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 ""تعميمّية العموم في الحضارة العربّية اإلسالمّية في الّتفسير الّرياضي""

 -قراءة جديدة في نماذج من الّدرس الّمغوي  -

 : توطئة

الحضاريّالّرىيب،ّّالّتواصلّالّتعميميّلّمغةّالعربّية،مفتقرًاّإلىّدراسٍة،تحميوّمنّخطرّالتّأّخرّظلّّي
ّجانٍب،السيما ّمنّكّل ّالعرب،ّّاّلذيّيحيطو ّالفرضّية،يحاولّبعضّالباحثين ّالمجال؛وعمىّىذه فيّىذا

ّالعولمةّ ّمواجية ّبالعربّية،إلى ّالّدفع ّمنيم ّاألنثروبولوجّية،سعيًا ّلتمك ّالحديثة،المرافقة ّالعموم استيعاب
ّالّتعبيرّ-الّمغوّية ّليذهّاألخيرة،لسعيياّفيّالّتمّددّواالنتشار،فيّالمجتمعاتّالمفرغةّ-إنّصّح منّّوكبحًا

ّالقوىّ ّغمرة ّتذوبّفي ّلمجنسّالعربي،فالّتضمحّل،وال ّالّمسانّية ّلميوّية ّالتّاريخّية،وحفظًا العراقة،والجذور
ّالّمغوّيةّالكبرى،بماّأنتجتوّالمعتركاتّالمدنّيةّالمادّيةّالحديثة.ّ

ّالثّقافي ّالمخزون ّالعربّية،وىذا ّالّمغة ّبو ّاليائل،اّلذيّتزخر ّاإلرثّالحضاري ّىذا ّفيّالكا،إّن من
أصالةّتكوينيا،يمّكنياّمنّتسخيرّالفكرّالعالميّلخدمتيا،وتقوّيةّحصانتيا،وتفعيلّقدراتيا،وتجديدّطاقاتيا،ّ
وتدعيمّفاعمّيةّالحركةّفييا،لمقاومةّالّتياراتّالفكرّيةّالجارفة؛فقدّعرفتّقبلّىذا،زمنًاّمنّالعراكّالوجوديّ

ّكّمو،القدّر ّىذا ّأيضًا،بعد ّليا ّيمّكن ّنقل:إّنّالحضاري،مّما ّلم ن ّاإلنتاجّالفكريّاإلنساني.وا  ّعمىّاحتواء ة
ّاليوّيةّ ّحفظ ّالمعاصرة،في ّالمدنّية ّاليزات ّفي ّبعده ّاالستعمار،وما ّوالمالذ،أّيام ّالحصن ّىي العربّية

ّ.1واألصالة،فالعيبّكّموّإذًا،فيّفكرّساكنّىذاّالحصن،وليسّفيّأسوارهّالعاتيةّالّشاىقة

 : لّمغة العربية في ظّل العولمة الّمغوّيةإشكالّية الّتواصل العممي  -1

ّالعالمّية؛ ّلمعربّية ّالّتواصمّية ّبمغتو،تمّكن ّلمعربّي ّالحتمّي،والمصيرّي ّاالرتباط ّكانمّّمفإّن ّالفردّا
عمىّّالعالمّبالعمومّوالمعارف،وأثبتتّقدرتيالغتوّبماّحوتوّمنّفكٍر،ّدقتة،أغىبيّّعصورهّالذّّّيّيعيشالعرب
ّ،معّمنّجاورىمّمنّاألممّاألخرى.نسانياإلفكريّالواصلّتّّالستيعابّّواالّوخارجّالجزيرة،ّعوسّّتّّالّو،نتشاراال

ّالعربّية،ّ ّالّذات ّمن ّالتمّمص ّأزمة ّالعربي،من ّاإلنسان ّيعيشو ّالمرير،اّلذي ّالعصر ّىذا وأّما
عّالّمغوي،ّعمىّالواقّ-دونّأدنىّأّيّشكّ ّ-واالنغماسّفيّالّتغريبّعنّاألصالةّوالوجودّية،فقدّانعكسّسمباًّ

اّلذيّىوّرأسّاليوية،والّشخصيةّلمجماعاتّالمّغوّية،خصوصًاّفيّالخطابّالّتواصمي،والّتعميميّوالّتعّممي؛ّ
ّ مّماّأوىمّالفردّالعربيَّوْصَمّالعربّيةّبالعجزّوالقصور،عنّمواكبةّالّتطّورّالعمميّوالحضاري.
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ِإنَّا َنْحُن ﴿بالّذكرّالحكيم،فيّقولوّتعالى:وقدّتبّينّأّنّالعجزّكّلّالعجز،ليسّفيّالعربّية،المحفوظةّ
نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ  ْكَر َواِ  ّنماّالعيبّكّلّالعيب،فيّالمحسوبينّعمييا؛وألدّلّعمىّىذا،عصرّالقّوة2ّ﴾َنزَّْلَنا الذِّ ،وا 

ّ ّاألفكار ّتوليد ّالخاّلقة،عمى ّالعربي ّاإلنسان ّقدرة ّفي ّكان ّالعربّية،لّما ّفيّالحضارّية والمعاني،واأللفاظ
ّمنقطٍع،ّ ّغير ّوالّتعميميّرائجًا،ومستمّرًا ّالعممي ّالّتواصل ّكان ّالّدقيقة،وّما ّاألنثروبولوجّية،والعممّية الحقول
لوفرةّالماّدةّالعممّية،والمصطمحّوآلياتّإنتاجو،فيّجّوّيسودهّالتّفاعلّالحضاري،المسايرّلتطّورّالعمومّبكّلّ

ّلكلّّ ّأّنّالعجزّكامٌنّفيّممارساتّالفردّالعربي،3ّجديدّحاصلّمناحييا،واّتسعتّبيذا .وقدّاّتضحّأيضًا
نمائيا،وتطويرّدالالتيا،ثقًةّباالنتماءّإلييا،وبفّعاليةّطاقاتيا. ّوعقموّعنّتوليدّمفرادتّلغتوّّوا 

ّيؤمنّ ّأن ّبمغتو،تفرضّعميو ّالعربي ّاإلنسان ّتربط ّالّتكاممّية،اّلتي ّالحتمّية ّالوجودّية ّالعالقة إّن
قدرتياّالفاعمة،وقابميتياّلالكتسابّوالّتطويع،واستعابّىذاّالكّمّالعممي،الوافدّعميياّمنّأثمارّالعمومّالّتقنّيةّب

ّنماّزعمّتخّمفياّعنّمواكبةّالمدنّيةّالجديدة،ناتجّعنّجيلّالفردّالعربّيّبخصائصّلغتو،وقصورهّ الحديثة؛وا 
ّبنمط ّالعصر،لتدّون ّىذا ّحركّيتيا،بحسبّسرعة ّتفعيل ّوالمعارفّوالمصطمحات،ّفي ّالمعاصرة،العموم ّية

.ولتصحيحّىذهّالّصورةّالقاتمة،وجب4ّوتسيمّفيّالّناتجّالعمميّوالفكريّالّراىنين،وتشّقّطريقياّفيّاإلبداع
ّتعّمقّ ّما ّالعالج؛السيما ّالمرض،وتوصيف ّتشخيص ّالمناحي،قصد ّبعض ّعمى ّالّضوء ّتسميط حينًا

ّغةّالعربّية،واآللياتّالكفيمةّبدفعّالخطابّالتواصميّالّتعميمي،فيماّيخّصيا.ّّّّّّبالمنظومةّالّتعميمّيةّالجامعّيةّلمّّ

ّالعممّية،ّ ّاالبتكارات ّعن ّالّتعبير ّالّتربوّية،في ّالمؤّسسات ّفي ّقصورًا ّالّدارسون ّسّجل ىذا؛ولقد
ّمست ّلدى ّالّمغوّية ّالممكة ّالمعرفّية،لضعف ّالحقول ّولوج ّعن ّالّتقنّية،وعجزىا ّالعموم عممييا،وأزمةّومواكبة

المصطمح،نتيجةّعقمّالقرائحّعنّاإلبداع،فيضطّرّالّطالبّالعربيّإلىّنقلّأفكارهّوخبراتو،بمغةّغيرّلغتو؛ّ
لمّيييئواّليؤالءّالّطمبةّاّتصااًلّوثيقًا،ومباشرًاّّ-ونحنّمنيمّ-ومرّدّىذاّكّمو،أّنّالقائمينّعمىّالّمغةّالعربّية

ّبمغتيمّاألّم.

لغةّالعمومّالحضارّيةّالعربّيةّالقديمةّواجبًا،قصدّالّرجوعّبالفردّالعربي،ّّوقدّأصبحّعمىّىذاّتحكيم
إلىّأمجادهّالتّاريخّية،فيّإعمالّالفكرّالّرياضيّالّمغوي،فيّتعميمّيةّالعمومّعمومًا،والعربّيةّخصوصًا،لنسّمطّ

ّقميٍل،منّإبداعاتّلغةّالّرياضيات،فيّالّمسانّالعربّي،ونكشفّالغطا ءّعنّبعضّالجوانبّالّضوءّعمىّكم 
منّاإلنتاجّالفكريّالعربيّالخاّلق،فيّكنفّالمنطقّالّرياضيّالّمغوي،المنطقّمنّفكرة"سالمةّالفكرّمنّ

ّسالمةّالّمغة".
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 : الّرياضيات في الحضارة العربّية نماذج من لغة -2

عمىّأّسّالعممّيةّالّتعميمّيةّوالّتعممّيةّالّذاتّية،ّّإّنّالّنظرّفيّالماضيّالحضاريّالعربيّالّتميد،يوقفنا
ّالجانبّالرّياضيّالمنطقيّ ّبخصوصيا،وعمىّأّن ّالعربّية ّبرّمتيا،والّمغة ّالعممّية،لمعموم وخطابّالّتواصمّية
ّاستخدامّ ّعمى ّالوسطى؛وألدّل ّالقرون ّالحين،من ّذلكم ّالّسابقة،في ّاألمم ّتبمغيا ّذروًة،لم ّبمغ بتشّعبو،قد

ّ ّيدّالعربي ّعمى ّىذا ّكان ّالعموم؛وقد ّتعميمّية ّالعالقة،في ّالمعرفّية ّاإلشكاالت ّحّل ّالّرياضيات،في لمغة
ّقّمةّالعطاءّالفكري،والمنطقيّالّرياضيّالّمغوي،فيّ أفذاٍذّكثر،إاّلّأّنناّنقتصرّعمىّرجمين،كاناّبحق  رجالٍّ

ّتعميمّيةّالّمغةّالعربّية.

 : -رضي ا عنو -عند اإلمام عمي اتالّرياضي لغةنماذج من  2-1

ّالّدينّية،منّ ّالعموم ّوقعّفيّحّظ ،فيّالّنتاجّ،لمّتواصلّالّتعميميّالّمغويستعماالتّالّرياضّيةاالفمّما
تنّمّّ-رضيّاهللّعنوّ-،ماّصّنفوّأعيانّالّشيعة،منّمروّياتّعنّعميّبنّأبيّطالبوالّمغويّالفكريّالّديني

ّ ّالّرياضيعن ّالفكر ّلإلّغويوالمّّّتوّىج ّوجيو-مامالّرفيع ّاهلل ّذاك:ّ-كّرم ّالمعّقدة؛من ّالفتيا انمسأنة في

انمىبرية
ّالّديناري5 ّاألرغفة6ة،والمسألة ّأشير7،قّصة ّلسّتة ّولد ّاّلتي ّالمرأة بّية8،وقّصة ّالزُّ ،وقّصة9ّ،والقّصة

بيانّتمّكنّروحّالفكرّالّرياضيّمنّالفردّّ.إّنّاألىمّفيّىذهّالمسائلّالفقيّيةّوالّرياضّية،ىو10تقسيمّاإلبل
ّالعربي،فيّأوائلّبداياتّصنعّحضارتوّالعريقة،وليسّبيانّصدقّالّرواياتّىاتوّمنّعدمو.

ّسبقو،ويتعّمقّ ّيختمفّعّما ّالّتعميمّية،فال ّبداياتيا،السيما ّالّمغوّية،في ّالعموم ّحّظ ّمن ّكان ّما وأّما
ّذا،يوصيّتممي ّىو ّالّشخصّذاتو،فيا ّالّذاتّية،ّاألمرّمع ّوالّتعميمّية،والّتعّممّية ّالعممّية ّالمعالم ذه،فيّوضع

بالّزيادةّعمىّنحوّماّّ-"la grammaire universelleإنّلمّنقلّالّنحوّالكّمّي"ّ-األولىّلعممّالّنحوّالعربي
ّاألنباريبنّالبركاتّعبدّالرحمنّبنّمحمدّّيأبّأقّرهّلوّبالّصّحةّفيّاالستدالل؛كماّىوّمقّرٌرّفيّرواية

ّأوّّ(ىـ577) ّكتابوفي ّالّدؤليّّ"نزىة األلباء"ل ّاألسود ّأبي قال:دخمت عمى أمير المؤمنين :""(ىـ69)،عن
ي نّ :إفقال،فقمت ما ىذه يا أمير المؤمنين،فوجدت في يده رقعة -رضي ا عنو -عمي بن أبي طالب

 ،شيئا   ليم ن أضعأفأردت (يعني األعاجم)فوجدتو قد فسد بمخالطة ىذه الحمراء،مت كالم العربتأمّ 
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االسم ما  ،و اسم وفعل وحرفالكالم كمّ ""وفييا مكتوب:،قعةرّ ال لقى إليّ أ ثمّ .ويعتمدون عميو،يرجعون إليو
وأضف إليو ما وقع ،حوىذا النّ  وقال لي انحُ ""معنىل جاءوالحرف ما ،والفعل ما أنبئ بو،أنبأ عن المسمى

نّ ،وال مضمر،واسم ال ظاىر،ثة ظاىر ومضمرثال :األسماء أنّ يا أبا األسود واعمم ،إليك ما يتفاضل وا 
وضعت بابي العطف :قال ثمّ .وأراد بذلك االسم المبيم،وال مضمر،فيما ليس بظاىريا أبا األسود، اسالنّ 
فمما عرضتيا عمى ،ما خال لكنّ ،إلى أن وصمت إلى باب إن وأخواتيا،ب واالستفيامعجّ بابي التّ  ثمّ ،عتوالنّ 
 -حو عرضتو عميومن أبواب النّ  ما وضعت بابا  وكنت كمّ ،إلييا لكنّ  أمرني بضمّ  -عنورضي ا  -عميّ 

قدّتبّينّّو.11""ذي قد نحوتَ حو الّ قال ما أحسن ىذا النّ ،ما فيو الكفاية إلى أن حصمتُ  -رضي ا عنو
ّالمقبوسّمنطقّعميّّ ّالّثالثيّلمكمم،لمّنحوّالكّمي؛ولم-رضيّاهللّعنوّ-منّىذا ّالمنطقّّفيّالّتقسيم يؤَت

ّ.12اليوناني،ّعمىّرأيّبعٍض،فيّزعميمّأّنّالعربّقدّحاكواّاإلغريقّفيّىذا

ّمرىٍف،ّ ّدقيقٌة،ذاتّحس  ّالعربي ّاإلنسان ّالفاحصة،عند ّالّنحوّية ّالعين ّأيضًا،أّن ّىذا ّمن وتبّين
ّالّرياضيّالوصفّي،في ّاالستقراء ّعممّيٍة،يطبعيا ّاألمورّبمعاييٍر ّالّمغوّية،ّّيتمّقفّأدقَّ ّعمىّالقضايا الحكم

والّتفريقّبينياّفيّالّتعيينّواالصطالح،والقياسّعميياّفيّالّنظائر،والّتدّرجّفيّالمباحثّالّمسانّية،ثّمّعرضياّ
ّعمىّمعالمّالّسالمةّالّمغوّية)معممّالفصاحةّاّلذيّكانّيمثّمو(.

عّممّي،بينّاألستاذّوتمميذه،فيّتمكينوّويمحظّالّناظرّإلىّىذا،حمقةّالّتواصلّالعمميّوالّتعميمّيّوالتّّ
ّالّمغوّيةّالعالقة،أوّبماّيسمى ّ-جوازاًّ-منّقواعدّالمنطقّالّمسانيّالّرياضيّفيّالّتقعيد،ومنّولوجّالقضايا

فقوّالّنوازلّالّمسانّية،فيّغيابّىذهّالمعالمّالّمغوّية،أوّالمدّوناتّالتّيّتحملّالّنصوصّالّمغوّيةّالقطعّية،الّتيّ
اّالّمساني،فيّبناءّالقواعدّالّمغوّيةّاألولى.ويمكنّلممتأّملّفيّىذا،أنّيرىّاألصولّالّمسانّيةّاألولىّيعتمدى

لمكّمّياتّالّنحوّية،بعدّعممّيةّاالستقراءّوالتّفّحص،وتدوينّالمالحظات،منّقواعدّالقياسّفيّالّظواىرّالّمغوّية،ّ
ّالّمسانّية،الّطارئةّعمىّالّمغة.ّوضوابطّاإلسقاطاتّالّرياضّية،عمىّالجديدّمنّالجزئّيات

 : نماذج من لغة الّرياضيات عند الخميل بن أحمد الفراىيدي 2-2

ّالعرب،فيّبداياتّالتّأصيلّالّمساني،واّلتيّتنّمّ ّلمّنحاة ّلوّمنّاالستعماالتّالّرياضّية ّيستدّل ومّما
سةّىذهّاالستعماالت،حّتىّكانتّسبقًاّعنّقّوةّالتّفكيرّالّمغويّالّسميم،اّلذيّكانّيتمّتعّبو،ومّكنتوّمنّمماّر

                                                             

-مكتبة المنار -الّزرقاء -األردن -تحقيق:إبراىيم الّسامرائي"""األدباء اتابن األنباري:""نزىة األلباء في طبق -11
 .18ص: -3ط -ىـ1405م/1985

 مبروفيسور:""ل-2سمسمة عموم اّلسان عند العرب -:""منطق العرب في عموم الّمسانالستزادة في ىذا يراجع مّؤلفل -12
،وما 39ص: -م2012-)د/ط( -لمطبعّيةالمؤّسسة الّوطنّية لمفنون ا -الّرغاية -الجزائر -حمن الحاج صالحعبد الرّ 
 وما بعدىا.49بعدىا،و
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ّذاتوفيّفيّالّدرسّالّرياضي، ّجاءّفيّمقّدمةّكتابّالعينّلمخميلّبنّأحمد)؛حّد ـ(فيّه175منّذاكّما
ة تتصرف عمى وجيين نائيّ عمم أن الكممة الثّ ا:قال الخميل:"")د/ت(روايةّتمميذهّالّميثّبنّالمظّفرّالكناني

 ،وىي نحو:ضرب؛ى مسدوسةة أوجو،وتسمّ ف عمى ستّ ة تتصرّ الثيّ والكممة الثّ ،شد،دشقد،دق،نحو:
حروفيا  وذلك أنّ ،ف عمى أربعة وعشرين وجيا  ة تتصرّ باعيّ والكممة الرّ .ربض،بضر،رضب،ضبر،برض

 ،يكتبفتصير أربعة وعشرين وجيا  ،ة أوجووىي ستّ ،حيحالثي الصّ وىي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثّ 
 عقرب،عبرق،عقبر،عبقر،عرقب،عربق،قعرب،قبعر،.تقول منو،عبقر:ويمغى ميمميا،وذلك نحومستعمميا.
 .عقبر قربع،رعقب،رعبق،رقعب،رقبع،ربقع،ربعق،بعقر،بعرق،بقعر،بقرع،برعق،قبرع،قرعب،

حروفيا،وىي خمسة أحرف تضرب  ،وذلك أنّ ف عمى مئة وعشرين وجيا  ة تتصرّ الخماسيّ والكممة
؛ ويمغى أكثره،ويستعمل أقمّ ،مئة وعشرين وجيا   فتصير،باعي،وىي أربعة وعشرون حرفا  في وجوه الرّ 

 سجرلف،سرفجل،سرجفل،سمجرف،سمرفج،سمفرج،سجفمر،سجفرل،،سفجرل، ،سفرلج سفرجل نحو: وىي
ّعممّ.13""سرفمج،سجفرل،سمفجر،سرجمف،سجرلف،سرلجف، سجمفر،وىكذا ّفي ّزمانو ّالخميل ّسبق قد

ّالّترتيباتّالرّّ ّبنظام ّيسّمى ّما la factorielleّياضّية""االحتماالتّالّرياضّية،وىو ّطريقة ّأوجد لجردّ""،فقد
،منّحيثّعربيّ ّ،فكانّأكملّمعجمٍّوفاةّأستاذهّ،اّلذيّأكملّالمعجمّبعدهتمميذبإيعازّإلىّالمواّدّالّمغوّيةّكّميا،

ّالّدقيق. ّالعممي ّبمغالمنيج ّالطّّاعجاإلّولقد ّبيذه ّموسىّالّراقيّّّمّيةمالعّفرةب ّبن ّمحّمد ة،استعماالت
الّرياضيّالمشيور،المصطمحاتّالعممّيةّفيّمصّنفاتو،ألدّلّعمىّعموّكعبّالخميلّبنّىـ(323)الخوارزمي

ّ.14الجديدةّأحمد،فيّفمسمفتوّالّمغوّيةّالّرياضّية

ّالعالماتّ ّشكل ّاستبدال ّالعالي،في ّالّرياضي ّالحّس ّتوظيف ّأيضًا،في ّالخميل ّعبقرّية وتظير
ّالمرئّية،لفعل ّلممشاىدة ّالمصطمحاتّالّنحوّية،ّّاإلعرابّية،محاكاًة ّبين ّوالّسكون،والتّفريق ّالفم،والحركة شفة

ّفيماّيخّصّعالماتّالبناء،وعالماتّاإلعراب،ورصفياّمنّحيثّالقّوةّوالّضعف.

فأّماّماّكانّالمحاكاةّالكتابّيةّالخّطّية،لحركةّالّشفةّالمرئّية،فقدّوضعّالخميل،الحركاتّبدائلّعنّ
بإيعازّمنّأستاذهّأبيّاألسودّالّدؤلي،ّ،15(ىـ129العدواني)ّبنّيعمرّإعجامّاإلعراب،اّلذيّوضعوّيحيى

ّف ّمنيا،بحقد ّالحركة ّقابل ّوالكسر،كما ّوالفتح ّالّضّم ّالّشفة،من ّبفعل ّالّرسم ّالّنطقّقابل ّفي ّالنََّفس ركة
ّكونّبسكونّالنََّفسّفييما،منّمنطقّالفيزياءّالحركّية.والسّّوالّسمع،

                                                             

براىيم الّسامرائيتحقيق:""كتاب العين:""الخميل -13  .59ص: -م1980-1ط -مطبعة الّرشيد-بغداد ميدي المخزومي،وا 
 مشروع الّذخيرة الّمغوّية العربّية، نظرّية الخميل الّمسانّية،إلى،حمن الحاج صالحعبد الرّ الجزائري طّور البروفيسور  -14

 .م2008فيمن قبل الجامعة  الّدول العربّيةومي عربي،اعتمدت كمشروع ققد م.و 1969ونظرية الخميمية الحديثة،منذ
 -لبنان -تحقيق:محّب الّدين عبد الّسجّان واعظ -ىـ(316:ابن أبي داود الّسجستاني)ينطر:""كتاب المصاحف"" -15

 .1/521ص: -ىـ1423م/2002-2ط -اإلسالمّية دار البشائر -بيروت
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ّوضعّقوىّالحركاتّ ّالّصوتّية""كما ّيحاكيّالفيزياء ّالكسرة،بما ّثّم ّالفتحة ّثّم  Laالّثالث:الّضّمة
physique du son،""بحسبّترّددىاو""la fréquence""،ّفيّاألذنّالبشرّية،األقوىّوالمتوّسطةّواألضعف

ّلممفاعيل ّالعمدات،والفتحة ّحركة ّالّضّمة ّلممخفوضات)المجرورات(،،فكات ّالّنحوّية،والكسرة ّوالمتمّمات
ّ.16ياأحوالّالبناءّفيّمعظمّوكانّالّسكونّلمحروف،اّلتيّلزميا

ّنماّأيضاًّّوأعطى لممقابلّّكانّذلكّلرسمّالّسكونّفيّالكتابةّعالمةّالّصفر،ولمّتكنّاعتباطًاّمنو،وا 
ّاألذن ّفي ّالتّرّدد ّحدوث ّعدم ّاإللكتروني،من ّالعالمة؛فالفيزيائي ّفي ّىذا،ليس ّفي ّيسبق ّالّرياضّيةّمم

ّنما ،واّلتيّطّورىاّبشكلّالفٍت،فيّعممّالعروض،فقدّانتبوّفيّاإلرىاصاتّاألولىّلعممّاإللكترونيكّفحسب،وا 
الخميلّإلىّمسألةّالّترميز،بالحركةّوالّسكون،اّلتيّتماثلّالّنظامّالثّنائيّونظائره،فيّعممّيةّالّسمعّوالقراءة،ّ

 .17األذنّالبشرّيةفيّآلّيةّعملّ

ّ: مّنحو العربيّ التّأصيل المنطقي والّرياضي ل 2-3

عدمّّومبدأيقيني،الّبرىانوالستنباط،يقومّعمىّاالّعممٌّّاتياضيالرّّّلقدّاّتضحّفيّالعرفّالبشري،أنّّ
ّعمىّمبادئّاالستنباطّوالقياسقا،فالمنطقّأّماّوناقض،التّّ ّتكاملّوتشابو،والّيمكنّ؛ّوئم ّصمُة ّبينيما الصمة

ّوعمىقواموّالمنطق؛،منبثقٌةّعنّفكٍرّعمميّّ،فةويّّغالمّّعمومّأّماّالّو.عنّالفكرّالرياضيّّ،فصلّالفكرّالمنطقي
ّ.الّصوريّالمنطقات،ّوياضيالرّّّقواعدّعمميعنّ،الّيجوزّفصلّقوانينياّاألساس

 فنا من أي الصور والموادتي تعرّ "ىو الصناعة الّ ":(ىـ428)ئيسّابنّسينايخّالرّّالشّّّعندفالمنطقّ
ّ.18""الذي يسمّي بالحقيقة برىانا  ،حيحا ،والقياس الصّ الذي يسّمى بالحقيقة حدّ ،حيحالصّ  يكون الحدّ 

ّوتعميلٌّّحدّ ّالمنطقف ّالصّّوقياٌس،وبرىاٌن ّمعيار ّىو ّالمنطق ّاّةح.وعمم ّلمحقفي اّلذيّ،يقةلمعرفة،وميزان
ّالقوانين،ويبحثّفيّالمبادئّالعامّّ ّلمتّّيضع ّّيويعن؛حيحفكيرّالصّّة ّالشّّّوصخصالبوجو تيّالّّ،روطتحديد

ةّ،فعممّالمنطقّينسِّقّالعممياتّالعقميّّجديدةمزمّعنياّمنّأفكارّستإلىّماّي،معمومةٍّّأحكامٍّّمن،االنتقالّتييئ
ّ.ةالكالميّّ

ّأخرىّسابقةّومتماسكة،ّمرتّبةإلىّأفكارّمنطقّية،ّاتياضيالرّّّلغةّناقودوت ّنتيجة ّالفكرة تكونّفييا
ّّياقماتن،،الّيقومّعميياّبرىانمورأإلىّ،ويتواصلّىذاّبعالقةّالّتعّدي؛إلىّأنّيصلّاألمرّببرىانّمنطقيّّليا،

                                                             

 -5ط -دمشق -ةسوريّ  -فخر الّدين قباوة:تحقيق -""الخميل بن أحمد الفراىيديحوالجمل في النّ ""لالستزادة،ينظر: -16
 .م1995/ىـ1416

 .م1998/ىـ1418 -1ط -الّدار الثّقافّية لمّنشر -القاىرة -أوزان الّشعر""مصطفى حركات"لالستزادة،ينظر:" -17
 .03ص: -م1985-اآلفاقدار  -بيروت -لبنان -ماجد فخري:مراجعة -بن سينا أبو عمي الحسين "":جاةالنّ "" -18
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ّأوليّّىّسمّّتذهّاألفكارّوىكماّىي،الّناسّ ّبيا،ّوية،مفاىيمّأوّأفكارًا ،الّبرىانّفيّاالستداللّيانطمقّمنيبدأ
ّمعمييا، ّبرىانّةٌّمتقبّّوىي ّدون ّوتسمّّ،من ّالى ّّالبديية:مبادئىذه ّ"les axiomes""المسّممة  أو ّحاجةال

ّ؛نحو:برىانأوّقبمتّكأساسّمنّدونّ،استنادًاّإلىّقضاياّمبرىنةٍّبعدىا،ّةٍّقضيّّّكلّّّعمىّنبرىَّتّثمّّ،ياتعريفل

 .-مسّممةٌّ-الجممةّالفعمّيةّماّابتدأتّبفعل:قامّزيدٌّّ/1

ّ.-مسّممةٌّّ-الجممةّاالسمّيةّماّابتدأتّباسم:زيٌدّفاضلٌّّ/2

ّ.-قضّيةّمبرىنةّمنّمسّممتينّ-فعمّيةّ،فإّن:زيٌدّفاضٌلّقام:جممٌةّاسمّية،وقامّزيٌدّفاضٌل:جممة2و1من

ّكبيٍرّفيّبناءّ إّنّىذهّالعالئقّالمبدئّية،والمنطمقاتّاألّولّية،المنطقّيةّمنياّوالّرياضّية،تسيمّإلىّحد 
ّمعّينة،إلىّ ّمتماسٍك،يسّمىّقواعدّاالستنباط؛وىوّعممّيةّانتقال،منّقضّيةّمسّممٍة أفكارّوقضايا،وفقّنظاٍم

""les relationsّعنياّلزامًا،تسّمىّنتيجة،ووجودىاّيستمزمّوجودّعالقةّأوّعالقات""قضّيةّأخرى،مستحدثةّ
بينّالمسّمماتّوالّنتائج؛وىوّماّيسمىّفيّالمنطقّالّرياضيّالّثوابتّوالمتغّيرات،والّسوابقّوالّصور،فيّنظامّ

ّاالستداللّينطمقّالّمساني،منّالّثوابتّإلظيارّالمتغّيرات،المنشقّّ ةّعنّتغّيرّالعالقات،ّالمجموعات.وعند
ّالّرابطةّبينّالّسوابقّوالّصور.ّ

ّفيّ ّعناصرىا ّأساليب،تتشاكل ّفي ّكالمّية،تنساق ّسالسل ّمن ّمجموعة ّعموميا ّفي ّالّمغة إّن
ّميّمةّالّنحوّيّفيّالّدراساتّ ّالعناصر،وما مجموعةّمنّالّنماذج،اّلتيّتنساقّفيّعالقات،تجمعّبينّىذه

ّالدّّ ّفي ّالّمساني ّالّمغوّية،ّالكالسيكّية،أو ّلمعناصر ّالعالقات،الّرابطة ّتمك ّالكشفّعن ّالحداثّية،إاّل راسات
ّ"".le systèmeوالمشّكمةّلمّنظامّالّمغوّي""

وال ،غوي شأنو أن ينقل ما نطقت بو العربالمّ  إنّ (،فيّقولو:""ىـ392لقدّأجابّعنّىذاّابنّجّني)
لقدّتمّثمتّعممّيةّالّنقلّىاتو،في19ّ""ويقيس عميو،غويف فيما ينقمو المّ فشأنو أن يتصرّ ،حويّ ا النّ اه،وأمّ يتعدّ 

ّالّمسانّية،ّ ّالّمغويين،وتماسكّالبنية ّاآلداء،والّتعبير ّالمنطقّية،اّلتيّحفظتّسالمة الّتعريفّباآللياتّالّمغوّية
ني،منّ""،الّرقّيّبعمميمّالّمساInductionوالخصائصّالممّيزةّلكّلّلغٍة.فقدّاستطاعّىؤالءّوبعممّيةّاالستقراء""

ّالحكم،فيّ ّإلىّالحكمّعمييا،ويقاسّعمىّىذا الواقعّالّمغوي،ودراسةّعناصره،والعالقاتّالّرابطةّليا،ليصموا
ّالقوانينّالعاّمة،فيّآخرّاستنتاٍج.

                                                             

 .366:ص -1:ج-)د/ت( -)د/ط( -عمميةالمكتبة ال -محّمد عمي الّنّجار تحقيق: -يابن جنّ ""الخصائص""ينظر: -19
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إّنّميّمةّالقائمّعمىّالّدراساتّالّمغوّية،ميماّاختمفتّدرجتو،متمثّمةّفيّعمميتيّتحميلّالمالحظات،ّ
ّت ّالّمغوّي،ثّم ّالواقع ّعمىّمن ّىذا ّما،يدّل ّلغوي  ّمبحث ّالّمغوّية،ألّي ّلمجزئيات ّضاّمة ّقوانين ّفي ركيبيا

ّالّتراجع ّوالّرياضي،في ّالّصوري ّالمنطق ّفي لدراسةّ""le Raisonnement par récurrence""االستدالل
ّاالست ّيتخّملّىذا ّأن ّبّد ّإلييا،ال ّالمتوّصل ّترّكبّالّنتائج ّدالجزئياتّوبعدىا  lesاالفتراض""اللّعنصر

hypothèses""20.اّلذيّيتوّلدّعنّاالستقراء 

لقدّمّكنتّقواعدّالمنطقّوالّتحميلّمنّمالحظةّعالقةّارتباطّاأللفاظّبدالالتيا،فيّعممّيةّالّتركيب،ّ
ّالّمغة،الّصورة ّالعقل.ويمكنّاعتبارّقواعد الّظاىرةّلممنطقّعمىّالّمسان،ّّضمنّقواعدّالمنطق،اّلتيّيقبميا

ّذكرّالفارابي) ّفيّالعقل،عمىّما ناعة،صناعة المنطق تناسب وىذه الصّ (فيّقولو:""ىـ339والّنحوّخفي 
سان حو إلى المّ كنسبة صناعة النّ ،حو،وذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقوالتصناعة النّ 

يعطينا نظائرىا في ،عمم المنطق انين في األلفاظ،فإنّ حو من القو عمم النّ  هواأللفاظ.فكّل ما يعطينا
.ومنّىذاّتبّينّعالقةّالّنحوّبالمنطقّالّرياضي،فيّتطابقّالّصورّبينيما،منّحيثّانعكاس21ّ""المعقوالت

ّاألّولّعمىّالثّانيّفيّالحقيقةّالّمغوّيةّوالعقمّية،وينعكسّىذاّمعّالثّاني.

ّأيضًا،ف ّالّرياضي ّالفكر ّعصارة ّتمثّمت ّالّمغويّلقد ّالمنتوج ّاإلسالمّية،في ّالعربّية ّالحضارة ي
ّالّمغويينّوالّنحاة،إذّأصبحّالمنطقّالّرياضيّشرطًا،فيّالّدراساتّالّنحوّية،فيّتعميلّالمباحثّ الّزاخر،عند

(منّضرورةّإحاطةّالّنحوّيّبأصولّالمنطق،حّتىّيتقبَّلّالعقلّىـ384الّمغوّية؛عمىّماّنّصّعميوّالّرّماني)
ّ.22ّمغوّية،وتخريجاتوّالّنحوّيةآراءهّال

ّمنطقو ّجّني ّان ّبنى ّفيوّّىذا؛وقد ّميج،يضع ّالّمغوّية،عمى ّبعضّالقضايا ّمعالجة ّفي الّمساني
ّجيةّ ّينفيو،من ّافترضو،أو ّما ّعنو،ليثبتّصّحة ّاإلجابة ّفي ّينطمق ّبالّسؤال،ثّم ّيعرضّلو االفتراض،ثّم

                                                             

الفقيّية،وطّوره تالميذ مدرسة الموصل؛ومنيم أبو الّصنف في اإلجابة عمى المسائل  عرفت مدرسة األحناف بيذا -20
ىـ(وقد نيل من 189ه(اّلذي كان افتراضيًّا لمحّمد بن الحسن الّشيباني)392ىـ( وأبو الفتح بن جني)377عمي الفارسي)

ا المنيج ىـ(؛وسمّي ىذ538ىذا المنيج العممي المعتزلة بحظٍّ أوفر،السيما في القضايا الّمغوّية،في تفاسيرىم،كالّزمخشري)
 عندىم الفنقمة؛ومعناه:""فإن قمت لي قمت لك"". 

 .28:ص -م1996-1ط -مكتبة اليالل -بيروت -تحقيق:عمي بو ممحم -"أبو نصر الفارابي"إحصاء العموم"" -21
 .390:ص -""األدباء اتنزىة األلباء في طبقينظر:"" -22
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ّاألبواب،اّلتي ّفي ّجاء ّما ّالّمغوّيةّأخرى؛نحو ّالعمل ّأحكام ّأيضًا23ّتخّص ّالعرب .واستخمصّالّمغويون
ّ.24نظرّيات،كانتّفيّبدئياّفرضّيات،ّثّمّإثباتياّبالّدليلّالعقمي،وفقّقواعدّالمنطق

ّاالستعمالّّلقد ّتستخدم ّلغٍة ّمن ّالّمغوّية،العربّية ّالقضايا ّمعالجة ّالّرياضي،في ّاالستعمال نقل
ّالّمغوّية،المت ّلممعارف ّالحضاريّالمعرفي ّوالثّقافي ّالمعرفي ّالّتواصل ّلغة ّعمييا،إلى ّالقائمين ّبين داول

ّبيا،لماّ ّاألعاجم ّكتاباتّالّمغويين ّذلك ّعمى ّاألممي.وألدّل ّالعممي ّخصائصّالّتواصل العالمي،وأكسبتيا
ّالمختبرّالعممي،األكثرّإنتاجاًّ لمخمقّّحوتوّمنّحركّيةّالمعارفّالعقمّيةّوالمنطقّية،وقدّكانتّالعربّيةّبحق 

لو أحّست العجم بمطف صناعة "":فيّمناسبتينّقولوبواإلبداعّالّرياضي؛ومنّذاكّشيادةّابنّجّنيّلياّفيّ
العرب في ىذه الّمغة وما فييا من الغموض والّرقة والّدقة، العتذرت من اعترافيا بمغتيا فضال  عن 

نسأل عمماء العربية ممن أصمو أعجمي،وقد تدّرب بمغتو قبل  إّنـا""،و25الّتقديم ليا والّتسوية منيا"
استغرابو عن حال الّمغتين،فال يجمع بينيما بل ال يكاد يقبل الّسؤال عن تمك لبعده في نفسو وتقّدم لطف 

أعرفّوىوّ،وأعرفّزمانوّبقضاياّالعربية،كانّىذاّقولوّوىوّالّرومّيّاألعجميّّ.26العربية في رأيو وخّسو ""
ّوبماّالّيقول.ل،بماّيقّو

ىذ؛وقدّقّيدّالّنحاةّالمعارفّالعرفّية،فيّقوانينّلغوّية،بحسبّدرجاتياّمنّالّسبق،فبعضياّمسّممات،ّ
عمييا،وأخرىّمستحسنة،وغيرىاّمّماّوضعوّالّنحاة.كّلّ وأخرىّمنطمقاتّأولّية،وأخرىّأحكامّمستنبطة،مقيسٌّ

ّاعتراضات ّواجيوا ّقد ّأّنيم ّعندىم،إاّل ّكانّمّطردًا شاّدة،عمىّغيرّقياس،اّلذيّأصبحّأصاًل،وتقديرّّىذا
ّبعّمة ّاألصل ّعمى ّالفرع ّحمل ّاألصل،أو ّبحكم ّاالستدالل27ّالفرع ّفي ّالّرياضي ّإجراء ّاستدعى ،مّما

ّالمنكرّفيّالقياس،وىوّمذىبّسيبويو)28بالّنظير ؛وقدّكانتّمّماّيحفظ29ّ(وغيرهىـ180.ولمّيأخذواّبالّشاّذ
ّ.30والّيقاسّعميو

                                                             

 .،وما بعدىا173:ص -1:ج""الخصائص"ينظر:" -23
 .189:ص -1:ج-نفسو ينظر:المصدر -24
 .242ص: -1ج:-""الخصائص"" -25
 .243ص: -1المصدر نفسو:ج: -26
ىـ/ 1377-)د/ط(-مطبعة الجامعة الّسورّية -تحقيق:سعيد األفغاني -األنباريفي أصول الّنحو"" ةلمع األدلّ ينظر:"" -27

 .93:ص -م1957
 .197:ص -1:ج""الخصائصينظر:"" -28
، 398:ص -1:ج-م1982-)د/ط( -عالم الكتب -بيروت -الّسالم ىارون تحقيق:عبد -سيبويوينظر:""كتاب"" -29
 .227:ص -2:جو 

مكتبة  -القاىرة -تحقيق:محّمد أبي الفضل إبراىيم-بيدي محمد بن الحسنلزّ ""اغويينحويين والمّ طبقات النّ ينظر:"" -30
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ّالّمغوّية،ّ ّلمقوانين ّأنّصياغتيم ّالعربّاألول،يجد ّالباحثّفيّمنطقّالّرياضياتّالّمغوّية،عند إّن
ّالمسّمماتّ ّمباحثو؛من ّالّرياضي،وتضّمن ّالمنطق ّقواعد ّوفق ّخاّصًة،كانت ّالّتعميمي ّلمّتواصل الميّيئة

ّنقض ّفي ّالّنظير،والمضاّد ّبالمثال ّبالّتراجع،والبرىان ّالقضايا،ومظانّّوالفرضّيات،واالستدالل بعض
القياس.كماّاستعانواّبالجبرّواإلحصاءّوالجرد،وأبدعواّفيوّبعضّمباحثو،اّلتيّيعرفياّالعصر،ساعينّوراءّ
ّفيّتحميلّالمعطياتّالّمغوّية،والكشفّعنّالّظواىرّالّمسانّية،وتعميلّاألسبابّاّلتيّ ّكّمو،البحثّالجاّد ىذا

ّمّكنيمّمنّبناءّقاعدةّلغوّيةla loi de la causeّّسببّية""تكتنفيا،وتبسيطّأدّلتيا،منّمنطمقّقانونّال ""مّما
ّسميمة،فيّكّلّالمستوياتّالّتحميمّيةّالّمسانّية،واكبتّالّتطّورّالعمميّوالحضاري،فيّذلكّالحين.

ّالّمغوي،ّ ّالقاعدي ّالعرف ّيوافق ّالمّطرد،اّلذي ّالقياس ّعن ّبعضّالمسائل ّشذوذ ّالّمغويون بّرر
ّا ّالّمغوي ّأحالواّوالّسموك ّنما ّأخطاء،وا  ّأّنيا ّعمى ّينّصوا ّعمييا؛ولم ُّجِبموا ّطبائعيم،اّلتي ّيوافق لعربي،بما

ّالعرفّية،المفّسرةّ ّالقواعد ّالّمغوّي،خارج ّاإلبداع ّالعربي،في ّالّطبع ّالمسائل،إلى ّىذه ّتخريج ّعن عجزىم
باحثّلسانّيةّأخرى؛نفسّيةّأوّبالمنطقّالّرياضي،مّماّيرّجحّأّنياّقدّفاقتّمباحثّالّمسانياتّالّرياضّية،إلىّم

اجتماعّيةّأوّجغرافّية،وغيرّىذاّمنّقضاياّارتباطّالدرسّالّمسانيّبالعمومّاإلنسانّيةّاألخرى.ولعّلّنّصّأبيّ
ّعمىّىذا؛منّذاكىـ377)عميّالفارسي ّذكرتّأدلُّ يم ألنّ حو كالميم؛ما دخل ىذا النّ "إنّ قولو:ّ(عمىّما

نّ يستعصمون بيا، ليست ليم أصول يراجعونيا،وال قوانين ما تيجم بيم طباعيم عمى ما ينطقون بو، وا 
،إلىّأّنّالعربّتوّلدّفيّمباحثّالّمغة،ّلقدّأشارّأبوّعمي.31يء فزاغوا بو عن القصد"ما استيواىم الشّ فربّ 

ّانطالقًاّمنّطبائعياّالّسميقّية،بعيدًاّعنّالقواعد،المقيسّعمييا،موافقًةّلماّفيّالّنفسّوالّذىنّمنّدالالت.

ّىوّ ّنما ّالعرب،وا  ّالّمغويين ّفكرّيًا،عند ّالعربيّقصورًا ّالّمساني ّالّسموك ّتعميل ّفي ّالعجز ّيعني وال
ّتعميلّ ّالّرياضي،في ّالمنطق ّمجاوزتيا ّالفصاحة،أو ّأصحاب ّومباحث،عند ّالّمغوّي،ماّدًة ّبالّثراء مفسٌَّر

ّوالّنفسّية،من ّالّمغوّية،والفكرّية ّالمباحث ّمن ّتفوقو ّمنيا،بما ّالّدرسّّالمستجّد ّعجز ّماّدتيا،اّلتي حيث
ّالّرياضيّعنّتفيسرىا،أوّمنّحيثّعاملّالّزمن،اّلذيّلمّيحنّوقتّتعميميا.

لقدّبمغّمنطقّالقياسّالّمغوي،مكانًةّرفيعًة،فيّمعيارّالّسالمة،فيّبناءّالعالقاتّالّمغوّية،وذلكّبعدّ
خرا32اقصارّالّمغويينّعمىّالمّطردّفيّالقياسّواالستعمالّجميعاًّ ّجّالّشاّذّفيّأحكامّالقياس.،وا 

وقدّعّدّالّمغويونّالقياسّأّسّالمنطقّالّرياضيّالّمغوي،فالّمجالّلمخطأّفيّمسائلّالقياس،سالمًةّ
لقواعدّالّمغةّالمستحدثة،ولمتّفكيرّالّمغويّأّواًل،وحفظًاّلوثاق،اّلذيّيربطّالفاكرّوالمنطق،منّجيةّأخرى؛وذلكّ

                                                             

-دار إحياء الكتاب -القاىرة-تحقيق:محّمد جاد المولى -الدين الّسيوطي في عموم الّمغة""جالل المزىرينظر:"" -31
 .248:ص -2:ج-م1958-)د/ط(

 ،وما بعدىا.97:ص -1:ج""الخصائصينظر:"" -32
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.33ّ""وال أخطئ في واحدة من القياسغة،في خمسين مسألة في المّ أخطئ ماّقالّبوّأبوّعميّالفارسي:""
فقدّتبّينّمنّىذا،أّنّمنطقّالقياسّالّمغوّيّالّسميمّحصٌنّلقواعدّالّمغةّوتراكيبيا،فيّكّلّأحواليا؛وعمىّىذاّ

 كلِّ أمِر ينتفعو في ـــــــــــــوب ÷     حو قياس  يتَّبع ما النّ ــــــــــــــــــإنّ ّ(:ّّّىـ189نظمّالكسائي)
 .34ر بالمنطق مرّا  فاتسعــــــــم ÷      ا نصر النحو الفتىــــــــفإذا م                           

ّفيّأصولّالقياس،منّبيانّاألحكامّفيّلقدّتجاوزّالّمغويونّالقياس ،إلىّالعاملّفيّالّمغة،توّسعًا
يضاحّالعملّفيّالعملّالّمغوي ،وعقدواّلذلكّأبوابًاّفيّمصّنفاتيم؛منّذاكّماّجاءّبوّابنّجّني،35ّتطبيقو،وا 

ّالّنحوّية ّالعمل ّأبواب ّأن36ّفي""الخصائص""من ّالّرياضي،بعد ّالّمغوّي ّالمنطق ّميدان ّالّمغويون ّوّسع .كما
ّالمنطقّ ّنفود ّلبسط ّالّمغوي،ونتيجة ّالفكري ّالعطاء ّقّمة ّالعممي،في ّالجدل ّراقّيًا،إلى ّفكرّيًا ّثراًء عرف

(فيّىـ577ّرياضي،فيّتعميلّالّظواىرّالّمغوّيةّالقديمة،والمستحدثةّوالمحتممة؛وماّجاءّعندّابنّاألنباري)ال
مصّنفو""اإلنصافّفيّمسائلّالخالفّبينّالّنحويينّالبصريينّوالكوفيين""ينّمّعنّقّوةّالفكرّالّمغوي،اّلذيّ

ّاختمطّبالمنطمقّالّرياضي،فيّأغمبّأحوالو.

واعدّالمنطقّالّرياضيّالّمغوي،عندّالّمغويينّالعرب،مّكنتيمّمنّتعميلّبعضّإّنّسالمةّاستخدامّق
ّمنّ ّالّرغم ّالحين،عمى ّذلك ّالحديثة،في ّالعممّية ّالحضارة ّأنتجتو ّلما ّراٍق،ومطابٍق ّعممي  المباحث،بحس 

ائلّالعممّيةّعدمّتوافرّالوسائلّالتّقنّية؛إاّلّأّنّصفاءّالفكرّالّرياضيّالّمغوّي،قدّأجابّعنّكثيرّمنّالمس
ّنواصيّىذهّ ّامتالك ّعمى ّاألدواتّالعممّية،المساعدة ّبحضور ّيجابّعنيا،إاّل ّالّدّقة،ال الّمغوّية،فيّغاية
المعارفّوالمسائل؛منّذاكّماّكانّمنّتخريجاتّالّمغويين،فيماّتعّمقّبالمرفوعات،فيّاختصاصياّبالّضّم،ّ

.ولقدّاعتمدّىذاّعمىّحّس37ّقوى،فيّالّداللةّوالوحدةدونّغيرهّمنّالحركات،وىوّأقواىا،فُأْعِطَيّاألقوىّلأل
ّذلكّ ّالّتقنّية،في ّالُمكنة ّتوافر ّعدم ّظّل ّأيضًا،في ّفيزيائّيًا ّالّمغوّية ّالّظواىر ّتفسير ّالمرىف،في الّمغويين

                                                             

 .88:ص -2:ج-المصدر نفسو -33
-1993 -1ط -دار الغرب اإلسالمي -بيروت -إحسان عباس""تحقيق:إرشاد األريب إلى معرفة األديبينظر:"" -34
 .191:ص -3:ج

 .109:ص -3:ج""الخصائصينظر:"" -35
ينظر:الخصائص:األبواب:""تخصيص العمل""و""الفرق بين العّمة الموجبة والعّمة المجّوزة""و""تعارض العمل""و""عّمة  -36

 .144...126:ص -1العّمة""و""حكم المعمول بعّمتين""و""الّرّد عمى من اعتقد فساد عمل الّنحو""ج:
-م1909ىـ/1327-)د/ط( -مطبعة الّسعادة -القاىرة -في شرح جمع الجوامع""الّسيوطي اليوامعىمع ينظر:""-37
 .64:ص -1:ج
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ّالّمغويين،فيّ ّجّل ّإليو ّذىب ّما ّحجّية ّفي ّكفياًل ّالّمغوي،كان ّالّرياضي ّالمنطقي ّاإلسقاط العصر،إاّل
ّ.38جني،فيّقّوةّالحركاتلّمغوّية؛منّذاكّماّأشارّإليوّابنّتخريجاتيمّا

ّالمنطقّ ّالمّمغويين ّالعربّية،اعتماد ّالحضارة ّالّمغوي،في ّالّتعميمي ّالمنتوج ّعن ّقولو ّيكمن إّنما
الّرياضي،فيّبناءّشبكةّالقواعدّالّمغوّية،واستخدامّمذىبّاالفتراض،فيّاالستداللّالّمغوي،والبرىنةّبالّتراجع،ّ

ّإقام ّالمستحدثة،وتعميمّّفي ّالمسائل ّدعاوى ّأيضًا،في ّالمضاد ّالّنظير،والمثال ّبالمثال الحّجة،والبرىان
القياس،فيّضبطّالقواعدّالمّطردة،واالستئناسّباإلسقاطاتّالّرياضّية،فيّبعضّالمسائلّالّمغوّية،واستعمالّ

ّمسائلّالجبر،فيّمباحثّاالحتماالت،واإلحصاءّوالجرد.

ّنّىذاّالموروثّالحض ّليحّثّالقائمينّعمىّتعميمّالعربّية،فيّعصرناّىذا،بإيجادّوا  اريّاليائل،بحق 
الّسبلّالكفيمة،فيّالّنيوضّبالخطابّالّتواصميّالّمغوي،فيّتعميمّيةّالعربّية،وذلكّبتمكينّلغةّالّرياضيات،ّ

المتعّممّاستيعابّمنّالّدرسّالّمغوي،حّتىّيواكبّعصرّتقنّيةّالّمغة،أوّبماّيسّمىّىندسةّالّمغة،ليسيّلّعمىّ
ّنستدّلّعميوّبمثالّ الّدرسّالّمغوّي،فيّزمنّوجيز،وبكفاءةّعالية،تمّكنوّمنّذاتّيةّتعّممّالعربّية؛منّذاكّما

ّ"".ّبمى""و""بلتطبيقي،فيماّيخّصّالفرقّالّمغويّالّرياضيّلـ:""

ّابنّىشام)cvv-cv(""1-2)""/""بمى""1 عمىّقولّجماعة؛ّّ(،وزائدةىـ761حرفّجوابّأصميّاأللفّعند
ّإمالتيا ّذلك ّالتّأنيث،ودليل ّعمى ّداللتيا ّعمى ّبعضّالّنحاة ّإبطالو:39ّوقال ّبالّنفي،وتفيد .و""بمى""تخّص

ّباستفيامّمحضًا؛نحو:40﴾ُقْل َبَمٰى َوَربِّي ۚ  َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ﴿مجّردًا؛نحو: ""أليسّ،ومقرونًا
ّبقائٍم""،فيكونّ َبَمٰى َوُرُسُمَنا َلَدْيِيْم ۚ  َأْم َيْحَسُبوَن َأنَّا اَل َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىمْ ﴿ رّده:بمى،وبتوبيٍخ؛نحو:زيٌد

جراؤهّمجرىّالّنفيّّومجّرداًّ.42﴾َقاُلوا َبَمىٰ ۚ  َأَلْسُت ِبَربُِّكمْ ﴿،وبتقريٍر؛نحو:41﴾َيْكتُُبونَ  منّالّنفيّوالّتقريرّمعًا،وا 
ّقال:ّالمجّرد؛وعميعّقولّابن ّقولّالفقياء""لو قولوا نعم لكفروا""عّباسّوغيره،إذ ّأيضًا ،فيّمسألة:ّ.وعميو

نّبالّلمّيمزموّذلكبمى""أليسّليّعميكّألٌف""،فموّأجابّبـ ّ.43،لزموّدفعّالّدين،وا 

                                                             

-1ط -مطبعة البابي الحمبي -القاىرة -تحقيق:مصطفى الّسقا وجماعة -ينظر:""سّر الّصناعة اإلعراب""ابن جّني -38
 .08ص: -1ج:-م1954

المكتبة  -بيروت -تحقيق:محيي الّدين عبد الحميد -ىشام األنصاري ينظر:"مغني الّمبيب عن كتب األعاريب"ابن -39
 .131ص: -1ج: -م2003ىـ/1424 -1ط -العصرية

 .07اآلية: -سورة الّتغابن -40

 .80اآلية: -سورة الّزخرف -41
 .172اآلية: -سورة األعراف -42
 ينظر:المصدر نفسو والّصفحة. -43
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الّترجيحّّ""عمىبلْ ثّمأسقطتّالم""""cvv-cvc(""بل+ال"")cvv-cv""بمى وتفسيرّىاّكّمو،أّنّاألصلّفي
نّكانتّداللة"" ّداّلةّعمييا.وا  ّالباءّفييا ّبالّالّنافية،فاجتمعّنفيانّفي""بلأّن ""،كانّبمى""لإلضراب،واقترانيا

ّ ضرورًةّأّنوّجواٌب،يختّصّبالّنفيّويبطمو؛وفقًاّلقضاياّالمنطقّالّرياضي:

 (.1≡ ⌐⌐)ق (0≡ ⌐( و)ق1≡)ق

 بمى. .وىوّيوافق1≡ق≡(1≡ ⌐⌐(=)ق0≡ ⌐ق(+)ال:نفي0≡ ⌐ق)بل:إضراب

ّلممنطقّالّرياضي،عمىّافتراضّاشتغالّأحدىماّّوعميوّنتسنتجّأّنياّالّتكونّلإليجاب؛بحيث يكونّمخالفًا
ّ.1≡ ق ≡ ⌐⌐ق:ّبمى (0≡ ⌐)ال:ق ∨ (0≡ ⌐)بل:قفقط:بلّأوّال،فيستحيلّالّتكافؤّالمنطقي:

 :""cvc""/بل2

يمييامفرد،وثانيياّأنّسبقياّاإليجابّأوّاألمرّأوّالّنفيّبشرطين؛أّوليماّأنّحرف عطف يفيد اإلضراب -1
ّعمرًا.وفيّ ّزيدابل ّعمرووارب ّزيدل ّبعيانح:قام ّا ّفييما،إثاتو ّالحكم ّنفي ّاألّولين ّفي ّومعناىا والّنيي.

ّ.ولعّلّتفسيرّىذا،أّنّاإليجابّواألمر:44ألخيرينّإثباتّالحكمّلماّقبميا،ونفيوّفيماّبعدىا

ّ.نفيٌّ 0≡( 4وق3)ق،والّنفيّوالّنييإثبات 1≡( 2وق1)ق

ّاإليجابّيناظرّالنفي.ّّّّّّّّّّّ.0≡3قالّنفي:ّّّّّّّّّ. 1≡1قاإليجاب:

        ∨                           ∨        يقابم                 ∨    

ّاألمرّيناظرّالّنيي.ّّّّّّّّّّ. 0≡4قالّنيي:ّّّّّّّّّّّ.1≡2قر:ــــــــــاألم

ّ:الحال األولى ففي

ّ.2ق∧ ⌐1ق               .2ق∧ 1قّّّّّّّّّ.قامّزيدّبلّعمٌرو:ّإيجاب

                                                                     (1≡4ق3ق2ق1)قعهماً أن       بعد دخول بم 

 .4ق∧ ⌐3ق               .4ق ∧ 3ق.ّّّّّّّّّرــــــــــأمليقمّزيٌدّبلّعمٌرو:

 

                                                             

 ينظر:المصدر نفسو والّصفحة. -44
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 ّ   نية:وفي الحال الثّا

 ⌐.2ق∧1.           ق2ق∧ ⌐⌐1.                      ق2ق∧ 1قـفي.          ــــنم يكه زيداً بم عمراً:و

                                                         بعد دخول بم                                  

 ⌐.4ق∧3.           ق4ق∧ ⌐⌐3.                     ق4ق ∧ 3قعمراً:وهي.          ال تضرب زيداً بم 

ُنَّوَلًداَوَقاُلّو ﴿إنّتمتياّجممة،ومعناىاّىينا:إّماّاإلبطال؛نحو:،حرف ابتداء يفيد اإلضراب-2 ّۗ  اّاتََّخَذّالرَّْحمََٰ
ِّجنَّةٌّ﴿،ونحو:45﴾مُّْكَرُمونَِّّعَبادٌَّّبلّْۗ  ُسْبَحاَنوُّ ِّبِو َّيُقوُلوَن َّكاِرُىونََّوَأِّباْلَحقَِّّّجاَءُىمَّبلّْۗ  َأْم ِّلْمَحقِّ ّ،46﴾ْكَثُرُىْم

ّاالنتقال ّما َّمن ﴿منّغرضّإلىّغرضّآخر؛نحو:ّوا  َّأْفَمَح َّفَصمَّىَّٰ*َتَزكَّىَّٰ َقْد َّربِِّو ّاْسَم ُّتْؤِثُروَنّ*َوَذَكَر َبْل
ّالدُّْنَيا ِّباْلَحقَِّّوَلَديّْ ﴿،ونحو:47﴾اْلَحَياَة َّينِطُق ِّكَتاٌب َّغْمَرةٍّ*ُيْظَمُمونَّّالََّّوُىمّْۗ  َنا ِّفي ُّقُموُبُيْم ّماّوأ.48﴾َبْل

 ،فعملّاإلضراب،وأّماّاالنتقال،فعملّاالبتداء،وقدّيجتمعان،كماّجاءّفيّالّتمثيلّاّلذيّسبق.اإلبطال

ّ""لتوكيدّاإلضرابّبعدّاإليجاب؛نحوcvv""ال وتنضافّإليياّ

ُّيْقَضِّلمشَّْمِسَّكْسَفٌةَّأْوُّأُفوُل.÷ّّّّالشَّْمُسَّلْوَّلْمّّّّّلْ بَ ّالَوْجُيَكّالَبْدُرّ

ّىذا:ّولعّلّتأويل

ّ.1≡⌐⌐1ق                 0≡⌐1قإثبات1ّّّّّّّّّّّّّّّّّ≡1قوجيكّالبدر:

ّال وبعدّدخول           بلبعدّدخولّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ. 1≡2ق                    1≡2ق  إثبات1ّّّّّّّّّّّّّّّ≡2قالّشمسّّّّّ:

ّتقريرّماّقبمياّبعدّالّنفي؛نحو: الوتؤّكدّّ

َّىْجُرّوُبْعُدَّتراخىّالِّإَلىَّأَجِل.÷ّّّّّزاَدِنيَّشَغفًاّّّّّّّال َبلْ َوماَّىَجْرُتِكّ

ّوتأويمو:

                                                             

 .26اآلية: -األنبياء سورة -45
 .70اآلية: -سورة المؤمنون -46
 .16و15و14اآليات: -سورة األعمى -47
 .63و62:تاناآلي -سورة المؤمنون -48

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura87-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya62.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya62.html
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ّنفٌي.0ّّ≡⌐1ق              1≡⌐⌐1قنفٌي0ّّّّّّّّّّّّّّّّّ≡⌐1قّوماّىجرتك:

ّال وبعدّدخول           بلبعدّدخولّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّإثبات.1ّّّ≡2ق                0≡⌐2قإثبات1ّّّّّّّّّّّّّّّّّ≡2قّزادنيّّّّّّ:

 انتيى.....

 

 


