح تلك العالقق واهولق تفةلرها في ب ء صششة اللغق
مقار اصلس  62 /1986و ومقار  :الاة ّ 1986م  63 82 /اما دماوقرمطس في الةرت الخامس
ق ل الالالد والاطوطاللس فة َج َه ا في ال رهات علا هت العالقق بل اللفظ والاعقا مكتة ق ااطال لق
عرفلق توااا مةتعالوها عللها .مقار م اه  205 / 1985ولباا ات الفكر الا ا ق ها الار لق
ا ار مواوعلق في تدقلف العالقق بل اللفظ وم لولة فراى اةراط ات بعض األلفا لها الق ط لعلق
بالاعقا وبعسها اآلار ااطلا القاس عللها لت ّج علا الاعاصي التي مرم وت مقار  :الاد ل صفةة/
 218وهت توغلقا في تالمخ اق م لوج صا ات للافكرم الهقود آلاء مختلفق فاقه م لاى ات العالقق
ط لعلق ومقه م قاج بوجود الق ارولمق بل اللفظ ومعقا وآاروت قالوا باااطالح الاشترط
بالتوقلف االهي مقار  :وافي  81 /1972وما بع ها ول متوقف الفكر العربي عق ها الا ود بل
ت اوزها هلا با ا ار تعةل ا ن في تدقلفة ادائص العالماا اللةاصلق وذلك باةب العالقاا بل اطراد
العالماا او مكوصاتها ف اء التةةل ثقائلا اآلتي :
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اـ ادلدق عالقق التااثل بل ال اج والا لوج والاواوا وهي صتل ق ع با الت للل ؛ ()semiosis
او ( ) sigactionا لا العالقق بل ال اج والا لوج بوافها عالقق مفتراق ومت ادلق بل الشكل
والااتوى م ل الكلفلق ومخرج هاا ال ا في مواا العالقق الط لعلق هلا ال اا بل عالقق ال اج
والارجا او الاواوا هلا جاصب الا لوج .
ب ـ ادائص العالماا اللةاصلق ع طرمق العالقق بل اصوا اطراد العالماا .
خصيصة المماثلة بين الدال والمرجع  :وفي هطال القوا األوج م با العالقاا بل اطراد
العالماا اللةاصلق صةتطلا ااطائقات هلا مة مق مفادها هت العرب في تفكلره الةلالائي اصطلةوا م تدول
واعي ت لقوا فلة لفلق ه هال الا لوج عللة بفاص العالقق بل قط ي ال الق (ال اج والا لوج) بالعودة هلا
الارجا او الواقا الخالجي والاوازصق بلقة وال اج م جهق وما تالر او تتر م اول في الاه م
جهق اارى وباةب ها القارة تا د دلجق التطابق ( )Rung of applicationاو العالقق بل
فإصها تةود هلا الاعرفق اااطرالمق
ال اج والا لوج وعق ما ث ت ات الاواس هي األال في اإلدلا
الا اارة علا صاو معرفق الاس وت ربق الشعول ول ّاا ات ال اج اولة ةلق م ل باااق م الاواس
والاواوا الا شال هللة ةلا امسا فات ال اج ماال اكال مةاس هلا الارجا م ل التطابق معة او الش ة
لعالض م اعرااة ـ باةب ابي صدر الفالابي مقار :الفالابي  138 /1970ـ  139و
مقة او
ٍ
 144ا ات اإلاالة هقا تؤد و لفتها بةااتها التي تش ة الاواوا الاشال هللة وتة ّاا ها اإلاالة
بـ(اآلمةوت) ( )iconوهي دالق مطابةق في ّ ذاتها وهت مزمق ها اإلاالة اصها تةا اا اإلدلا
والتع لر اإللادمل وغلر اإللادمل مقار وافي  81 /1972وما بع ها ومااج اإلدلا غلر اإللاد
اإل ةاس بال رد م الشيء ال الد ااطرالا او اإل ةاس بشل م جرح او مرض اما التع لر غلر
اإللاد فهو تر األثر م دوت ال الق علا اا ة جاء في اا ال عارو ب قالئق هصّة ااْت َج علا
وجود قرب ا اء زوجق عاة م اثر ق ملة التي اصت ا ابتاهاا وواطاهاا ملتدةتل وق تر عارو
الةراج 2 /1956
هاا األثر م دوت هلادة او قد مقة مقار األافهاصي  /د.ا/ج158 / 16ـ 159
ّ
َ
154 /ـ  155وذهب ابو هالج العةكر هلا ات ها اآلثال عالماا او دااا ْ
وهت َال ْ
ت م الةد
ألصة للس باقكر في اللغق ات مة ّاا اثر اللص دالق عللة مقار العةكر  59 / 1981و ق العةكر
اعلفق ألصها تةتق ه لا ما ااا م التةالق في اللغق فل ماهب هلا ات ال الق امقق بالةوة في ها اآلثال
ومخرجها العةل هلا الفعل ع طرمق ااات اج وا مهاقا هاا األمر الئا غلر هت العةكر التفت هلا ات
ه هال الا لوج عللة ل ماتج م ال اج ها هلا عالقق ط لعلق وهي مطابةتة ما الا لوج عللة او مشابهتة لة
وهت جاءا ها العالقق م غلر هلادة او قد فاعلها وبط لعق الااج فإت التع لر اإللاد الا مةتطلا
ات مةتاار العالقاا الط لعلق او الةااا التي مةت ج بها اإلصةات علا اولة ذهقلق مطابةق او مشابهق
لارجعها .
وق ذهب قة م علااء العربلق في بااه التشاللي في اللغق هلا ارولة وجود عالقق ط لعلق
بل ال اج والا لوج وهو لا ((ص ّة عللة الخللل وال ومة وتلةتة ال ااعق بالة وج وااعتراد بداتة
ار وتوهاوا في اوا ال از
قاج الخللل  :شصّه تو ّهاوا في اوا ال ق ب ااتطالق وم ا فةالوا :
ّ
تةطلعا فةالوا  :ارار)) اب جقي  152 / 2 / 1983والجا الخللل ا ب اقترات ال اج بالا لوج بها
الدولة هلا ق لة العرب علا مال اق األاواا وماا اتها او تااللها ب وا ّج مشابهق لها وهاا ما ااال
هللة الشروت في الةرت األوج ق ل الالالد هذ ذهب هلا ات العرب مقاته بلئته وطرمةق علشه ال قق
في مال اق األاواا والار اا الشروت 99 98 96 / 1946/وم فكرة الخللل وتات تشثلر
الفكر الهلللقي الةائ آصاا افاد الفالابي في جزء م صارمتة في تكوم اللغق عق ما ااال هلا ات ذلك معود
هلا فطرة األمق وما تةاا بة ط اعه م مال اق الاقاا ق الط لعلق ومعاصلها ووثّق مةواا ااااب
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ومعرفق
هاا الرا ((وذلك اصه مةولوت هت ل لفاق دالق فلق غي ات تكوت ماا لق للاعقا الا لوج عللة
ِّ ّ
بط عها لااا ذلك الشيء او لعرض مكوت عالمق للا لوج عللة اااق وتكوت اللفاق بط عها ماا لق مال
قولقا  :ه ه للطائر الا ماا ي ها اللفاق اوتة الخاا بة ومال العةعق ومال ارمر الااء ولباا ل
تك اللفاق بشارها ماا لق ولك بعض اجزائها مال زص ول وطق ول فات الاةطا األوج م (زص ول) ماا ي
زملاة هذا طال و (طق ول) ماا ي ال زء األوج م ها اللفاق اوا اآللق ولباا ات رد وا م
روفة ماا لا لة او لعَ َرض م اعرااة)) الفالابي /ارح الفالابي لكتاب الع الة آللاطوطاللس 1960
 50 /وماهر م مال اق الفالابي الت لج في تراجا تااثل األلفا او مساهاتها لدول معاصلها .
ّ
هت األلفا تفة جزءا م صة ق ماا اتها للاعاصي بفعل اابتعاد ع اال التةالق األولا وماك
ات تغلب ع األذهات او تسعف ق لة مال اق تلك الااا اة ـ او العالقق الط لعلق ـ بة ب ال ع الزمقي ع
صششة اللغق لك هاا التةلل بتراجا الااا اة تا مت ةا اثرها ولو بارد وا مؤ في الوقت صفةة
ارولة وجود عالقق ط لعلق بل ال اج والا لوج في اال تةالق األالاء واالاا في ااواا األالاء
واأل اث وهت ما وثّةة الفالابي في م وصتة ااا مقاا صارما وج ا ى فعللا ااتةرائلا ل ى معاار اب
جقي هذ اات ر اعل ا وااعا م لال اللغق علا وفق هاا الا ا فوج ات مةابلق األلفا باا مشا ل
ااو اتها م األ اث ((باب عال وااا وصهج متلئب عق عالفلة مشموم وذلك هصه الرا ما م علوت
ااواا الارود علا اات صةتشعر )) اب جقي  157 /1983وهاا الكالم مد ّا ةلةق ل مختص
ب عوى اات عاء بعض األلفا ل عض األاواا او ل عض األالاء م جهق ااواتها الخاز باز لدوتة
وال ط لدوتة وصاو مقة قوله  :ا لت وعاعلت وهاهلت … .مقار  :صفةة  165 /وهاا ما مة ّالة
علااء اللغق بالكلااا ذاا ال رس الاع ِّّر او كامق الدوا ()onomatopoeic wordsبقار
هالتاات واتول  328/2012ولك األمر م و ا ار الاا وغلوا عق ما تكوت ال امق با ا مةلوب
لقاا متدولت رود اله اء الافردة تكتةب معاصي معلقق لش ة جراها بشاواا األ اث فلختال وااعو
اللغق الارود ومرت وصها في األلفا باةتسا معاصلها الاطلوبق ا ((اصه مسلفوت هلا ااتلال الارود
وتش لة ااواتها باأل اث الاع ِّّر عقها بها ترتل ها وتة م ما مساهي اوج الا ث وتشالر ما مساهي آار
وتوالط ما مساهي اواطة اوقا للارود علا اات الاعقا الاةدود والغرض الاطلوب وذلك قوله :
َب َا َ فال اء لغلاها تش ة بدوتها افةق الكف علا األلض والااء لدلاها تش ة مخالب األا وبراث
الائب وصاوهاا هذا غالا في األلض والااء للقف وال للتراب))اب جقي 162 /1/1983ـ 163
والاق ات هاا التةلةل الدوتي مش ة هلا ما ر ق الل واربها األلض وهغراز األاابا فلها و رث
التراب وباّة ّها ات ها الارود ا تؤد معاصلها او همااءاا جراها ها هذا و ِّ ّزعت في الكلاق علا
ترتلب آار ـ باةب تةللب اااتةاق األ ر ـ والغرمب هت ال اول األارى ا معقا لها عق تةللب ها
الارود وا صرى في مشابهق ألاواا هاا الا ث ّها ماض مدادفق وج ها وااتالها اب جقي فشاال
هلا مةشلق ترتل ها لعلاة ّ
ا الاشتةقَ ااتةاقا ا ر م هاا ال ال مهالقٌ علا عكس ما وج في
بشت الكلاا ِّ
الارود (ق و س) هذ ّ
هت ال اول الاشتةق مقها تشتر في معقا الةوة وااجتااا مقار  :صفةة / 2 /
 136ـ  137لكقّة مةت ل بشت العالقق بل األلفا ومعاصلها ا ت ّ
طرد في ل األلفا علا ها الهلئق
وهي تاتاج هلا ه اطق تامق وتلاس ذ ي هذا ااّ م اعَب امااج ها األاوج مقار  :صفةة 138 /2/ع
ها الةاع ة في التشومل ّها اصة في مواا آار ما ات قوة جرس الارد تاقاة دالق فلؤثر ااتلال رد
او رفل في بقاء بعض الكلااا فتشتر ها الكلااا في معات تة ها دالق قوة تلك الارود وم ذلك
قولة ((وق تةا الاسالعق في األال الوا بالارفل صاو قوله  :الةالل والدهلل قاج زهلر :
ّ
ةــاء ماؤود دعاء )) صفةة  148/ 2 /ومقار ارح دموات
علا ا
ــر
ِّ
شت االلَق في ِّّل ف ٍ
زهلر /وذلك م (س ح ج) وهاا م (ا هـ ج) والداد اات الةل وهت الهاء اات الااء وصاو مقة
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وهت الّالم اات الراء مقار اب جقي/2/1983
ا َال) في الدوا و (زَ َ َر) والةل اات الزا
قوله ( َ
مةر ّ
بشت اااتالد في الارود ا مؤد هلا ااتالد الاعاصي هصاا
148ـ 149وهو في هاا الاواا ّ
تداقب اللفاات لتةالب قوة األاواا او تةاومها فالداد والةل رفات لاوات مهاواات ّها ات الداد
ّها ات اوتة م هول والالم والراء رفات
و الك الزا
مف ّخ والةل مرقّق و الهاا ااقاصي لاو
متواطات لاومّات (لاق األاقات) .
خصيصة التماثل بين الدال ونوع المرجع :هت دقق صار العلااء العرب هلا اصواا الارجا هت ات ثا ن ـ قوة
واعفا ـ دعته هلا الةوج بااتالد التع لر ع ها األ اث ولة األثر الا اار في ااتلال األاواا
ومعزو
الاقاا ق لتشكلل ال واج وق لاى اب جقي اصة ماك ات مةا تداقب اللفال لتداقب الاعقلل
الفرق في الاعقا هلا قوة الارد او اعف اوتة ((ومقة العةف واألاف والعل اات الهازة اا ات
األاف معةف القفس ومقاج مقها والهازة اقوى م العل اا ات ااف القفس اغلظ م التردد بالعةف))
ة متقاقسق هذ ادعا تةالب
صفةة  138 /2/وم و ات اات الة م قا صاو الخلاج ا ار م الت رمب و
ّ الاسالعق باألاوج الاالثق مقار صفةة
هلا
الاعاصي لتةالب اجراس الارود ومخالجها
ةر بشت اااتالد في مخالج الارود وا ة جراها تة ّب ااتالفا في الاعقا
149/2/ـ 153ث م ّ
واالاا في األاواا الااا لق ألاواا األفعاج واأل اث والار اا وهاا الةة األالر ماهر جللا في
قولة ((وذلك اصه الرا ما م علوت ااواا الارود علا اات األ اث الاع ّر عقها فلع لوصها بها
س َ فالخس أل ل الرطب ال طلخ والةااء وما ات
س َ وقَ َ
وماتاوصها عللها ….م ذلك قوله َ :ا َ
صاوهاا م الاش وج الرطب والةس للدلب اللابس صاو  :قسات ال ابق اعلرها وصاو ذلك
… .فااتالوا الخاء لرااوتها للرطب والةاد لدالبتها لللابس اوا لاةاوا األاواا علا مةاوا
األ اث)) صفةة 157 /2/و  158ومقار التو ل  .52/1964ومةترال اب جقي في ارب األمالق
س َخ للااء الكالر الت ّفق وقوله ق ّ للةطا طوا وق ّ
ط للةطا عراا
س َا للااء السعلف وصَ َ
مال قوله  :صَ َ
مقار صفةة 158 /2/والفرق في الاااج األوج بل الةاد والخاء ّ
ات الةاد رد اصف ال او ا م
والخاء اوا لاو ّها ّ
ات للهاا مهاواات مف ّخاات وهاا اوتات لهومات والفرق في الاااج الااصي
م و ائلال ألت الخاء والااء رفات لاوات مهاواات لك الخاء اوا مف َّخ والااء مرقَّق و الك
ْ
وهت ات اوا ال اج
فالااج والطاء اوتات اصف المات و الهاا ااقاصي لاو
األمر ما الاااج الاال
ّ
ّ
م هولا والطاء مهاواا ها اصهاا متةالبات ألت اواَ ال اج مرق ٌق واواَ الطاء مفَ ّخ ٌ وصرى ّ
هت
مااولق هث اا ّ
ات لدفاا األاواا اثرا في ااتلالها او ترتل ها في ال واج اللفالق علا اااس عالقق الش ة
امر ا مةت لب لة برهات الت رمب وا مدا امام ااتةراء وفاص الخزم اللغو
بل الدوا والا ث ـ ٌ
ّ
وها فاا الةوج في ااتالد الارود في بعض األلفا ااتالد الله اا في اللغق صفةها مال
في امق لغق
الرا ّْو ا قلب الةل والداد زاما قاج ات الطائي  :دمواصة (دا).153/
َّ
فشقةات ا الاو وا اتاع د
هلهه لبّي ولبّي هلهه
فة اصت ق للق ( َمعّ ) وغلر وا م َ
ةةَر زَ قَ َر وللدراط الزلاط مقار :
ط ْيءٍ مةولوت للدةر زقر ول َ
اةَ َر) والةلوطي ( د.ا ) 263 /10/وت ةا ال واج ماتفاق با لواتها علا
اب مقاول َ ( /1965
الرغ م اات اج بعض األ رد فلها بش رد اارى وهت ات اب جقي ماهب هلا ااتالد الاعاصي ـ ااال
ـ اوجب ااتلال األاواا الراوة للاعاصي الراوة واألاواا الغللاق للاعاصي الةومق الدل ق فاا تفةلر
اهرة الةلب في بعض األلفا امكوت الاعقا الوا لاوان عق قوم وال ا ن عق آارم ؟
اوج اب جقي بلولة مال اق وتوالعها الدلق الط لعلق بل ال اج والا لوج التي ااال هللها الخللل
وال ومة وامت ّ بة األ مر هلا تطومر فكرة ال ومة في وجود عالقق ماا اة بقائلق بل هلكل ال اج والا لوج
دول اللفظ جالق دالتة او ات معكس بقاؤ مرا ل معقا هذ تت اذب ـ هقاـ عالقق الاشابهق الةالب
بشت م ّ
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الدرفي الا ّرد ما الا لوج الا تتش ّكل اولتة في الاه علا اااس همااء الوزت او الترتلب الدوتي ـ
ف اءا ر اا الاااج وترت ت علا اات توالي ر اا األ اث او األفعاج مقار :اب جقي /2/1983
 152و  165ولك ّ اب جقي ل مة ِّّم ق صارمق او عاللق علا ارولة وجود العالقق الط لعلق بل
ال اج والا لوج والارجا وا تفا بتة م ما ااعفة م وجود تلك العالقق في تر ل ة ال الي وماك ات تكوت
ماض مدادفق ّها اصقا ص ع ّاد ب اللاات الدلار الاعتزلي ـ م علااء الةرت الاال اله ر ـ ق
ا تّج صارما بسرولة وجود الق ط لعلق بل اللفظ وم لولة هي التي الت الوااا علا ات مسا هاا اللفظ
ْ
فإت اصت ها الدلق غلر موجودة لكات تخدلص اللفظ الاع ّل بالاعقا الاع ّل ترجلاا بغلر
لهاا الاعقا
مرجا مقار الةلوطي ( د.ا )  47 /1/ولدّ غلر وا علا تة ها بشصّة لو اصت بل اللفظ وما م ُّج
الةرء للالض والطهر
عللة عالققٌ ذاتلقٌ اهت ى ُّل هصةات هلا ل لغق ولاا ا ّا واا الكلاق للس م
وال وت لألاود واألبلض ولاا ات للشيء الوا معات متع دة وا للكلاق الوا ة معات الرة مقار صفةة
 47 /1/وهاا معقي ات م الط لعي ات تت ام ااكاج التع لر او تختلف التةالق في اللغق الوا ة التي
تةتعالها م املا في مقاطق مختلفق فال ماك تدول مااثلق املق بل الغ التةالق او التع لر عق اكات
الداراء واكات الا ت واكات ال اج او الشواطئ ا ((ات األما اوج ت بالط ا علا اا قلها القطق
بكل لغق صطةوا بها)) األص لةي ( د.ا )  29 /1/وهاا بة ب وجود التفاوا في ااتلال ال واج للا لواا
التي تو ي مراجعها بشصااط اوتلق تهيء للاه تشكلل ال اج واالّاا ْ
هت ات الا م ع ااااء
األاواا او ااااء األ اث التي تد ل ااواتا معلقق ا ات ها ال واج تاكي ا ى الاةاوعاا م
عوالض الط لعق فق األقوام واألم تختلف في طرمةق ماا اتها وط لعتها لها الاةاوعاا ولك عللقا
ات ا صع ب م وجود ق عاللق هلا جاصب ق ع ّاد ب اللاات ما صوا م الاغااة في التااس العالقق
الط لعلق وااتشعالها تا في لغق غرم ق فقةل لقا الةلوطي ع ّا مةوج اصة معرد مقاا ق األلفا لاعاصلها
هذ ائل ما معقا (هذغاغ) وهو بالفالالق الا ر فةاج  :اج فلة م ةا ا م ا والا الا ر مقار الةلوطي
ّ
وهت ات الاق ال ا اإلمتاولوجي للغق مةوغ اب جقي ات ما ر هاا الااهب في صششة
( د.ا ) 47 /1/
ّ
اللغق مقار  :اب جقي 46 /1/1983ـ 47ها ات هعاام فكرة وجود عالقق الاااثلق الط لعلق ـ بل طرفي
غ او مة وج عةالن فاعترد اب جقي اصّة ا م ّعي ّ
هت هاا مةتار
العالماا ـ علا اللغاا جالعها غلر م َ
ة ّو ٍ
ّ
ّ
في جالا اللغق مقار صفةة  138 /2/وال ابر  87 /1986ها ات ت ةل الدوا للاعقا ل هاجةا
في اذهات ال ا ال الاا ثل واالاا الام دلاوا اللغق العربلق وا ّ
طلعوا علا ق لاتها التع لرمق ومقه
جوتة الا مرى ات((م الااتال ّاا توج لغق مقة فلها الفكر والكلاق والارد بشاالق عرمةق اا هي
الااج في العربلق …[.فهي] تاتاز بات ا ار جاول مفرداتها …علا الت اط متل بشولا ااصط اعاا
الط لعلق واللوملق التي ا ةّها ال و)) مومزت 50/1995ـ  52وذهب غلر وا م ال ا ال العرب
الاا ثل هلا ات اللغق العربلق في معااها مشاوذ م ماا اة األاواا الخالجلق وبعسها ع الاةاطا
الط لعلق التي مقطق بها ااصةات غرمزما ومقه زم ات 98 /1969ـ 147 146 130 101
 157و العالملي 63 /1968ـ  64و الك مدطفا اادق الرافعي والّ قطب الام آمقوا باةاع ة
جرس الارد لفاة علا تدومر الاعاصي مقار الرافعي227 / 1973ـ  228وا ّل قطب/ 1956
 36 / 108وال قطب 74 /1966ـ  / 75الةاهرة و اوج األاتاذ مااود هم اد طاقق داللق ماتالها
اوا الارد بل تع ّى بااة ذلك هلا ات اوا الارد او الار ق ماتال اولا عةللق مع ّرة ع
الط لعق وما فلها م الاادة وما متدل بالك م ا اثها او ر اتها او ااواتها او ااوائها وذهب امسا
هلا ّ
ات لألاواا معاصي فطرمق تكتة ها م افاتها وقوة جراها وم لفلق هولها م مخالجها
مقار  :اا ر م لق الاةتطف  /1940ا ابرمل 408 /وا مالس 380/وا موصلو 60 /لك ّ
ال ا ال الاا ثل ـ جالعه ـ ل متاكقوا م ارح و لفق دالق الدوا علا الاعقا وا للة وا تفا اغل ه
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باإلاالة هلا األثر القفةي و وت الدوا عامال مةاع ا في التدومر وللس عامال اااالا في اداء ال الق
ول م لقوا لفلق الت اط الدوا بال الق علا وفق صارة علالق وهصاا مالت ع الاته هلا اإلصشائلق الاةرفق
.
صةر بوجود اااا اإلمااء في ال واج اللفالق التي تاكي
وما زلقا في هاا الاواا فإصّة ا ب ّ م ات ّ
الاةاوعاا التي ماك ات تةتاار في تدومر ا ة األفعاج مال قوج الشاعر ع مقاد ب َل َبا  :الهاللل
.40 / 2/1965
ٌ
فالطع اَغشَغقٌ
عوج تاتَ ال ما ِّق ال َعس ا
الا
ارب
هلةعق
والسرب
ّ
ن
ف اءا كامق األاواا الط لعلق اواافا لألفعاج فالشغشغق كامق اوا الطع والهلةعق اوا السرب
بالةلود وهاا معقي ّ
ات العربي ماقاة فساء ط لعتة التي مةكقها والعقاار الاش ّكلق لا تاعة لؤمق
ةلّق وق لة ادائلق مةتطلا م االلها ات مشعر بااصة ام بل ال اج والاواوا فتقفعل الةوة التخللللّق
بشاقق تش ّكل الدولة الاهقلق الاتال اق ما ال اج بالةوة والفعل و لّاا اقترب اإلصةات م الط لعق ات
اداؤ ال الي ماتاز باصة ام ال اج ما الا لوج .
و ات اات ا الةائ عق الاا ثل في بااه اهرة همااء الدوا بالاعقا هو هصكال الدلق الط لعلق في
ا تاهر فلها ها الاقاا ق مقار اصلس
الفا اللغق بشكل عام ما التةلل بوجودَ ع ٍد ائل نل م الكلاا ِّ
 71 /1976وهت هاا الوجود ْ
وهت ص لا او قلّت صة تة في اللغق بوافها القاام اإلاال الشامل معقي ـ
بوجة او بآار ـ تشخلدا ن صوعلا ن للعالقق بل ال اج والا لوج .
اعتباطية العالمات اللسانية  :هت ادلدق امق معال ق ذاا ه د علاي هي ـ بال اك ـ ت قي قواع ها
اصطالقا م م اوعق عاللاا اااطفاء والت رمب والقار والتاللل وامتازا مقاهج الافكرم العرب
بال اا بل الت رمب والقار العةلي هلا مواوا ال ا ومااولق ااث اا وااات اج علا ااق
الطرو اا ةلةق او عةال مةوج فوت رمار (( :هت اعا صشاط فكر قام بة العرب م و لقا جللا في ةل
الاعرفق الت رم لق اا دائرة مال ااته واات الاته فإصه اصوا م وت صشاطا واجتهادا ع ل ل ل
مال اوت وما ّادوت و ل م اعوت ومرت ّوت ما تعل ّاو م الت ربق او اااو م الروامق والتةلل ))..
لوزصتاج 15 /1961وهاا ماك قولة ـ امسا ـ ع ةل التفكلر القار عق العرب مقار صفةة 17 /
ولالك ات ال ا في اصواا اإلاالاا مل اصا ن ّرا اااَ آفاقا ن مختلفقن متارلة ن هذ ات الةوج بالعالققَ الط لعلقَ
بل ال ا ِّّج والا لو َج اروجا ن ع اات ا اإلمتاولوجي العام في الفكر اإلاالمي الا آم بالتوقلف اإللهي او
اااطالح تا م ا ن ألال اللغق وصششتها مقار ااوات الدفا 149 /3/1928ـ  150واب فالس
 67 /1997واب جقي  28 /3/1983والةكا ي  169 /1982األا آباد ( د.ا ) 170 /5/ـ
 171والراز  25 /1/1938و الةلوطي ( د.ا )  346 /1/وتوجلها لآلمق الكرماق  وعلَّ َ آدَ َم
األااا َء ّلها ث َّ عراه علا الاالئكق  ولك عق ما مخسا الاواوا هلا الت رمب وتةللب القار ص
ات قلق ال ا مؤد هلا ااتةرال ((ا ار اهل القار علا ات اال اللغق هصاا هو توااا وااطالح ا و ي
وتوقلف)) اب جقي  40 /1/1983ومقار ق امق ب جعفر(د.ا)  7 /والفالابي ارح تاب آلاطو
طاللس في الع الة  27 /1960وهاا الرا ات معتا ا ن او مؤم ا م فرقق الاعتزلق  .مقار :التفكلر
اللةاصي في الاسالة العربلق  /الاة ّ  66 /1986فلاة األمر بدلغق مفادها ّ
ات تشكلل اللغق مخسا
هلا ت بلر اإلصةات وفكر مقار :الغزالي  /الاةتدفا  145 /1/1937وهاا معقي مااولق التخلص م
الفكرة ال مقلق الاطلةق الةائلق بالتوقلف او اإللهام  .او التاوج هلا فكرة عةللق وافلق تقة ما واقا تكوم
وت العالقق بل ال اج والا لوج في اللةات عالققن
العالماا اللةاصلق وفت َا ذلك مقفاا ن لالات ا ِّج علا
ِّ
ّ
فـ((هت ااا َ هصّاا مدلر اااا ن للاة ّاا بالةد
اعت اطلقن ااطال لقن وا موج لابط بلقها اوى الةد
بشت مكوت اااا ن لة اولا م غلر وهاا معلو ٌم م ا ِّج م مرم ْ
ْ
ولوا ذلك ل مك
ات مة ّاي الشي َء باا ٍ
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ات ةلةقَ
ب م الةد ِّ ـ م لّ ذلك ّ
الارود ا تتعلق بالاة ّاا لشيءٍ مرجا هلل ِّة
ِّ
ألصّة هصّاا م علة اااا ن لة لسر ٍ
ّ
آار موجب تعلةَة بالاة ّاا وللس هقا ما موجب ذلك
ق العل والة لة ِّباا
متعلةات ب ِّة فال ب َّ ِّم ْ ٍ
امر َ
ِّ
تعل ِّ
فل ِّة ِّاوى الةد واإللادة)) األا آباد ( د.ا )  160 /5/ومةت ُّج الةااي ع ال ال علا ذلك بـ((اتن
ْ
القص
ااتلفت الاةاا فل ِّة)) صفةة  160 /5/ومتسا
ا ل ّاا
ب اللغا ِّ
ُّ
ااا َ الوا َ ق ْ مختلف مة ّاا باة ِّ
آار علا وت ااقترات بل ال ا ِّج والا لو ِّج اقتراصا ن تعةفلا ن
ّ
األوج للةااي ع ال ال هاالة ن هلا اات ا ٍج َ
ْ
القفس ـ العل ِّ والة لةِّ ـ تكوت بااطالح تاا ن هذ ا وجةَ ّ
ا التي في
ألت تكوتَ
ب ال ِّق األلفا ِّ علا الاعةوا ِّ
ِّ
ااال هلل ِّة الفالابي مقار :الفالابي  /ارح الع الة 27 /1960
ماا اة ٌ بلقهاا او عالققٌ عةللقٌ وهاا ما
َ
ي عق الةرطاجقي هلا ابع م وصِّة لابطا ن بل ال اج والا لوج في اللفظ
ومات ُّ ذلك ااقترات اااطال ُّ
َ
ي ابقلق اللغق واصاات َها بعامق مقار :الةرطاجقي  15 /1986ـ 16
الوا
هذ مشال هاا القاام اااطال ُّ
معات عةلل ٍق ا
ب هلا
وبع الة اارى تتاوج الا لواا اوا ٌء ا اصت ةلقن ام ذهقلقن في اإلفرا ِّد والتر ل ِّ
ٍ
ب الاتواط ِّش عللها ا
ماك ااات اج عللها ه ّا لمزا ن ( )sambelismباألاوا ِّ
ا واأللفا ِّ والترا ل ِّ
ّ
ألت
الاعلوم هلا اك ٍّل مع ر ع الا هو ِّج  .ومقة اكل ال ّا ِّج ما الا لو ِّج في العالم ِّق الط لعل ِّق
بتاوج بقل ِّق
ِّ
ّ
ااقَ الاشابه ِّق واج قٌ في العالقق بلقهاا لك العالمق اااطال لق او ااعت اطلق ا ما َّد فلها اكل ال ّا ِّّج
وا ماقا ذلك في الوقت صف ِّة ِّة ّ
التخدلص التي تشترط في ال وا ِّج
ات تٌا ت ال واج هزاء م لواتها اا الغ ِّق
ِّ
ولالك تختلف ااكاج ال واج اااطال لق بل اللغاا الاختلفق مةوج اب جقي (( :هصّا ا صعرد الئا م
الكالم وقا ااتفاق عللة في ل لغق وعق ل امق)) اب جقي  286 /3/1983ومقار :الفالابي  /ارح
الع الة  31 / 1960والخفاجي  37 /1938وفسّل الغزالي ذلك بةولة  (( :وق لامقاه مسعوت
الاتلو ِّت
لاوب
ااا
لاعات ومخددوصها بالاال اا مة ّاوت الفرس اده لةواد و التا لاارتة وا َ
ّ
ٍ
بالك اللوت بل األدمي الاتلّوت بالةواد ا مةاوصة بالك ااا ألصّه ما واعوا األده والكالت لألاود
واأل ار بل لفرس ااود وا ار)) الغزالي  147 /1/1937لك ها ال واج وها الع الاا غلر ةلةلق
م ل ق لتها علا ا تواء م لواتها وا ا لل للعةل هلا ااات اج علا معاصلها ّ
ألت ااقترات بلقها وبل
األعدر واألم ِّ ((ولهاا لو وقا
ي ولالك تختلف ها ال واج اااطال لق بااتالد
ِّ
ي تعةف ٌّ
الا لواا واع ٌّ
التوااا م اهل اااطالح علا ات مكوت التفاه بقةراا وزمراا لة ات ذلك جائزا)) اآلم 1971
 100 /ومقار الراز  26 / 1 /1938وهاا مؤد بقا هلا ةلةتل هاا في األال تات ااال هللهاا
العلااء العرب لل رهات علا ات العالقق بل ال اج والا لوج في اللغق هي عالقق اعت اطلق ااطال لق واوج
هاتل الا تل  :هت اللغق تعرد باا تةاب والتعل وا تعرد معاصلها باااطرال مقار اب القا ال رهات
 10/1966و  /الراز  176 /2/1938والا ق الااصلق :هي همكاصلق ةر الرابط اافترااي بل
ال اج والا لوج فلا ث التاوج ال الي وتا ث الا ازاا واألاااء الشرعلق وماك ات تتاوج هلا ااااء
وباةب لا ع الةاهر ال رجاصي هت الاوااعق تت د باااتعااج مقار
ةلةلق لألالاء بارول الزم
ن
ال رجاصي 69 / 1954وذلك م قي علا الاك بشت ال للل مكوت واعلا فلاك ات م عل علا االد ما
جعل عللة صاو دالق ااا علا الاةاا مقار العةكر  /الفروق  62 /1981والاةلةق ّ
هت التر لب
مخسا الافرداا هلا قاصوت التا وج ال الي الا مكشف العالقق اااطال لق بل ال اج والا لوج اذ ا م ج
اللفظ الوا علا معقا ما د بل مغلّر التر لب في بعض األ لات للخرج هلا معقا آار ((فإذا ا ّا ما
ق مقا ل ماتقا ات موااا زم عارا ومواطئة علا ات ااا الاخدوا ا مةتعاالصة ّها ومةد ات بة
مةاا مخدواا فلدلر باوااعتهاا اااا لة ومراد بالك اصة ما بةاء الاوااعق والاواطئق متا اطلق
ا هاا ذلك فالاعلوم او الااقوت م الة هصة مرم بة األمر األوج هذا اصت الاوااعق مطلةق في األوقاا
م غلر تخدلص ولالك مد ّا مقها صةض ها الاوااعق وت ملها بشارى وذلك م لّ ات ما توااعوا
عللة ما ت ما بةاء ك الاوااعق وهت صةض ذلك وهبطالة مد ّا)) األا آباد ( د.ا )  160 /5/ـ
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 161وهاا م ّج علا ّ
الكالم متعلق بالاعاصي والفوائ بالاوااعق ا لشيء م ا والة وهو ق ل
ات
َ
الاوااعق هذ ا ااتداا لة وهاا ارط جوهر في اإلاالة اللغومق اااطال لق ((فإذا ات ابت اء اللغق
متعلق باااتلال والاوااعق ل ماتقا في الااصي فلة القةل والتاومل واااتلال و اا ات اللغق الا ت اة ل
تكةب الاعاصي ا واا ل تك عللها فكالك دوج الت مل فلة ا مغلر الة)) صفةة  173 /5/ولالك
ا تتغلر ةائق اللغق عق تغلر ال واج علا الا لواا فإت ااا هذا اوقفقا ((علا مةاا ما م ة ما او في
معقا ما ث صةل هاا ااا هلا معقا آار في مكات آار)) صفةة  192 /5/فال رج علا اللغق ومةو
ذلك في األاااء التي مغلّرها العرد (دالق العاوم) او الشرا (دالق الخدوا) هذ قة العرب الفا اللغق :
واعلق وعرفلق (تكرالمق) وارعلق (اصةطاعلق) مقار الغزالي  146 /1/1937والشرا اقوى هذ ّ
هت
((الشرا هذا اوجب ذلك ات في بابة اقوى ماا تةتسلة اللغق)) األا آباد ( د.ا )  192 /5/فلةوغ
ذلك اصتةاج األلفا اللغومق هلا األلفا الشرعلق ألت الا لواا ثابتق وال واج متغلرة باك اااطالح
والاوااعق ولوا ات تتة ال واج اللفالق بةاق التعةف ااقتراصي ما م لواتها لاا تاك اإلصةات م فتا
م ال الكالم وتواعتة باا مزمل واجز ال الق بل ةولها الاختلفق مقار صفةة 215 /4/وعلا ّ قوج
اب جقي هت ا ار اللغق م از ا ةلةق مقار اب جقي  447 /2/1983فـ((للس ماتقا في اللغق ات ما ر
الشيء ومراد غلر ومااد ذ ر الاراد وذلك طرمةق اهرة في الا از )) .األا آباد ( د.ا ) / 4 /
 215والاةلةق ات م ا ااعت اط اااطال ي بل ال اج والا لوج مشال جالا األصااق الةلالائلق ولك
بتفاوا في همكاصلق التّاوج ال الي فإت جالا ما ماك ات مةاج في األلفا ماك ات مةاج في م ااا اارى
الق األلفا علا الاعةواا في القفس بااطالح وواا
فالخطوط ت ج علا األلفا بااطالح
وارمعق مقار :الفالابي  /الارود  81 /1970ومفتا هاا لقا بابا ن علا مةشلق عاوم الدفاا في األصااق
اإلاالمق وهمكاصلق دلااق ا ها علا اااس الاعرفق الاة ةق لغلرها والةلاس عللها اا الت ل ا ةا ن .
خصائص الدوال بحسب السياق  :ل متالز ال ا عق العرب في مواوا العالماا اللةاصلق ااعت اطلق
باا ت اج وال رهات علا عاوم ها العالئةلق في ال ائل اللةاصلق (الواعلق) فاةب بل اصااز ـ امسا ـ
بعاق مال اق ادائص هاا القوا م العالماا وتع د ف لغت عق الرمزو اتق وثالثل اقفا مةوم
التقوا فلها علا اااس القار الاقطةي هلا ال اج والا لوج في تا م ادائدها صة لا جقةا وصوعا فهقا
لفظ لّي مواا لاعقا لي او لاعقا وا جزئي او لاعات جزئلق او مواا لها الاعاصي لفظ وا
جزئي او الفا جزئلق غلر متقاهلق ومقار امسا هلا الاق الت للل بوافة ااال ملاو ا بشمر جزئي
او لي مقار الرمزو 37 /ـ  .38وااتدرا هلا اثقي عشر اقفا بع هاةاط ااااء األجقاس او األاااء
الكللق ألصها ذهقلق و الك ااةطت األاااء ال زئلق او ادم ت ما غلر الاتقاهلق ا اهال البعق وعشروت
اقفا عق مةابلق ها األاااء الاعاصي الكللق والاعاصي الافردة ال زئلق والاعاصي ال زئلق الاتع دة الالاو ق
جالعها بشمرم لي او جزئي مقار الرمزو ( د.ا )  38 /وفااول  171 /1985ومةتار
ااتدال األاقاد تا تدل هلا البعق متفق عللها الاقاطةق مقار :التهاصو  1484 /1963ولكقها
تعود لتكوت ثااصلق ألصّها تقةة مراعاة لةلاق التةالق ـ امساـ فسال ع ق لاا اإلدلا هذ ا تةتطلا القفس
اإللتفاا هلا الشلئل معا فلة ّاا عة اا (جزئي غلر متقا ) لاعقا واعا ن اخدلا ن ومةاا واا ااا
لفرد م صوا مشتر افراد بهاا ااا واعا ن صوعلا ن مقار الرمزو ( د.ا )  39/فلقتهي توزما هاا
القوا م العالمق هلا الخدائص الاا ولة ما امالتها فلاا مشتي  :لأللفا جزئلاا غلر متقاهلق ومقها
مواوعق لاعقا لي ملاو بشمر لي بواا اخدي مال (هصةات) وبواا غلر اخدي مال (الغق
فاعل) وادلدق القوا الااصي م األلفا اصها مواوعق لاعقا لي ملاو بشمر جزئي بواا
اخدلي مال (اا ) وواا صوعي مال (اا قو ) وادلدق القوا الاال م األلفا فإصها مواوعق
لاعقا وا جزئي ملاو بشمر جزئي بواا اخدي مال (زم ) وبواا صوعي مال (العامل زم )
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وادلدق القوا الرابا م األلفا ـ فإصها تواا لاعات جزئلق ملاو ق بشمر لي  :اخدي مال (ااااء
اإلاالة) وتوعي مال (الغق فعل) .
ّها ات اات ا الاقطةي لتا م ادائص العالمق اااطال لق قابل للقة ـ بشكل عام ـ ألت تدقلف
الاعاصي جزئلق و للق امر غلر ثابت لت اال ها الاعاصي ااالن وااتالد الرا فلها هذ صرى الةةاق
الاااصلق ـ األالرة ـ ت ال األاااء تاتها باراعاة ااالتها ألصها تع ّ لموزا بةلطق تا د الاشال هللة م اارة
ّها ات ها الةةاق ا تشال الواف الاا د فلع ّ عالمق صاقدق تكتةب معقاها في الاق معل  .وهاا
ااعتراض متعلق بـ(الواا الشخدي لاعقا وا جزئي ملاو بشمر جزئي) مقار صفةة  39/بالتا م
فعق ما صةوج ( :ال ا ظ) مقسو هاا اللةب تا ت هاا الةة ولكققا عق ما صةوج ( :مؤلف ال لات والت لل ) ا
ماك ات مةا تاتة هاا الةة ؛ ألصقا صةا في تقاقض ما الةاصوت الاقطةي الا قامت عللة ها الةةاق وصرى
ات تكوت ادلدق العالمق اااطال لق علا وفق معلال آار لكقة معقا بةلاق التةالق واا ابها ألت
ال ا ج والا لوج م تاعات في م اج اعت اطي وا ماك ااعتااد عللة في تدقلف اصواا ها العالمق ول
م قَ غلر الا اج الا اارصا هللة فهقا عالمق ااطال لق صفعلق مال تةالق العرب ابقا َءها بشاااء ت ج
علا الةوة والغلاق دخر وغالب و ال و ر وثابت واا ولل وفراس إلاافق اع ائه مقار اب دلم
(د.ا) 5 /والةامرائي.14 /1964
العالمة اللسانية العقلية بحسب التضمن وااللتزام  :وق علاقا ات الةلو التواالي ل ى اإلصةات فعال
و الما مد ل ع عاللاا ذهقلق تقتج ع تافدل قوة اإلدلا ب ءا م التةاط الاس ومرولا بالتفكلر ث
التع لر وا الّاا الةوتات الاوهِّاق والعاقلق اللتات تاتازات بة لة هدلا العالقاا الااةواق وغلر الااةواق
بل األالاء وق لة اااتقتاج وهاا معقي اصهاا الاختدتات بالعالمق اللةاصلق العةللق او الاقطةلق ألت
الا لوج فلها معرد بع ات ترااة عالقتة ما ال اج وذلك ّ
ألت ال اج في هاا القوا م العالماا مكوت لدلةا
بالشيء الا مشلر هللة او الا لوج او ماك ااتعاالة في ااتاالة الاعقا الارت ط بة بعالقق ا للق او
مة لق وهلا ها العالقق ال ِّعللّق اصتها ال تول عادج فااول مةتق ا هلا الم التهاصو الا ااال هلا ات
العالقق بل اطراد ها العالمق هي ِّعللّق االجلق ا للق او مة لق او اإلثقات معا مقار :فااول
 23 /1985ـ .ولالك ل مشر هلا اثر ها العالمق في الا اج اللةاصي وق اعتا ال تول فااول لؤمق
متشار الاقاطةق العرب مةالصق بالةلالاء الغربلق والاةلةق ات الةلالائلل الاا ثل ل زوا علا جاصب
الا لوج فتا ثوا ع الاعقا األاااي و الك الاعقا اااافي او العَ َراي وتا ثوا ع الاعقا األالوبي
او اإلماائي والاعقا الاقعكس وغلرها مقار :عار36 /1982ـ 40وق اقتدرا جهوده في م اج
العالقق بل ال اج والا لوج علا فاص طرفي العالمق تات تشثلر فكرة الاشابهق بلقهاا التي ا تاقا ال اج
اوى ق لتة علا اإلاالة او التق لة هلا الاواوا وتاوج ذلك الاواوا هلا م لوج ولالك اعتا تةةل
االلز بلرس للعالمق علا دلجق الاااثلق او اااتالد بل الشيء او الاواوا او الواقعق الخالجلق في
العال الفقي او في الااهرة اللةاصلق والةلالائلق بشكل عام فالعالمق اااطال لق تتشكل بدولة اعت اطلق
هذ ا لبط لعلق بل ال اج والا لوج اواء ا اصت ط لعلق ام مقطةلق  .اما العالماا الاعللق فهي التي متطابق
فلها اكل التع لر ما الااتوى مقار بلرس  30/1986ومشلر بلرس ارا ق هلا اصطواء الاؤار علا
صوا م اآلمةوصق فهو مرى ات الاؤار عالمق تشلر هلا الاواوعق التي مع ر عقها تشثر الاةلةي بتلك
الاواوعق مقار :صفةة  . 355 /ومكاد مكتفي االلز مولمس باإلاالة هلا صوعل م العالماا فاةب
تلك التي تكوت تااثللق ما ما ت ج عللة ذاتلا وتلك التي ا تكوت تااثللق ما ما ت ج عللة ذاتلا فالعالمق
األولا آمةوصلق والقوا الااصي  :غلر آمةوصلق  .وق الّق ذلك م داوج العالمق التااثللق او اآلمةوصلق
و الك الاقطةلق هلا م اج اللةات وادى هاا الافهوم هلا ال عوة بالتاامر ((م الا م علا األااس
الاقطةي للغق الط لعلق فاألصااق الاقطةلق ا ار تاااكا وه كاما م ا ّ ايء موجود في اللغق فها
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األصااق ا تشكل ااااا للغق )) مقار :بالار  /عل ال الق  )75( 17 /1985وفي الطرد الاةابل لهاا
الرا ص م الافكرم الةلالائلل الغربلل م اوج ااب الةاع ة الاقطةلق هلا اللغق لللتاس صااذج ت ة
جز نء م مفهوم العالقق الاقطةلق بل ال اج والا لوج وط لعتها فالتداق ال للل بالشيء الا مشلر هللة ات
مقفاا افتراض ّ
ات الساائر اإلاالمق (اصا واصت) او الارود او عالماا هاالمق ألصّها لموز قرائقلق تعتا
ّ
الاالزمق مقار  :تودولود  332/1995والاةلةق ات العالماا العةللق عق العرب اااا مةا ق في
ال ا اواا م ّاا اغلتة في ال اوث الغربلق ألصّقا ْ
هت ب اصا م الافهوم ال ةلط للعالمق اللةاصلق العةللق لوج صا
ّ
ات الط لعق اإلصةاصلق تةتطلا ااات اج علا األالاء بفطرتها التي ج لت عللها ومااج ذلك اات اج العربي
وصوعت
طولا ّ
علا السلافق والطعام هذا اطا ال اات مقار :القومر ( د.ا )  18 /4/ولك العرب ّ
لموزها وادلتها فاتخاا م التلوما بالل هاالة مالزمق ااتة اج السلود مقار  :اله ر /1/1987
 105وهاا ما م عوصا هلا التش ل علا مال اق ّ
ات الرموز في اإلاالة العةللق هي لموز تكرالمق تكتةب
ط لعتها م ط لعق تطول الفكر او العرد فاإلاالة العةللق هي هاالة عرفلق في ل اصت العالمق
اااطال لق هاالة تعتا ث اا ال اج او الرمز فهي عالمق اصةطاعلق ال اللق الشرعلق التي تفسل زم ما
ق ل ااات اج با وا دالي مدل هلا ّ تة مس ال ا ّج في اإلاالة اااطال لق وهت هاا الفرق لفت صار
العرب فوج وا ات ااتااال العالقق الاقطةلق بل ال اج والا لوج ماك ات تشاا دولا آار او مةا ق
مةتطلعوت ات م اعوا فلها آفاقا ن لةاصلق ت ا باةل التةالق وتقتهي هلا مةتوماا التع لر ال لاصي وفلاا متعلق
بالتةالق وج العرب ّ
ات القةل في األاااء مةتق هلا الاشا لق في الاعاصي مقار ال ا ظ  /الالوات
ماة ع تةالق القاس
330 /1/1965ـ 332ومكتقف ها الع الة غاوض موااة الفالابي عق
األالاء بشاااء اارى هذ قاج ((وا ّما ْ
ات مقةل هللها الفا م الفا ه التي اصوا مةتعالوصها ق ل ذلك في
معات آار غلرها ا ّما لف اتفق ا ألجل ايء وا ّما ألجل ايء ما  ))...الارود  /الفالابي
ال الق علا
ٍ
147 / 1970ـ )80 ( 148والع الة األالرة (ألجل ايء ما) الاةدود بها ات تكوت هقا مشابهق بل
الاعاصي األ َوج والاعاصي األارى  .ومة ّاي الفالابي ـ ا لاصا ـ األاااء الاقةولق باأللفا الافردة او اااااء
الار ق الاواصي ومشلر هلا ّ
ات األ َوج واعت بااطالح وتواطؤ واما الاشتق ع األ َوج واألاااء
الار ق ع األ َوج او الاقةولق عقها فللةت بااطالح واصّاا الزمت ط لعق األمر الا لوج عللة ات م ّج
عللة باا مفرد او مر ب او مشتق او مقةوج م األلفا الافردة األ َوج مقار :الفالابي  /ارح الع الة
 30/1960ومؤم اب القا في ذلك لكقة مةالها باألاااء الاةتعالة والا ازمق التي مرى وجوب
ْ
((ات تكوت لقئا م جالق الاشابهاا الاقةولق)) اب القا  /تاب الشفاء  15/ 1965وص ارط
الاشابهق قائاا ن في افق آار م آفاق اإلاالة العةللق فهو قرم الاةاواة واللزوم فلها فاااتعالة في معا
اصواعها تتطلب وجود عالقق مشابهق وهي عالقق عةللق تكوت ا ا في اات عاء الا لوج عللة عق ااتعااج
اللفظ في غلر دالتة األولا بااصتةاج في لّز الا لوج م معقا هلا معقا آار وهاا ما معرد بالتاوج
ال الي الا م ر بتعللق ال اج عل م لوج ل معرد بة بع ت رم ع الا لوج الا ات متعلةا ن بة مقار
وهت هاا التعلق ا م ل ّها بالعةل ((وا م ب في ذلك التعلق ْ
ّ
ات مكوت
اب الاعتز )83( 19 /1945
هت ات ماا ما تة اعتةاد الاخاطب هما لعرد او لغلر عرد امك لاتكل ْ
باا ما تة العةل بل ْ
ات مطاا م
مخاط ة ذلك في ااق ْ
ات مقتةل ذهقة م الافهوم األالي هلا اآلار بوااطق ذلك التعلق بلقهاا في اعتةاد
)) الةكا ي  )84 ( 556/1982ولالك ااا العرب بالتفكلر في ادلدق ال الق العةللق او الاقطةلق
هلا دالق تس ُّا (دااللق) الق الفرس واإلصةات واألا علا معاصلها التي تساقتها ال االق واإلصةاصلق
والالواصلق مقار :معلال العل  /الغزالي  43 /1983والعلو  /الطراز  36/1/1982/فكل ها
ّ
الاعاصي م لوج عللها عق هطالق اللفظ ّ
ات ها الاةائق ا تعةل م دوت
ألت األلفا متساقق لها م ل
ها الدفاا وهقا دالق لزوملق (االجلق) ا االجق ع اللفظ وم اوزة للدولة في الافهوم صاو
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دالق لفظ اإلصةات والفرس علا وصها متار ق مقار / :العلو  /الطراز  36/1/1982وعلا
ات الف ال م اآلم مرى ّ
وصها ااغلقن لل ه ِّق وغلر ذلك م األمول الالزمق ّها ّ
ات ال الق العةللق غلر
ّ
هت اللفظ ((لة معقا وذلك الاعقا لة ازم م االج فعق فه م لوج اللفظ م اللفظ مقتةل
لفالق هذ م
الاه م م لوج اللفظ هلا ازمة ولو ق ّل ع م هاا ااصتةاج الاهقي لاا ات ذلك الالزم مفهوما))
اآلم  19/1/1980ث معلل ا ب تا م دالق التس ُّا باإلاالة اللفالق العةللق م دوت دالق االتزام
ّ
بشت ال زء
ما ااترا هاا في افتةالهاا هلا صار عةلي معرد الالزم في االتزام وال زء في دالق التس ّا
في دالق التس ُّا داال في م لوج اللفظ في ل ّ
ات الالزم في دالق االتزام االج ع م لوج اللفظ مقار
 :اآلم  /اإل كام  19 / 1 /1980ـ  20لكقة وقا في تقاقض ااترا هاا بااصتةاج ال الي في لّز
الاعقا و ((ألت دالق اللفظ علا ل م ال زء والخالج هصّاا هي م جهق ك العةل بشت دوج الكل او
الالزوم مةتلزم دوج ال زء او الالزم)) التفتازاصي ( د.ا )  5 / 4 /وعلا امق اج ت ال اا ها
األالرة فقوت ال لات م الكقامق والا از واااتعالة وماكققا ات صشلر هلا ها العالمق العةللق بتادللها
الاعتا علا ت ال العةل وااتغراق الاه لزم في التفكلر تتسا بع ا زمقلا ن وفي هاا ااتالد آار ع
العالمق اااطال لق التي تو ّ فلها ال اج ما الا لوج واص ماجا ع ر التوااا عللة لك الرمز اااال
الا مةت عي اصتةاان مر للا م معقا هلا آار موجب ال ع الزمقي الا جرا فلة العاللق الفكرمق للواوج
هل ا الاعقا الاشال هللة في هاا القوا م العالمق ففي م اج الكقامق صتاةس هاا الفالق الزمقي في هاالة
ق امق ب جعفر هللة م بعل بةولة  :بات الاتكل ((مشتي باللفظ ال اج علا ذلك معقا الاعقا بل بلفظ م ج علا
معقا الاعقا بل بلفظ م ج علا معقا هو لدفة وتابا لة فإذا د ّج علا التابا ابات ع الات وا)) اب جعفر
( د.ا )  88 /فال معةل ات مكوت هقا اصتةاج دالي بل الئل ا مةتوجب ااتغراقا زمقلا لالات اج علا
الاعقا الاطلوب وهاا معقي ات العالمق العةللق هي هاالة زمقلق ماك ات م ال العرد والتكرال فلها
م اال مخلدها م م ا الة لق..
ادائص العالمق اللةاصلق باةب الاعقا ( الواا واااتعااج)  :هر الاقطق الط لعي علا اصة ا ى
الا اعتا علا ت رم الاواهر وال ا في
إلمةاا الواقا الاةي وم ث ااس الاقطق الدول بع
مةوا ٍ
ا ااةت بقا نء مااللا لألفكال .و ات ا ى هاا الاقطق اارا عق العرب فة جعل ال اقالصي الخط
والقطق والتدومر دواان تة م الاعاصي باةتوماا متةاومق م ل اداء الاعقا ولكل مقها ف وط ةاا في
اداء ذلك الاعقا مقار :ال اقالصي  181 /1954و الك فعل اب ط اط ا لقاا ااوى بل اقاعق الشعر
والقةج والقةش باألا اغ مقار :العلو (اب ط اط ا) 5 /1956ـ  6وق ارح الفالابي ها الاةشلق
لقاا بلّ ات بل ها الدقاعاا مقاا ق هذ تتفق في اداء الاعقا وفي افعالها واغرااها لكقها تختلف
ّ
ألت
في مادتها واولتها الفالابي  ( /اا تاب ف الشعر آللاطو طاللس ) 157 /1960ـ 158
العلّق الاادمق التي مدقا مقها ال اج في ها الا ااا هي الااملق لدولتة وهاا مواا اااتالد بل ها
الفقوت او الدقاعاا وماكققا الةوج ات توجة التفكلر العربي توجة صاو الا لوج او الاعقا وق وجة
العرب عقامتة بالعالماا اللةاصلق ألصها واللق التواال والتفاه وادلق لل لات واإلب اا واإلققاا وهاا معقي
وجوب هعااج العةل في ااتعااج ال واج اللفالق ا ار م امكاصلق ااتعاالة في ال واج األارى ولالك ق ّم
تاوج التدومتاا هلا دواج بع ات تشا باعقا ا
ال ا ظ اللفظ علا ال واج األارى وهو مشترط في ّ
ات التدومتاا ا تع الفا ا ن ْ
هت ل تتسا معقا ما وااتاار الرماصي ها الفكرة فعااها علا الترا لب
ّ
اللفالق او الكالم الا ا ماهر ب ِّة تاللز الشيء الكالم الاخلط والاااج الا ا مفه مقة معقا فال مع
هاا التر لب او الكالم داان  .مقار :الرماصي  98 /1968وا تاج األاوللوت ال ا ع اااللب
ااتخراج األ كام واا ت اج علا ااق آلائه وق دعته تلك الااجق هلا اااتعاصق بالاقطق الدول
ومفاهلاة غلر الاادمق وهلا لة الفكرمق الا ردة الاتكوصق م م اوا الاةواا والعالقاا واألقلةق
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فاعتا وا في تةةلاه ال واج اللفالق علا عالقاا مال العاوم والخدوا واااترا وااقتساء وازم
الاعقا والاخالفق وغلرها مقار :ةات  /األاوج  48 /2004ـ  49وفي الاةلةق ات للاعتزلق الة ق
في اعتااد عالقاا العاوم والخدوا واااترا في تةةل األلفا داال ود فكرة الواا والقةل
الاعرفي او الشرعي لاعاصي األلفا لك ذلك جاء في موااا متفرقق في صتاجه العلاي مقار ال در
 23 /1984وااتةر هاا التةةل في الفكر العربي باختلف ات اهاتة ومقطلةاتة مقار اآلم  /اإل كام
 24 /2/1980واألص لةي  /اإل كام ( د.ا )  362 /3/ـ  368وما بع ها والغزالي  /الاةتدفا
 23 /1/1937بااتاقاء ما اثر عق الةااي ال اقالصي ـ وهو ا اقطاب األااعرة ـ م لا ٍ مةل بع م
وجود القةل الشرعي الا م عل لألاااء معاصي ج م ة تقةطا ع الاعاصي الة ماق ومرى ال اقالصي ات
الشالا مواا الاعقا الة م بإاافق مفاهل اارى هللة مقار ال اقالصي  /التاهل  24 /1957ـ  25ا ا
موج معقا مشتر ا في ها الاالق فلد ا تةةل اللفظ ـ باةب الاعقا الا واا لة ـ ثقائلا ن عق ال اقالصي
وثالثلا ن عق غلر  .فاللفظ باعت ال الاعقا عق ااا وعام ومساد هللة الاشتر عق غلر وتقتاي
عالقاا العاوم والخدوا واااترا هلا لز التفكلر في مةولتي العرض وال وهر وتشعب ال وهر هلا
جوهر فرد وجوهر مت زئ و اصت ها األاس الفكرمق الاقطةلق بااابق ادواا للتاللل التي تعل ال ا
ع الاعقا للتوال هلا ا كام ادق ولالك توغل الافكروت العرب في الوقق الاقطق بشكل ا ار عاةا
فااتساؤوا باةولق الكلف التي اص اةت عقها افكال ج م ة في ااتعااج األلفا فةالوا بالاةلةق والا از ول
تك مةشلق التوال هلا مفاهل الاةلةق والا از اهلق او ارمعق بل اااا م اها ع ر مرا ل زمقلق مختلفق
وهت ولدا ها الاةشلق في الكتب التي عقلت باعاصي الةرآت او مدقفاا الاعتزلق وبعض اللغومل في
الةرت الاال اله ر فإصها جاءا االلق م دقق الفرز في الافهوم واااطالح فة ذ ر مدطلا الا از
باعقا العام تالة واااطال ي تالة اارى في اثقاء اإلاالة هلا بعض اآلماا الةرآصلق لل ج علا م ا
التش لة واااتعالة والا از بشكل عام او الغرمب م التع لر الةرآصي مقار :الزبل 125/1954
ومعار ب الااقا  /1954ج 8/1وال ا ظ  / 1965ج23 / 5ـ  34واب جقي  /1983ج/ 2
442ـ  448والرماصي 76 /1968ـ 87ـ  91والعةكر تاب الدقاعتل  276 /1971ـ 277
وما د اب تلالق اا ةلق الاعتزلق وصاوه م الاتكلال في ااتعااله مدطلا الا از مةابل مدطلا
الاةلةق مقار :اب تلالق  34 /1961وصا صةلّ بشت الافكرم العرب اهت وا هلا القار صاو اللفظ
دلوا في تعرمف مفهوم الاةلةق ث الا از وهاا مةشلتات الملتات
بوافة ةلةق وم ازا ن وعلا مقه بع ات ف ّ
في االلهاا فالاةلةق عق ه هي ل لاق ااتعالت بالاعقا الواعي وهاا مشال الواا األوج او ما
تشار عقة في تا م اللفظ باشال هللة معل ا اصها ت ّج علا ذلك الاشال هللة م دوت اااتقاد هلا غلرها
ّ
مقار :ال رجاصي  324/ 1954والا از هو ااتعااج الكلاق لاعقا غلر ما واعت لة لاقاا ق بل
عرد اب جقي (392هـ) الاةلةق والا از تعرمفا
الاعقا األوج والااصي مقار صفةة  326 /وق ا ق ات ّ
قر في اااتعااج علا اال واعة في اللغق والا از ما ات بس ذلك)) اب
موجزا بةولة ((فالاةلةق ما ا ّ
ّها ّ
ات ااتعااج األلفا في قةاي الاةلةق والا از ّل مةشلق االفلق ألت
جقي 442 /2/1983
اااتعااج ماتك هلا معرفق الواا األوج لأللفا و اا صعل ات األلفا جالعها تاتاج هلا الاوااعق مقار
الفالابي  /األلفا الاةتعالق في الاقطق101 / 1986ـ  102والغزالي  /معلال العل 36 /1983
ومرى زادة 394 /1/1968ـ ّ 395
بشت ال واج بشصواعها جالعا ن تاتاج الا الاوااعق  .مقار  :زادة / 1 /
394ـ  395لك تا م الواا األوج معود باللغومل هلا صةطق التلة في صهامق صةق التاللل الزماصي للغق
األوج وق لافق هاا الغاوض
بة ب اصةطاا الةلق اإلث اا لع م توفّر م وصق تدل به هلا معرفق الواا ّ
معات ج م ة بارول الزم  .ف عاه ذلك هلا
همااصه بقاو اللغق ع طرمق تغللر الواا باااطالح علا
ٍ
توالف اللغق في معااها بشصها م از مقار :اب جقي  448 / 2 /1983وعلا هاا اافتراض بقلت
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بعض اآللاء ااعت المق فة قة اب جقي ال الق تةةلاا ثالثلا لغومق واقاعلق ومعقومق ففعل (قام) م ج
لفاة علا مد ل ا الةلام وم ج بقاؤ ا الغتة ووزصة علا زماصة وم ج معقا (ألصّة فعل) علا
فاعلة مقار :صفةة  . 98 / 3/ف قا ك هاالة لفظ الفعل هلا مد ل علا مة مق مة ةق بشت األال
اللغو هو الادادل الاواوعق اوا ـ اا متدول القااة ال درموت ـ ث ااتةت مقها األفعاج ولالك م ج
األ ث علا األق م في الوجود  .والاةلةق اصها مةشلق افتراالق ا ماك ااطائقات هللها  .وهت عقامق العرب
بال اج اللفاي دعاه هلا تشةلق القار ـ تات هلاقق مفاهل العاوم والخدوا والكلف ـ هلا لز دلااق
متلق القص  .فةاج
متلق القص للواوج هلا الدولة الاالا لكلفلق ااتق اط األ كام والافاهل التي مةد ها
ّ ِّ
الفةهاء بالخدوا الا مراد بة ال القص علا ما مشر هللة او علا بعض ما مةتسلة في اللغق مقار
األص لةي ( د.ا )  39 /1/او باااتاقاء م عاوم مقار :صفةة  363 /3/وقالوا بالعاوم وهو
قةاات :مقة مفةَّر ومقة م ال ؛ فالا ال ا مفه معقا م اهر فالب م طلب الاراد فلة باااتعاصق
باا وج القص او بقص آار مقار :صفةة  385 /3/ولالك ات تفكلر الفةهاء مر زا ن علا لفلق دالق
اللفظ علا الاعقا فتوالوا هلا البعق ادائص لل الق :دالق (الع الة) وهي دالق اللفظ علا الاعقا
الاراد ااالق او ت عا ودالق (اإلاالة) وهي دالق اللفظ علا معقا مفه بع ايء م التشمل ودالق
(ال الق) او دالق القص وهي دالق علا مةكواٌ عقة فسال ع دالق اللفظ ودالق (ااقتساء) وهي
دالق القص علا مةكوا عقة واجب الوجود عةال اقتساء الد ق ـ ا ق الع الة ـ مقار :اع ات
 294 /1971و ةات( 1973اللغق العربلق) 22 /ـ  / 23و ةات ( األاوج)  49 /ـ50
وال ابر 60 /2/1986ـ  61وعلي 72 / 1993وما بع ها وقة جاهول الفةهاء ال الق قةال
دالق الاقطوق وهي (( :ما فه م دالق اللفظ قطعا في مال القطق)) اآلم  /اإل كام 93 /3/1980
ودالق الافهوم وهي (( :ما فه م اللفظ في غلر مال القطق)) صفةة 94/3/وماك لا اصواا
ادائص ال واج اآلتي :

اللفظ باعت ال الواا
ااا

عام

اللفظ باعت ال اااتعااج

مشتر

ادائص اللفظ م

ةلةق

م از

ال الق عق القاومل
لغومق

اقاعلق

ومعقومق

ل اعت ال لفلق دالق القص علا الاعقا
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دالق عاوم

دالق ادوا
مفةر

م ال

لفلق دالق اللفظ علا الاعقا باةب الاتلةي
ع الة

دالق او صص

هاالة

اقتساء

لفلق دالق اللفظ علا الاعقا عق ال اهول مقار  :اآلم
دالق الاقطوق
صص
ارما

دالق الافهوم
مفهوم الاخالفق

اهر

غلر ارما
اقتساء

.96 /3/1980

لا الخطاب

همااء

مفهوم الاوافةق
فاوى الخطاب

هاالة
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خاتمة :
اصتها التفكلر القة العربي هلا تا م ادائص العالماا اللةاصلق اآلتي :
للعالماا اللةاصلق ادائص ماك لا ها ع طرمق تت ا عالفق العقاار الاكوصق لها واوج تلك
الخدائص هي ادلدق التااثل بل ال اج و الارجا الا ماك التع لر عقة بشصة عالقق ط لعلق وهذا
ام ع القار هلا صوا الارجا اق ادلدق ثاصلق هي التااثل بل ال اج وصوا الارجا هذ ماك ات تاهر
األفعاج والار اا صوعا م الارجا وتتفاوا األاواا في تااللها باةب قوتها وتكرالها .
ووج الافكروت العرب ات األع األغلب م العالماا اللةاصلق تاكاها العالقق ااعت اطلق وق اث توا ذلك
بالا ق وال رهات فشاالوا هلا ات ذلك ادلدق تكاد ات تكزت عامق بل العالماا اللةاصلق بااتالد اللغاا
والله اا .
وفتا له ذلك بابا ن للتفكلر في تا م ادلدق لابعق ها ادائص ال واج باةب الةلاق وتكوت األلفا
ملاو ق بشمر لي او جزئي وبواا اخدي او صوعي  .ومات ذلك للةوج بخدلدق العالماا اللةاصلق
العةللق باةب التسا واالتزام الا مه آلفاق اااتعااج الاةلةي والا از لأللفا فتلوح الاعابر هلا
تخوم الالز ال الغي في الفكر لتشةلق الةوج في اصواا االتزام الاتاالق في الدفاا و واالتزام االج
اللفظ ث الواوج هلا ادلدق اامةق تتعلق بشصواا الاعاصي الخااق والعامق والاشتر ق واصواا ال الق
فتود العالماا
لغومق اصت ام اقاعلق ام معقومق ث ااصتةاج هلا ادائص دقلةق اا القوا الوا
دااا ع الة او هاالة او اقتساء او دالق صص  .وتقةة دالق القص هلا ارماق وغلر ارماق  .هذا
اصت دالق مقطود اما هذا اصت دالق مفهوم فتكوت موافةق او مخالفق  ,ألا اب مةتسلها واقا القص
صفةة .

المصادر والمراجع









اآلم الف ال م  /اإل كام في ااوج األ كام  /دال الكتب العلالق  /بلروا. 1980 /
اآلم الف ال م  /غامق الارام في عل الكالم  /تاةلق ة مااود ع اللطلف  /مقشولاا
الا لس األعلا للشؤوت اااالملق  /ل قق ا لاء التراث اااالمي  /الةاهرة 1971 /م .
اب تلالق  /تاب ااماات  /الاكتب اااالمي للط اعق والقشر 1381 /هـ 1961م .
اب جعفر ق امق  /صة الشعر  /تاةلق  :ال تول ع الاقع افاجي  /دال الكتب العلالق  /بلروا /
ل قات ( /د.ا) .
اب جقي  /الخدائص  /تاةلق  :ماا علي الق ال  /عال الكتب  /ط / 3بلروا 1983 /م .
اب دلم  /اااتةاق  /تاةلق وارح  :ع الةالم ماا هالوت  /القاار  :مكت ق الخاص ي بادر /
(د.ا) .
اب الق ا  /ال رهات  /تاةلق  :ال تول ع الر ا ب و  /دال القهسق العربلق  /الةاهرة /
1966م .
اب القا  /تاب الشفاء  /تاةلق  :ال تول ا ا فؤاد األهواصي مراجعق هبراهل م ول  /الةاهرة /
1965م .
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اب فالس ابو الاةل علي ا ا  /الدا ي في فةة اللغق العربلق ومةائلها واق العرب في
المها  /تعللق  :ا ا ة بة ا  /مقشولاا ماا بلسوت  /دال الكتب العلالق  /ط / 1بلروا
1997 /م .
اب الاعتز ع هللا  /ال ما  /تا  :ماا ع الاقع افاجي  /ط / 2الةاهرة  1945 /م .
اب مقاول ابو الفسل ماا ب مكرم  /لةات العرب  /دال اادل للط اعق والقشر  /بلروا /
1375هـ ـ 1965م .
ّ
ااوات الدفا  /لاائل ااوات الدفا واالت الوفا  /عقامق الر ال م الزل لي  /مدر 1928 /م
األا اباد الةااي ع ال ال  /الاغقي في ابواب التو ل والع ج  /الةاهرة  /وزالة الاةافق
واالااد الةومي (د.ا) .
األافهاصي ابو الفرج  /تاب ااغاصي  /تدالا ا ا الشقةلطي  /مط عق اااي  /مدر  (/د.ا) .
األص لةي اب زم  /األ كام في ااوج األ كام  /مط عق اامام  /بادر  /ط( /2د.ا) .
اصلس هبراهل  /دالق األلفا  /مكت ق ااص لو الادرمق  /الةاهرة 1980 /م .
ال اقالصي ابو بكر  /اع از الةرآت  / 181 /تاةلق  :الةل ا ا اةر  /دال الاعالد  /بادر /
الةاهرة 374 /هـ ـ 1954م .
ال اقالصي ابو بكر ماا ب الطلب  /التاهل  /تاةلق  :األب مواف مكالثي  /الاكت ق الشرقلق /
بلروا 1957 /م .
بالار .د  /عل ال الق  /ترجاق ال تول م ل ع الالل الاااطق  /بغ اد 1985 /م .
ال هللا
ابو الاة  /الاعتا في ااوج الفةة  /تاةلق  :ماا
ال در
الاعه العلاي الفرصةي لل لاااا العربلق  /دمشق 1984 /م .
بلرس  /م ال هلا الةلالوطلةا – مةااا مترجاق ودلاااا  /بااراد الزا قاا وصدر ام
ابو زم  /دال هللاس العدرمق  /مدر  1986 /م .
التفتازاصي اع ال م  /ارح الةع (مختدر الاعاصي)  /تاةلق  :ماا مالي ال م ع الاال /
مكت ق ومط عق ماا علي ا لا واواد  /الةاهرة ( /د.ا) .
التهاصو ماا علي  /شاد ااطال اا الفقوت  /تاةلق  :ال تول لطفي ع ال ما ومراجعق
األاتاذ امل الخولي  /الاؤاةق الادرمق العامق للتشللف  /مدر 1963 /م .
التو ل  /ال دائر والااائر  /تاةلق  :هبراهل الكلالصي  /مط عق اطلس ومط عق ااصشاء /
دمشق 1964 /م .
تودولود تزفتات /الةلالائلق والقص األدبي (اعااج ملتةا معه اللغق العربلق وآدابها) الةلالائلق
ترجاق  :زبل قوت  /جامعق عقابق  /باجي مختال  /ال زائر 1995 /م .
ال ابر ماا عاب  /بقلق العةل العربي دلااق تاللللق صة مق لقا الاعرفق في الاةافق العربلق /
ط / 1مر ز دلاااا الو ة العربلق  /بلروا .1986 /
ال ا ظ ابو عارو عااات ب بار  /الالوات  /تاةلق  :ع الةالم ماا هالوت  /مط عق الال ي /
مدر  /ط1385 / 2هـ ـ 1965م .
ال رجاصي ع الةاهر  /اارال ال الغق  /تاةلق  :هـ  .لمتر  /مط عق وزالة
الاعالد  /ااطق وج 1954 /م .
ات الطائي ( دموات )  /اقعق مالا ب م ل الطائي  /لوامق  :هشام ب ماا الكل ي  /تاةلق :
ال تول عادج اللاات جااج  /مط عق الا صب  /الةاهرة ( /د.ا).

International Journal of Language Academy
Volume 7/3 September 2019 p. 350/369

THE LINGUISTIC SIGNS ATTRIBUTES OF ARABS 367























عق العرب

ةات تاام  /األاوج دلااق ابةتلاولوجلق للفكر اللغو
ال الغق  /عال الكتب  /الةاهرة  1425 /هـ ـ 2004م .
ةات تاام  /اللغق العربلق معقاها وم قاها  /الهلئق الادرمق العامق للكتاب .1973 /
الخفاجي اب اقات  /ار الفدا ق  /ارح وتدالا  :ع الاتعاج الدعل  /مط عق ماا علي
ا لا واواد  /الةاهرة 1969 /م .
الراز فخر ال م  /مفاتلا الغلب (التفةلر الك لر)  /الاط عق ال هلق الادرمق /ط1938 / 1م .
الرافعي  /اع از الةرآت  /دال الكتاب العربي  /بلروا 1973 /م .
الرماصي ابو الاة علي ب علةا  /القكت في هع از الةرآت  /دال الاعالد  /مدر 1968 /م .
العلاي  / /ترجاق :
لوزصتاج فراصتز  /مقاهج العلااء الاةلال في ال ا
ال تول اصلس فرماق  /دال الاةافق  /بلروا  /ودال الرمااصي للط اعق والقشر 1961 /م .
( /د.ا) .
الرمزو مدطفا  /ارح مت ال رهات  /الاط عق العاااصلق  /ل ل آباد ال
زادة ا ا ب مدطفا الشهلر بطاش رى  /مفتاح الةعادة ومد اح الةلادة في مواوعاا
العلوم  /مراجعق وتاةلق  :امل بكر وع الوهب ابو القول  /دال الكتب الا ماق 1968 /م.
ماا ب الاة  /ط ةاا القاومل  /تاةلق  :ماا ابو الفسل /
الزبل
الةاهرة 1373 /هــ 1954م .
زهلر ب ابي الاا ( ارح دموات)  /اقعق اإلمام ابي الع اس ا ا ب مالي ب زم الشل اصي
ثعلب  /تا :ا ا الةع و  /دال الكتب الادرمق  /مدر 1363 /هـ ـ 1944م.
زم ات جرجي  /الفلةفق اللغومق واأللفا العربلق  /مراجعق وتعللق  :مراد امل /دال الهالج /
الةاهرة 1969 /م .
الةامرائي ابراهل  /ااعالم العربلق دلااق لغومق اجتااعلق  / 14 /الاكت ق األهللق بغ اد /
1964م
الةراج ابو ماا جعفر ...الةال ال غ اد  /مدالا العشاق  /تاةلق  :ا ا مواف ص اتي
وا ا مراي مشالي  /الةاهرة  /مكت ق ااص لو الادرمق 1375 /هـ ـ 1956م .
الةكا ي ابو معةوب  /مفتاح العلوم  /تاةلق  :ا رم عااات مواف  /مط عق دال الراالق  /بغ اد /
ط1982 / 1م .
الةلوطي جالج ال م  /الازهر في علوم اللغق واصواعها  /تاةلق  :ماا ا ا جاد الاولا وعلي
ماا ال او وماا ابو الفسل هبراهل  /دال الفكرة  /الةاهرة (د.ا) .
اا ر ا ا  /م لق الاةتطف  /ا ابرمل  408 /وا مالس  380 /وا موصلو  / 60 /اقق
. 1940
اع ات ز ي ال م  /ااوج الفةة اااالمي  /مقشولاا جامعق بقغازمـ لل لا  /ط. 1971 / 2
الشروت  /عل الغلب في العال الة م  /ترجاق  :توفلق الفلل  /مط عق ااعتااد  /مدر  /مكت ق
اآلداب بال ااملز 1946 /م .
طاللس آلاطو  /ف الشعر  /ترجاق  :ال تول ع الر ا ب و (ومعة الترجااا والشروح
الة ماق)  /دال الاةافق بلروا  /ط1973 / 2م .
ا ا ة  /الم العرب  /دال القهسق العربلق  /بلروا 1976 /م .
العةكر ابو هالج  /الفروق في اللغق  /تاةلق  :ل قق ه لاء التراث العربي  /في دال اآلفاق
ال م ة  /بلروا  /ط1981 / 5م .
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العةكر ابو هالج  /تاب الدقاعتل  /تاةلق  :علي ماا ال او وماا ابو الفسل هبراهل /
الةاهرة  /ط1971 / 2م .
العالملي ع هللا  /تهامب الاة مق اللغومق  /تاةلق  :ال تول ااع علي  /دال القعاات  /ط/ 1
بلروا 1388 /هــ 1968م .
ط اط ا  /علال الشعر /تاةلق  :ال تول طة الااجر
اب
العلو
وال تول ماا زغلوج االم  /الاكت ق الت المق الك رى  /الةاهرة 1956 /م .
العلو مالا ب ازة  /الطراز الاتسا ألارال ال الغق وعلوم ةائق ااع از  /تاةلق :
م اوعق م العلااء بإاراد القاار  /دال الكتب العلالق  /بلروا 1982 /م .
علي ماا ماا موصس  /واف اللغق العربلق داللا ن  /مقشولاا جامعق الفاتا  /مطابا ادمتال /
لل لا 1993 /م .
عار ا ا مختال  /عل ال الق  /مكت ق دال العروبق للقشر  /الكومت 1982 /م .
الغزالي ابو ام  /الاةتدفا في عل األاوج ( وباملة فواتا الر اواا بشرح مةل الا وا ) /
الاكت ق الت المق الك رى  /مدر 1937 /م.
الغزالي ابو ام  /معلال العل في ف الاقطق  /دال ااص لس  /بلروا  /ط1983 /4م .
فااول عادج  /عل ال الق عق العرب دلااق مةالصق ما الةلالاء الا ماق  /دال الطللعق
للط اعق والقشر  /بلروا  /ط1985 / 1م .
الفالابي  /ارح الفالابي لكتاب آلاطو طاللس للع الة  /صشر  :ولهل وتش اللةوعي واتاصلي
مالو اللةوعي  /الاط عق الكاثوللكلق  /بلروا 1960 /م .
الفالابي /تاب األلفا الاةتعالق في الاقطق  /تاةلق  :ماة مه  /دال الاشرق  /بلروا /
1986م .
الفالابي  /تاب الارود  /ةةة وق م لة وعلق عللة  :ال تول ماة مه  /دال الاشرق /
بلروا 1970 /م .
الةرطاجقي ازم  /مقهاج ال لغاء واراج األدباء  /تاةلق  :ماا الا لب ب الخوجق  /دال الغرب
اااالمي  /بلروا  /ط1986 / 3م .
قطب ال  /التدومر الفقي في الةرآت  /الةاهرة 1966 /م .
قطب الّ  /مشاه الةلامق في الةرآت  / 108 /دال الاعالد  /ط / 2الةاهرة 1956 /م .
العرب  /دال السلاء للقشر
الكرم  /ال الق اللغومق عق
ع
م اه
والتوزما  /عاات 1985 /م .
الاة ّ ع الةالم  /التفكلر اللةاصي في الاسالة العربلق  /ال ال العربلق للكتاب  /الةاهرة  /ط/ 2
1986م .
الاة ّ ع الةالم  /م ا تشالةلق في اللةاصلاا  /مط عق تلب  /توصس 1997 /م .
معار ب الااقا ابو ع ل ة  /م از الةرآت  /تاةلق  :ماا فؤاد الةز ل  /القاار  /ماا اامي
امل الخفاجي  /مدر ط1954 / 1مـ 1374هـ .
مومزت اترمقا  /جوتق والعال العربي  /ترجاق  :ال تول ع صات ع اس علي
 /الةلق عال الاعرفق  /ومت 1995 /م .
القومر ا ا ب ع الوهاب اهاب ال م الةراي  /صهامق اإللب في فقوت األدب  /تاةلق  :ماا
ابو الفسل هبراهل وماا لفعت فتا هللا  /الاؤاةق الادرمق العامق للتشللف والترجاق (د.ا) .
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هالتاات واتول  /مع اللغق واللةاصلاا  /ترجاق  :توفلق عزمز ومروات ماا  /دال الاشموت
للترجاق والقشر  /بغ اد  /ط 2012 / 1م .
اله ر ابو علي هالوت ب ز رما  /التعللةاا والقوادل  /دلااق وتاةلق  :ال تول اود ع
األملر الاااد  /دال الشؤوت الاةافلق العامق  /العراق  /بغ اد /ط1987 /2م .
الهاللل ( دموات )  /صةخق مدولة ع ط عق دال الكتب  /القاار ال ال الةوملق للط اعق والقشر /
الةاهرة 1385 /هـ ـ 1965م .
وافي علي ع الوا  /عل اللغق  /دال صهسق مدر للط ا والقشر  /ط / 7الف الق ـ الةاهرة /
1972م .
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