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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

لماّدة الّلغة العربّية" المستهدفة ميةالكفاءة الّتعلّ  ة في تفعيلالّرياضيّ  مقاربةال"  

-دروس أنموذجّية للطّور الثّانوي -  

 : توطئة

من خطر التّأّخر الحضاري الّرىيب،  لّمغة العربّية،مفتقرًة إلى دراسٍة،تحميياا تعميمّية ماّدةظّل ت
اّلذي يحيطيا من كّل جانٍب،السيما في ىذا المجال؛وعمى ىذه الفرضّية،يحاول بعض الباحثين العرب، 
استيعاب العموم الحديثة،المرافقة لتمك األنثروبولوجّية،سعيًا منيم الّدفع بالعربّية،إلى مواجية العولمة 

حًا ليذه األخيرة،لسعييا في الّتمّدد واالنتشار،في المجتمعات المفرغة من وكب -إن صّح الّتعبير -الّمغوّية
وطرائق الّتدريس  ّيةّتعميمالعراقة،والجذور الّتاريخّية،وحفظًا لميوّية الّمسانّية لمجنس العربي،السيما في حقل ال
 ّية المادّية الحديثة. فال تضمحّل،وال تذوب في غمرة القوى الّمغوّية الكبرى،بما أنتجتو المعتركات المدن

الكامن في  ،إّن ىذا اإلرث الحضاري اليائل،اّلذي تزخر بو الّمغة العربّية،وىذا المخزون الثّقافي
أصالة تكوينيا،يمّكنيا من تسخير الفكر العالمي لخدمتيا،وتقوّية حصانتيا،وتفعيل قدراتيا،وتجديد طاقاتيا، 

رات الفكرّية الجارفة؛فقد عرفت قبل ىذا،زمنًا من العراك الوجودي وتدعيم فاعمّية الحركة فييا،لمقاومة الّتيا
ن لم نقل:إّن  الحضاري،مّما يمّكن ليا أيضًا،بعد ىذا كّمو،القدرة عمى احتواء اإلنتاج الفكري اإلنساني.وا 

 يوّيةالعربّية ىي الحصن والمالذ،أّيام االستعمار،وما بعده في اليزات المدنّية المعاصرة،في حفظ ال
 .1األصالة،فالعيب كّمو إذًا،في فكر ساكن ىذا الحصن،وليس في أسواره العاتية الّشاىقةو 

 : لّمغة العربية في ظّل العولمة الّمغوّيةا لماّدة ة الّرياضّيةقاربإشكالّية الم -1

 العالمّية؛ والّتعّممّية ّيةّتعميمإّن االرتباط الحتمّي،والمصيرّي لمعربّي بمغتو،يمّكن لمعربّية الّتواصمّية ال
 فمّما كان الفرد العربي يعيش عصوره الّذىبّية،أغدقت لغتو بما حوتو من فكٍر،العالم بالعموم والمعارف،

االنتشار،والّتوّسع خارج الجزيرة،واالستيعاب والّتواصل الفكري اإلنساني،مع من جاورىم  فيوأثبتت قدرتيا 
 من األمم األخرى.

العربّية، مرير،اّلذي يعيشو اإلنسان العربي،من أزمة التمّمص من الّذات وأّما ىذا العصر ال
عمى الواقع الّمغوي،  -دون أدنى أّي شك   -عن األصالة والوجودّية،فقد انعكس سمباً ،واالنغماس في الّتغريب
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في مسألة سيطرة الّمغات الّنظيرة عمى الّنت؛  اّلذي ىو رأس اليوية،والّشخصية لمجماعات المّغوّية،خصوصاً 
         مّما أوىم الفرد العربي َوْصَم العربّية بالعجز والقصور،عن مواكبة الّتطّور العممي والحضاري.

ِإنَّا َنْحُن ﴿وقد تبّين أّن العجز كّل العجز،ليس في العربّية،المحفوظة بالّذكر الحكيم،في قولو تعالى:
نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ َنزَّْلَنا الذ   ّنما العيب كّل العيب،في المحسوبين عمييا؛وألدّل عمى ىذا،عصر القّوة 2﴾ْكَر َواِ  ،وا 

الحضارّية العربّية،لّما كان في قدرة اإلنسان العربي الخاّلقة،عمى توليد األفكار والمعاني،واأللفاظ في 
منطقة الّرياضّية لّمغة العربّية رائجًة،ومستمّرًة غير الحقول األنثروبولوجّية،والعممّية الّدقيقة،لّما كانت ال

منقطعٍة،لوفرة الماّدة العممّية،والمصطمح وآليات إنتاجو،في جّو يسوده الّتفاعل الحضاري،المساير لتطّور 
كامٌن في ممارسات الفرد  .وقد اّتضح أيضًا أّن العجز3العموم بكّل مناحييا،واّتسعت بيذا لكّل جديٍد حاصلٍ 

نمائيا،وتطوير دالالتيا،ثقًة باالنتماء إلييا،وبفّعالية طاقاتيا.بي،العر   وعقمو عن توليد مفرادت لغتو وا 

إّن العالقة الوجودّية الحتمّية الّتكاممّية،اّلتي تربط اإلنسان العربي بمغتو،تفرض عميو أن يؤمن 
العممي،الوافد عمييا من أثمار العموم الّتقنّية بقدرتيا الفاعمة،وقابميتيا لالكتساب والّتطويع،واستعاب ىذا الكّم 

ّنما زعم تخّمفيا عن مواكبة المدنّية الجديدة،ناتٌج عن جيل ال  العربّي بخصائص لغتو، متعّممالحديثة؛وا 
صرة،العموم والمعارف وقصوره في تفعيل حركّيتيا،بحسب سرعة ىذا العصر،لتدّون بنمطّية المعا

.ولتصحيح ىذه 4في الّناتج العممي والفكري الّراىنين،وتشّق طريقيا في اإلبداع ولتسيموالمصطمحات،
 الّصورة القاتمة،وجب حينًا تسميط الّضوء عمى بعض المناحي،قصد تشخيص المرض،وتوصيف العالج؛

ّور نحو الّتط ّية لّمغة العربّية،واآلليات الّتقنّية الكفيمة بدفعّتعّممالو ّية ّتعممالسيما ما تعّمق بالمنظومة ال
 ّية الحديثة.المنشود،ومواكبة  الحضارة العمم

ة مقاربّية،اّلتي تخّص حقل الّتميمّيةىذا؛ولقد سّجل الّدارسون قصورًا في الّدراسات الّمسانّية ال
عجزىا عن ولوج  الّرياضّية،لقواعد الّمغة العربّية،مساىمًة في االبتكارات المعرفّية،ومواكبًة لعموم الّتقانة،وكذا

ّية لدى مستعممييا،وأزمة توليد المعارف الفكرّية الحديثة،نتيجة ّرياضالمجاالت العصرّية،لضعف الممكة ال
الفكري الّتعميمي العربي،إلى استقبال كم  ىائٍل،من المنتوج  لمتّعممعقم القرائح عن اإلبداع،فيضطّر ا

 -ير مؤّثٍر فييا؛ومرّد ىذا كّمو،أّن القائمين عمى الّمغة العربّيةاألجنبي المعيش،برواسبو وخمفياتو،متأّثرًا بيا،غ
لم يييئوا ليؤالء الّطمبة اّتصااًل وثيقًا،ومباشرًا بمغتيم األّم،في صورتيا المعاصرة المتجّددة.ولقد  -ونحن منيم

إلى الفرد العربي،جبًا،قصد الّرجوع بأصبح لزامًا عمى ىذا،تحكيم لغة العموم الحضارّية العربّية القديمة وا
أمجاده الّتاريخّية،في إعمال الفكر الّرياضي الّمغوي،في تقانة العموم عمومًا،والعربّية خصوصًا. ولنسّمط 
الّضوء عمى كم  قميٍل،من إبداعات لغة الّرياضيات،في الّمسان العربّي،ونكشف الغطاء عن بعض الجوانب 

طق الّرياضي الّمغوي،المنطمق من فكرة:"سالمة الفكر من من اإلنتاج الفكري العربي الخاّلق،في كنف المن
 سالمة الّمغة".
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 : ة الّمغة العربّية في الّطور الثّانويدّ مالّرياضّية لا المقاربةجوانب من  -2

،وفق ما أنتجتو ة العربّية،في الّطور الّتعميمي الثّانويالّمغ ،لماّدةإّن الّنظر في كيفّية تمخيص رياضي
تقريب العربّية،واّلتي تعّد بحّق،حمقًة في الّتواصل الّرياضي االفتراضي،ُيوِقُفنا عمى أّس عممّية المؤّلفات 

والّتعممّية الّذاتّية،لمعموم برّمتيا،والّمغة العربّية بخصوصيا،وعمى أّن الّرياضّية الّتعميمّية،الكفاءة،بالتّقنّيات 
ذروًة،لم يبمغيا العمم في سابق عيد،من فترات الجانب الرّياضي المنطقي بتشّعبو،يجب أن يبمغ 

بصفتو الّطرف األّول،والماّدة الّمغوّية العربّية،بصفتيا ي،عربال معّممالبشرّية.كما يجب بفرض عيٍن،عمى ال
،في حمقة المعالجة الّرياضّية الّمغوّية ألوسط،والمتعّمم في الّطور الثّانوي،بعّده الّطرف الثّالثالّطرف ا
االستخدام األمثل لمغة الّرياضيات،في حّل اإلشكاالت المعرفّية العالقة،في تقانة العموم عاّمًة،والّمغة الّذاتّية،

 العربّية خاّصًة.

تسميط الّضوء،عمى االستعماالت الّرياضّية،في بعض  -قدر األمكن -وبناًء عمى ىذا؛سنحاول
إلى قّمة ،لعربّيةبا نحاول الوصولد،عمى ضوء ىذا ،ومن تّم يكون القصةالعربيّ  ماّدة الّمغةالّنواحي العممّية،ل
اآللية لمّنصوص  كفاءة الّتعميمّية،السيما في مجال الّتعميمي والّتعّمميوالمنطق الّرياضي الالعطاء الفكري،

 ،لمّتعّرففكرّيةٍ  صّب المنتوج،في قواعد بيانات تعّمملمم وتعبيدىا،وتسييل الّسبيلالّمغوّية،المدّونة والمنطوقة،
شراك الو  تمقائّياً  عمييا  مّية الّمغوّية،الكفاءة الّتعمّ ،أو بما يسّمى لّتعّممي،في عممّية الّتفاعل الّمغوي امتعّممآلّيًا،وا 

 . "le génie-didactique"أو اليندسة الّتعميمّية والّتعّممّية

 : في الّطور الثّانوي ة الّمغة العربّيةدّ ماالّرياضّية ل ات المقاربةتقنيّ  -3

 : المقاربة الّرياضّية باإلسقاط الّرياضي 3-1

الحّس  المتعّمم وّظفي في خطاب الّتواصمي الّتعميمي والّتعّممي،حيث،لغة الّرياضيات تظير عبقرّية
عّرف الّذاتي عمى التّ تقريب الكفاءة المستيدفة،في المباحث الّمغوّية المقّررة عميو،ب الّرياضي العالي،في

؛من ذاك الّتعّرف عمى كفاءة الكناية ّيةمعارفالمصطمحات ال يا،وضبطبين الّتعّممّية،والتّفريقالمفاىيم 
 ،فيكون عمى الّنحو الّتالي:"la projection mathématique"بمبدأ اإلسقاط الّرياضي،المستيدفة

 عمى أنفق فييا وىي خاويٌة عمى عروشيا يقّمب كّفيوأصبح :  مستوى الكالم 

 الم مباشر              كالم مكّنى مدّورك  كالم مباشر        مباشكالم                            

                                                     .م                كناية عن الّند                          :   مستوى الفيم
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 .5الحقيقة باحتمالأو الّتقويم الّتحصيميين،أّنيا تدوير لمكالم،،باالستنتاجل المتعّمم إلى حقيقة الكناية توصّ 

عند وضعو في اإلشكال،قصد قياس الكفاءة،وتعزيز المعارف،بإجراء المقارنة بينيا وبين 
 ،الثّانيمفاد ،و ال يكون مباشراً مجال الحقيقة،و ،أّن الكالم ال يتعّدى االستعارة،يتوّصل ذاتّيًا،إلى مفاد األولى
 نقل من الحقيقة إلى المجاز،وىو مجالو

 : بالّنشر والّتوزيعالمقاربة الّرياضّية  3-2

يمكن لممتعّمم من إجراء بعض الّطرائق الّنحوّية،إلدراك بعض المباحث اإلعرابّية،اّلتي كان 
الّنشر والّتوزيع الّرياضّية  يتصّورىا صعبة المنال،في وقت مضى؛وذلك بتقريب الكفاءة الّرياضّية،بتقنّية

 ؛أ)ب+ج(=أب+أججّيدًا أّن:يعي المتعّمم أّن :الّشييرة،لتصقل ىاتو المعارف في ذىنو،لوقت أطول؛من ذاك
كونوا =خاسئين(+)قردةً ×كونوا:"كونوا قردًة خاسئين" وعميو يكون تسويغ إعراب اآلية:وىو المسّمى بالّنشر.

ُقْل :)قولو تعالى أيضاً  وتسويغ.6كان الثّانية المحذوفة،تفّسرىا األولى "خبرخاسئينكونوا خاسئين؛فمفظ"+قردةً 
َمدُ  .وعميو يكون تفسير ترقيق الاّلم،في لفظ الجاللة الثّاني،عمى احتمال التقاء (ُىَو المَُّو َأَحٌد*المَُّو الصَّ

ُقْل المَُّو )و(ُقْل ُىَو المَُّو َأَحدٌ  )؛وىو في:ىذا األخير ،فيرّققولفظ الجاللة الثّاني المفترضة قلالّساكنين،من 
َمدُ   ،استعمال معكوس الّنظرّية؛وىو المسّمى بالّتوزيع؛من ذاك:.كما يعي المتعّمم أيضاً (الصَّ

  .زيٌد +  )أبوه  + كريم(           ؛نحو: (2+الخبر2)المبتدأ+1المبتدأ

    .(2+  خ 2 )م+                              1الخبر      1المبتدأ 

 1+       خ 1م                                              

 

 : بالجذاء الّديكارتيالمقاربة الّرياضّية  3-3

تظّل مباحث عمم الّصرف العربي،تمك المباحث األكثر جفافًا،في الّدرس الّمغوي القديم،لما فيو من 
وضعيا تحت مجير الّنمذجة الّرياضّية.ورغبًة في  اإللمام بيا،قبل المتعّمملطائف عممّية،وجب عمى 

اختصار المباحث الّصرفّية،في قوالب رياضّية،وذلك في أّي عنصٍر مبحثي من عناصر الّدرس الّصرفي، 
لذا وجب تفعيل لغة الّرياضيات وبتشّعبيا،حّتى يقتحم بيا مباحث ىذا الفّن،دون سوابق ظّنّيٍة مخيفٍة؛من 

 اء الّديكارتي في جرد صيغ االسم الّثالثي:الجذ بالّتمثيل: ذاك اّلذي نستدّل عميو
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قالبًا صرفّيًا محتماًل لالسم الّثالثي،وفق ما ىو موجود في الجدول؛ثّم نضع مالحظًة 12ليستنتج الحاسب
؛إاّل ما جاء شاّذًا،في:ُدِئٍل وُرئٍم،منقوال 7(عمى أنو ليس في كالم العرب صيغٌة ثالثٌيٌة،عمى زنة:)ُفِعل و ِفُعل

 .8عن الفعل المبني لممجيول

 : بقضايا المنطق الّرياضيالمقاربة الّرياضّية  3-4

ّمغة ماّدة المباحث الّدرس الّنحوي،إذ أصبح أىّم حمقٍة،في الّتواصمّية  اآللّية ل اقتحام،تعّممُيمكن لمم
 ،اّلذي يخيف الجميع،عمى حّد الّسواء،وذلك في المستويين الّتواصميين،البعبعالعربّية،بعد أن كان ذلك 
 ،عمى كّل طرف،وفي زمن وجيز،ّتعّمميفإّنو،ولتسييل استيعاب ىذا المستوى الالمنطوق والمكتوب؛وعميو 

وبكفاءة عالية،تمّكنو من ذاتّية استيعاب مباحث الّنحو العربي،وجب تمكين لغة الّرياضيات،من الّدرس 
 ة المقترحة،،رغبًة في إيجاد الّسبل الكفيمىندسة الّمغة"الّمغوي،حّتى يواكب عصر تقنّية الّمغة،أو بما يسّمى"

؛ومن ذاك ما نستدّل عميو بمثاٍل تطبيقٍي،فيما يخّص الفرق الّمغوي الّمغوّيةيندسة الّتعميمّية بالفي الّنيوض 
 "".بمى""و""بلبين:"" الّرياضي،

﴿َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن .و""بمى""تخّص بالّنفي،وتفيد إبطالو: مجّردًا؛نحو:cvv-cv(""1-2)9""/""بمى""1
 ،ومقرونًا باستفيام محضًا؛نحو:""أليس زيٌد بقائٍم""،فيكون رّده:بمى،وبتوبيٍخ؛نحو:10ُقْل َبَمٰى َوَرب ي﴾ۚ  ُيْبَعُثوا

﴿َأَلْسُت ،وبتقريٍر؛نحو:11َبَمٰى َوُرُسُمَنا َلَدْيِيْم َيْكتُُبوَن﴾ۚ  ﴿َأْم َيْحَسُبوَن َأنَّا اَل َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىمْ 
جراؤه مجرى الّنفي المجّرد؛وعميع قول ابن عّباس .12اُلوا َبَمٰى﴾قَ ۚ  ِبَرب ُكمْ  ومجّردًا من الّنفي والّتقرير معًا،وا 

"أليس لي عميك ألٌف"،فمو أجاب ميو أيضًا قول الفقياء،في مسألة:.وع""لو قولوا نعم لكفروا""وغيره،إذ قال:
ن بال لم يمزمو ذلكبمىبـ  .13،لزمو دفع الّدين،وا 

""عمى الّترجيح أّن الباء بلْ ثّم أسقط الم""""cvv-cvc(""بل+ال"")cvv-cv""بمى و،أّن األصل فيوتفسير ىا كمّ 
ن كانت داللًة"" ""،كان ضرورًة أّنو بمى""لإلضراب،واقترانيا بال الّنافية،فاجتمع نفيان في""بلفييا داّلٌة عمييا.وا 

 (.1≡ ⌐⌐)ق (0≡ ⌐( و)ق1≡)قجواٌب،يختّص بالّنفي ويبطمو؛وفقًا لقضايا المنطق الّرياضي:

   َْ الفتحَة  ُْ  الّضّمةَ  ِْ  الكسرةَ  ْْ الّسكون 

 َْ الفتحَة  َْ َ َفَعل َْ ُ َفُعل َْ ِ َفِعل َْ ْ َفْعل
 ُْ  الّضّمةَ  ُْ َ ُفَعل ُْ ُ ُفُعل ُْ ِ ُفِعل ُْ ْ ُفْعل
 ِْ  الكسرةَ  ِْ َ ِفَعل ِْ ُ ِفُعل ِْ ِ ِفِعل ِْ ْ ِفْعل
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 بمى. .وىو يوافق1≡ق≡(1≡ ⌐⌐(=)ق0≡ ⌐ق(+)ال:نفي0≡ ⌐ق)بل:إضراب

وعميو نتسنتج أّنيا ال تكون لإليجاب؛بحيث يكون مخالفًا لممنطق الّرياضي،عمى افتراض اشتغال أحدىما 
 .1≡ق  ≡ ⌐⌐ق: بمى (0≡ ⌐)ال:ق ∨ (0≡ ⌐)بل:قفقط:بل أو ال،فيستحيل الّتكافؤ المنطقي:

 "":cvc/بل""2

بشرطين؛أّوليما أن يمييا مفرٌد،وثانييا أن سبقيا اإليجاب،أو األمر،أو الّنفي حرف عطف يفيد اإلضراب -1
. اضرب زيدًا بل عمراً ،وقام زيد بل عمروٌ أو الّنيي.ومعناىا في األّولين نفي الحكم فييما،إثباتو بعدىا؛نحو:

 .ولعّل تفسير ىذا،أّن:14يما بعدىاوفي ألخيرين إثبات الحكم لما قبميا،ونفيو ف

 نفٌي. 0≡( 4وق3)قوالّنفي والّنيي:                  إثبات، 1≡( 2وق1)قاإليجاب واألمر: 

 اإليجاب يناظر الّنفي.           .0≡3قالّنفي:          . 1≡1قاإليجاب:

        ∨                           ∨          يقابم                ∨    

 األمر يناظر الّنيي.          .0≡4قالّنيي:            .1≡2قاألمــــــــــر:

  :ففي الحال األولى

 .2ق∧ ⌐1ق               .2ق∧ 1ق         قام زيد بل عمٌرو: إيجاب.

                                                  (1≡4ق3ق2ق1)قعهماً أن                       بعد دخول بم 

 .4ق∧ ⌐3ق             .4ق ∧ 3ق           ليقم زيٌد بل عمٌرو:أمــــــــــر.

  وفي انحال انثّاّنيت:

 ⌐.2ق∧1ق           .2ق∧ ⌐⌐1ق                      .2ق∧ 1ق          نم يكه زيداً بم عمراً:وـــــفي.

                                                   بعد دخول بم                                   

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

ُن َوَلًدا ﴿جممة،ومعناىا ىينا:إّما اإلبطال؛نحو:إن تمتيا حرف ابتداء يفيد اإلضراب،-2  ۗ  َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحمََٰ
 ،16﴾َبْل َجاَءُىم ِباْلَحقِّ َوَأْكَثُرُىْم ِلْمَحقِّ َكاِرُىونَ ۗ  َأْم َيُقوُلوَن ِبِو ِجنَّةٌ ﴿،ونحو:15﴾َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ ۗ  ُسْبَحاَنوُ 
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ّما االنتقال من غرض إلى غرض آخر؛نحو * َقْد َأْفَمَح َمن ﴿:وا  *َبْل ُتْؤِثُروَن َوَذَكَر اْسَم َربِِّو َفَصمَّىَٰ َتَزكَّىَٰ
.وأّما 18﴾َبْل ُقُموُبُيْم ِفي َغْمَرةٍ *َوُىْم اَل ُيْظَمُمونَ ۗ  َوَلَدْيَنا ِكَتاٌب َينِطُق ِباْلَحقِّ  ﴿،ونحو:17﴾اْلَحَياَة الدُّْنَيا

 الّتمثيل اّلذي سبق. اإلبطال،فعمل اإلضراب،وأّما االنتقال،فعمل االبتداء،وقد يجتمعان،كما جاء في

 ""لتوكيد اإلضراب بعد اإليجاب؛نحوcvv""ال وتنضاف إلييا        

 ُيْقَض ِلمشَّْمِس َكْسَفٌة َأْو ُأُفوُل.    ÷    الشَّْمُس َلْو َلمْ  َبلْ  الَوْجُيَك الَبْدُر 

 ،في حساب القضايا المنطقّية،فيكون:بولولعّل تأويل ىذا بقواعد جبر 

 .1⌐⌐≡1ق                 0⌐≡1ق                 إثبات 1≡1ق     البدر:وجيك 

 ال وبعد دخول            بلبعد دخول                               

 . 1≡2ق                    1≡2ق                 إثبات1≡2ق      :    الّشمس

 َىْجُر وُبْعُد َتراخى ال ِإَلى َأَجِل.  ÷  زاَدِني َشَغفاً  ال َبلْ َوما َىَجْرُتِك  تقرير ما قبميا بعد الّنفي؛نحو:ال وتؤّكد 

 وتأويمو:

 نفٌي.  0⌐≡1ق                 1⌐⌐≡1ق                  نفيٌ   0⌐≡1ق      وما ىجرتك:

 ال وبعد دخول               بلبعد دخول                                 

 إثبات.   1≡2ق                   0⌐≡2ق                 إثبات   1≡2ق      :      زادني

:يمكن استثمار المنطق الّرياضي،في نمذجة القضايا الّمسانّية الّنحوّية؛منيا:الوظيفة والّرتبة،والجمل مالحظة
 المعربة وغير المعربة،والبسيطة والمركبة،وغير ىذا كثير.

 

 : بالّنظرّية الّتحميمّية الّرياضّيةالمقاربة الّرياضّية  3-5

بالمنطق الّصوري ارتباطًا وثيقًا،مّما استدعى لغة  ةالّدالليّ  مفاىيم الّتعريفّيةارتبطت مباحث ال
 أو اليندسة القضايا المبحثّية الّداللّية العالقة؛لذا وجب إلباسيا ثوب الجّدة،والتّقانة الّرياضيات،في سبيل فكّ 

شراك الّتعميمّيةال  ما يمّثل ليذا،بما يمي: في ضبطيا ضبطًا منطقّيًا سميمًا؛ولعلّ متعّمم،،وا 

 

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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 .إلحاق شيء بشيء لعالقة المشابية؛مع مراعاة الفروق واألنواع:ّتشبيوال -1

 . :مجاٌز لغويٌّ بو عالقة تشبيو؛مع مراعاة الفروق واألنواعاالستعارة -2

رادة الزم معناه،عمى :كنايةال -3  .الحقيقة؛مع مراعاة الفروق واألنواع احتمالإطالق الّمفظ وا 

 .:مجاٌز لغويٌّ ليس بو عالقة تشبيو،مع مراعاة العالقاتالمجاز المرسل -4

 : بالمجموعات الّرياضّيةالمقاربة الّرياضّية  3-6

،في ضبط مباحث عمم البالغة بنظام المجموعات)سوابق وصور( المقاربة الّرياضّية يمكن تفعيل
لمقضايا البالغّية المتداخمة،وذلك الفروق الّمغوّية، دراكلّتعميمي أقرب وسيمة،إلىذا المستوى ا العربّية،بعدّ 

جّد متطّورة،من جانبيا الّنظري،إلى اآلخر الممارس العيدي،ومنمذجًا رياضّيًا،وذلك مّيٍة،يعمتبإحداث قفزٍة 
،ليستنتج لنا كّمًا ىائاًل من المالحظات والّنتائج،عالّية الّدّقة،في طرق المباحث متعّممبتقريب الكفاءة لم

 ؛ولعّل ما يستدّل عميو بالمثال األكثر تطّرقًا،في مباحث عمم البيان،الفقّررة عميو في الّطور الثّانويبالغّية،ال
 من حيث ذكر طرفييا)المكنّية والّتصريحّية(:من نوعي االستعارة،

 أ( -:)األداة محذوفة                                                 

 :)م بو(المشّبو بو:)م(                                     لمشّبوا                    

                                                   محذوف -                                          مذكور+                       مكنّية

 

 مذكور+                                           محذوف -                 تصريحّية

   و ش( -:)وجو الّشبو محذوف                                   

                 الزمٌة داّلٌة عميو                    قرينٌة داّلٌة عميو                                      

 انمفزدة انمكّون انّدالني انمشبّه األداة  انمشبه به وجه انّشبه انحقيقت انمجاس عالقت انتشبيه

+    +   انتشبيه +

+ + - -  -  االستعارة 

- -  - - -  انكنايت -

- + - - - -  انمجاس انمزسم -
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 ،ويحيل عمى الفروق المعرفّية بينيا كّميا،من المفاىيم الّمغوّية،أن يستوعب كّمًا ىائالً  لممتعّمم:يمكن مالحظة
بين ،يةغو الغي األسموبي،بعّد القرابة المّ وبكفاءة عالّية،انطالقًا من الجداول الّتحميمّية،لممستويين الّداللي والب

،ثّم فكرهفي  ياخّزنيبالغّية وتطبيقاتيا،لممباحث اللأن يبرمج بنمذجة رياضّية، اأّلول والثّاني.كما يمكنو
 ،تضاف إلى تمك األصمّية المكتوبة والمنطوقة. محتممةٍ  في جمل وسياقات نصّيةٍ يا،ستخرجي

 : بمباحث عمم الجبر الّرياضيالمقاربة الّرياضّية  3-7

الّنيائي من  بعض الّتمارين لماّدة الّرياضيات،لمقسم الّرياضّية،في مقاربةلعّل ما يستدّل لو من ال
وفق دروس االحتماالت ،عربيٍ  لّصناعة معجمٍ  ،في بناء تصّورالّطور الثّانوي،وىو أن يمتحن المعّمم المتعّممَ 

 ذإتضّم الّدرس الّرياضي،وتطبيقًا من الّمغة العربّية.،الّرياضّية،في وضعّيٍة مشكمٍة،أو في وضعّيٍة إدماجّيةٍ 
حيثّيات صناعة  تصّور،من متعّمم""في الّدرس الّرياضّي يمّكن الles factorielles""الّترتيباتنظام يمّكن 
 .ما أحوجنا إلى ىذا في ىذه الفترةّي عمٍم،يراه ذا أىّميٍة بالغٍة،وجديرًا باالىتمام؛و أو قاموٍس أل،عربيٍ  معجمٍ 

شتى ،المستعممة والميممة،في 20المواّد الّمغوّية)الجدور واألصول( ّرياضي،من جردىذا الّنظام ال ويمّكنو 
 توليد المفردات،عمى الّنحو التّالي: و أخيراً نيمكّ لخصوصًا التّقني منو.االصطالح، مناحي

  .2 = 2 × 1 = !2:   يقبل الجذر الثّنائي -1

 .6 = 3 × 2 × 1 = !3:   يقبل الجذر الّثالثي -2

 . 24 = 4 × 3 × 2 × 1 = !4يقبل الجذر الّرباعي :  -3

 .5 120 = 5×4 × 3 × 2 × 1 = !الخماسي:يقبل الجذر  -4

المتعّمم باإلحصاء المحتمل لممفردات الّمغوّية،وفق ""la Combinaison ""التوفيقات الجبرّيةكما يزّود نظام 

  العالقة الّرياضّية الّتالّية:

والخماسي،عمى (في الثّنائي والّثالثي والّرباعي n=5/n=4/n=3/n=2وبالّتعويض العددي،يكون مايمي:)
وعميو؛تجمع ىذه (في األحوال،وىو األحرف العربّية،دون األلف.وقد ُعرف.k=28الّترتيب،ويكون:)

 االحتماالت االفتراضّية،وتضرب في مجموع الحروف العربّية،دون األلف،لتعطي عدد الجذور المحتممة،
حصاء حاالت االشتقاق والنّ   حت الّمغويين ليكون اآلتي:دون حسبان ضربيا في أحرف الّزيادة العشر،وا 

 .756=28×27 :  يحتمل من مفردات الثّنائي -1
 .19656=28×27×26:   يحتمل من مفردات الّثالثي -2

 .491400=28×27×26×25يحتمل من مفردات الّرباعي :  -3
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  .11793600=28×27×26×25×24يحتمل من مفردات الخماسي: -4

 األمر،إذا ما ُنظر في معجم ""لسان العرب""اّلذي حوىليس غريبًا عمى المتّمقي فيما يخّص ىذا  :مالحظة
 .كما رّجح الباحث األكاديمي في الّمسانيات الحاسوبية،21خماسياً 187و،رباعياً 2548و،جذرًا ثالثياً 6538
 . 22كممة مميون500،أّن عدد الكممات المحتممة،يقّدر بـ:عيدان عدنان

 .،بعّدىما المعّمم،عمى توجيو المتعّمم في بناء ىذا الّتصّوريشرف أستاذا الّرياضيات والّمغة العربّية:مالحظة

 : بمباحث العالقات الّرياضّيةالمقاربة الّرياضّية  3-8

 المسّممات الّرياضّية الّمغوّية: 3-8-1

عدم  لقد اّتضح في العرف البشري،أّن الّرياضيات عمٌم يقوم عمى االستنباط،والبرىان اليقيني،ومبدأ
عمى مبادئ االستنباط والقياس؛والّصمة بينيما صمُة تكامٍل وتشابٍو،وال يمكن فصل المنطق،فالتّناقض،وأّما 

العموم الّمغوّية،فمنبثقٌة عن فكٍر عممّي،قوامو المنطق؛وعمى تعميمّية الفكر المنطقي،عن الفكر الّرياضّي.وأّما 
 ري.فالمنطق حدٌّ وقياٌس،األساس ال يجوز فصل قوانينيا،عن قواعد عممي الّرياضيات،والمنطق الّصو 

وبرىاٌن وتعميٌل.وىو معيار الّصحة والحقيقة في المعرفة،اّلذي يضع القوانين،ويبحث في المبادئ العاّمة 
لمتّفكير الّصحيح؛ويعني بوجو الخصوص تحديد الّشروط،اّلتي تييئ االنتقال،من أحكاٍم معمومٍة،إلى ما 

وبيذا يستطيع المنذمج .23ينسِّق العمميات العقمّية الكالمّية،فعمم المنطق جديدةٍ  يستمزم عنيا من أفكارٍ 
كفائّية بناء شبكة ة،يّ يم،في تعميمّية الّمغة العربّية،بعّده المعّمم،وىو الّطرف األّول في الحمقة الّتعمالّرياضي

،ال يخضع لسمطان الّتناقضات الفكرّية والعشوا ئّية،واالعتباطّية معرفّية،سميمة فكرّيًا ومنطقّيًا،في جو  عممي 
،والعدمّية؛من م  وفكٌر منطقيٌّ.نطمق لكّل ظاىرٍة تفسيٌر عمميٌّ

 إلى أفكاٍر منطقّيٍة،مرتّبٍة ومتماسكٍة،تكون فييا الفكرة نتيجًة ألخرى،ة،الّرياضيّ  المقاربة تقودناىذا؛و 
،ويتواصل ىذا بعالقة الّتعّدي؛إلى أن يصل الحدّ   أمور،ال يقوم عمييا برىان،إلى  سابقًة ليا،ببرىان منطقي 

ال الل،أولّية،يبدأ بيا،وينطمق منيا في االستد مفاىيم :تسّمى ىذه األفكارو كما ىي، المتعّمم فتصقل في فكر
،وال حاجة "les axiomes""المسّممةٌ أو  البديية،وىي متقّبمٌة دون برىان،وتسّمى ىذه المبادئ:ابرىان عميي
      تبرَىن عمى كّل قضّيٍة بعدىا،استنادًا إلى قضايا مبرىنٍة،أو قبمت كأساٍس،دون برىان؛نحو: لتعريفيا،ثمّ 

 .-مسّممةٌ -/ الجممة الفعمّية ما ابتدأت بفعل:قام زيدٌ 1

 .-مسّممةٌ  -/ الجممة االسمّية ما ابتدأت باسم:زيٌد فاضلٌ 2

 جممة فعمّية.قام زيٌد فاضٌل:اسمّية،و:جممٌة زيٌد فاضٌل قام،فإّن الحاسب يستنتج:2و1وانطالقًا من
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 :الّمغوّيةنظام العالقات الّرياضّية  3-8-2

،المنطقّية منيا والّرياضّية،تسيم إلى حد  كبيٍر "les primaires"إّن ىذه العالئق المبدئّية،والمنطمقات األّولّية
انتقال،من قضّية مسّممٍة معّينة،إلى ،وىو عممّية قواعد االستنباطفي بناء قضايا،وفق نظاٍم متماسٍك،يسّمى 
 "les relations،ووجودىا يستمزم وجود عالقة أو عالقات"نتيجةقضّية أخرى،مستحدثة عنيا لزامًا،تسّمى 

،في الّسوابق والّصور،والّثوابت والمتغّيراتبين المسّممات والّنتائج؛وىو ما يسمى في المنطق الّرياضي:
ّير ،من الّثوابت إلظيار المتغّيرات،المنشّقة عن تغلمتّعممينطمق انظام المجموعات.وعند االستدالل 

                 الّرابطة بين الّسوابق والّصور؛ويمّثل لو بما يمي: العالقات،

             1ر الّرتب     محّمد:مبتدأ               المرتبةيبعد تغي        1قال: فعل               المرتبة   

                                                                                                                                   2المرتبة       قال:ج خبر                                  2المرتبة                محّمد:فاعل 

                                                                        

  جممة اسمّية                                                    جممة فعمّية      

إّن الّمغة في عموميا مجموعة من سالسل كالمّية،تنساق في أساليب،تتشاكل عناصرىا في 
ي عالقات،تجمع بين ىذه العناصر،وما ميّمة الّنحوّي في الّدراسات مجموعة من الّنماذج،اّلتي تنساق ف

الكالسيكّية،أو الّمساني في الّدراسات الحداثّية،إاّل الكشف عن تمك العالقات،الّرابطة لمعناصر الّمغوّية، 
 "".le système linguistiqueوالمشّكمة لمّنظام الّمغوّي""

 : االستقراء الّمغوي الّرياضي 3-8-3

وتعزيزىا،في الّتعريف باآلليات الّمغوّية  مخّيمة المتعّممفي قد تمثّمت عممّية نقل المعارف ىاتو،
لكّل مسألٍة ،الخصائص الممّيزةوفق ،وتخريجاتو الّمغوّية،الّمغوي يكفائال األداءالمنطقّية،اّلتي تحفظ سالمة 

 الّرياضّيةتقريب الكفاءة ع طرفا عممّية .فقد يستطي،في الوضعّيات اإلدماجّية،والوضعّيات المشكمةلغوّيةٍ 
ي،من الواقع ّتعميمالّتواصمي ال "،الّرقّي بعمل الّطرف األّول Inductionوبعممّية االستقراء"(متعّمموال عّمم)الم

،ثّم يحكم ذاكرتووالعالقات الّرابطة لو،ليصل إلى نمذجتيا رياضّيًا،ثّم نقميا إلى ودراسة عناصره،الّمغوي،
 جزئّيةبدرجة كفاءة الّطرف الثّاني،شريطة أن تكون العممّية مكّررة ومستمّرة،حسب كّل ي،ّتعّممالعمى عممو 

 مّر بيا،أو يفترض أن يمّر بيا؛ويمّثل لو بما يمي:لغوّية تعميمّية 

 نمّثل لممتعّمم بأمثمة من جمل،في درس المبتدأ والخبر وأنواعيما،ثّم نسألو إنجاز مخّططا لمّدرس،فيكون:
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 الجممة االسمّية

 الخبر                                                                                المبتدأ                

  

 )ش ج( )ج ا(    )ج ف(  مفرد                                )ج ا(        )ج ف(       مفرد    

 

 )ج مج(  ظرف                                                                                      

 : الّمغويالّرياضي االستدالل بالّتراجع  3-8-4

القواعد الّمغوّية،فإّن ميّمتو متمثّمة في عمميتي تحميل  تذليلالقائم عمى لمعّمم(ميما اختمفت درجة)ا
، ما ئيات الّمغوّية،ألّي مبحث لغوي  الواقع الّمغوّي،ثّم تركيبيا في قوانين رياضّية،ضاّمة لمجز  المالحظات،من

 le بالّتراجع" والّرياضي في المنطق الّصوري،،ليدّل ىذا عمى االستداللقصد تقريب الكفاءة لممتعّمم
Raisonnement par récurrenceالمتوّصل إلييا؛ويمّثل لو بما الّنتائج  صقل""لدراسة الجزئيات،وبعدىا ت

 عمى أّن كّل ما كان في معنى المفعول،فحكمو الّنصب. متعّمملم ياضّية الّمغوّيةنريد البرىنة الرّ يمي:

 ،بالّتحقق من أّن حكم المفعول بو الّنصب،عمى أّي ىيئةٍ كان: متعّممننقل الكفاءة لممرحمة الّتحّقق: -1
 الجممة المحكّية(. -جممة -ضمير منفصل -صريح )مفرد

 ،دون برىان.المفاعيل منصوبةٌ ،أّن كّل مخّيمة المتعّممنضع الفرضّية الّرياضّية في مرحمة االفتراض: -2
ىو في معناه،وعمل الفعل ،لمبرىنة بعد تعويض المفعول حكمًا،بما كفاءة لممتعّممال برّ قنمرحمة البرىنة: -3

؛من منصوبٌ ،فيو المفعولو،فيحكم حكمًا ذاتّيًا:أّن كّل ما ىو في حكم معنى أو االفتراضي فيالمذكور،
 (.)باب المنادى ومباحثو واالختصاص واإلغراء والّتحذيرذاك:

 : الّمغوي االفتراض الّرياضي 3-8-5

اّلذي les hypothèses"25الل بالّتراجع الّرياضي،عنصر االفتراض"دال بّد أن يتخّمل ىذا االست
 :الّتعميمّية،لتقريب الكفاءة لممتعّمم،مفادىا أنّ  يذه الّنمذجة الّرياضّيةبيتوّلد عن االستقراء؛واّلذي يمّثل لو 
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يتّم معناىا وشرطيا بفعل وفاعل،وقد تضاف إلييا المتّممات الّنحوّية األخرى ،الجممة العربّية الفعمّية
 م ن م بو ف + فا ≡ (ج ع ف)فرضًا؛وعميو يكون الّتمثيل الّرياضي الّنحوي:

 عممًا أّن:)م بو:مفعول بو؛ويكون عند افتراض تعّدي الفعل(و)م ن:متّمم نحوي افتراضي في الكالم(.

 

 -سورّية -عمي صادر إعداد:أسعد -ينظر:رأي""جاك بيرك""ضمن كتاب:""تيذيب المقد مة المغوية""لعبد ا العاليمي -1
 .33ص:-م1985-3ط-دار السؤال لمطباعة والّنشر -دمشق

 .09اآلية: -سورة الحجر -2

مجمة  -الّرياض -لالستزادة في ىذا األمّر؛ينظر:أحمد عبد الغفور عطار:مقال:""الّمغة العربّية والعصر""الّسعودية -3
 .53ص: -م1979 -31العدد: -الفيصل

 .28ص: -1979 -24العدد: -بشر:مقال:"الّمغة العربّية والعمم الحديث""مجّمة الفيصللالستزادة؛ ينظر:كمال  -4

 -لبنان -ياسين األّيوبي:قيقتح""تمخيص المفتاح"":ىـ(739)جالل الّدين القزويني؛ينطر:لالستزادة في ىذا األمرّ  -5
 .166ص: -ىـ1423م/2002-1ط -المكتبة العصرّية -بيروت

المكتبة  -ىـ(:"الخصائص"تحقيق:محّمد عمي الّنّجار392ابن جنّي أبو الفتح عثمان):األمر؛ينظرلالستزادة في ىذا  -6
 .159و2/158ص: -)د/ت( -)د/ط( -العممية

م 1982-)د/ط( -عالم الكتب -بيروت -تحقيق:عبد الّسالم ىارون -ينظر:""كتاب""سيبويولالستزادة في ىذا األمر؛ -7
 .315ص: -2ج:-

-لبنان -""أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك""تحقيق محيّي الّدين عبد الحميدا األمر؛ينظر:لالستزادة في ىذ -8
 .303ص: -3ج:-م1966-5ط -دار إحياء الّتراث العربي -بيروت

ىـ(،وزائدة عمى قول جماعة؛وقال بعض الّنحاة عمى داللتيا عمى 761حرف جواب أصمي األلف عند ابن ىشام) -9
تحقيق:  -إمالتيا.لالستزادة في ىذا األمر؛ينظر:"مغني الّمبيب عن كتب األعاريب"ابن ىشام األنصاريالّتأنيث،ودليل ذلك 

 .131ص: -1ج: -م2003ىـ/1424 -1ط -المكتبة العصرية -بيروت -محيي الّدين عبد الحميد

 .07اآلية: -سورة الّتغابن -10

 .80اآلية: -سورة الّزخرف -11

 .172اآلية: -سورة األعراف -12
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 ينظر:المصدر نفسو والّصفحة. -13

 ينظر:المصدر نفسو والّصفحة. -14

 .26اآلية: -سورة األنبياء -15

 .70اآلية: -سورة المؤمنون -16

 .16و15و14اآليات: -سورة األعمى -17

 .63و62اآليتان: -سورة المؤمنون -18

 .123ص: -م1998-5ط -عالم الكتب -ىرةالقا -لالستزادة في ىذا األمر؛ينظر:""عمم الّداللة""أحمد مختار عمر -19

ينظر:الخميل:""مقّدمة كتاب العين""تحقيق:  -ىـ(175-ىـ100أّول من انتبو إلى ىذا الخميل بن أحمد الفراىيد) -20
براىيم الّسامرائي بغداد  .59ص: -م1980-1ط -مطبعة الّرشيد-ميدي المخزومي،وا 

 -مصر""ىـ(: مقّدمة""لسان العرب711منظور أبو الفضل جمال الّدين اإلفريقي) ينظر:ابنلالستزادة في ىذا األمر؛ -21
 )د/ت(. -)د/ط( -دار المعارف -القاىرة

 م،وىو محّمل عمى الموقع:19/12/2008وذلك في حوار لو بثتو قناة العربية،بتاريخ: -22

http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/17/62224.html 

 03ص: -م1985-دار اآلفاق-بيروت-مراجعة:ماجد فخري-ينظر:""الّنجاة"":أبو عمي الحسين بن سينا -23

نيم أبو عرفت مدرسة األحناف بيذا الّصنف في اإلجابة عمى المسائل الفقيّية،وطّوره تالميذ مدرسة الموصل؛وم -24
ىـ(وقد نيل من 189ه(اّلذي كان افتراضيًّا لمحّمد بن الحسن الّشيباني)392ىـ( وأبو الفتح بن جني)377عمي الفارسي)

ىـ(؛وسمّي ىذا المنيج 538ىذا المنيج العممي المعتزلة بحظٍّ أوفر،السيما في القضايا الّمغوّية،في تفاسيرىم،كالّزمخشري)
 ت لي قمت لك"". عندىم الفنقمة؛ومعناه:""فإن قم
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