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 الثاهنةاحملاضرة 
 ادلعىن حتليلنظريات 

 وتىظيفها يف تعلين العربية
 (أمنىذجا احلقىل الداللية و )السياق

وضععا علماءعععض امععض عل ظلدعععة علتيلدععخ علاععم ءععل صول ععع دءمععل علويععو   لعع  علءم عع  علعع ي  
علجءععع  علوحعععتل علتيلدعععخ عايعععتلو علاعععم اقعععور  اد عععع اءعععع ا  عععع  ؛دقيعععتل علءعععامار ءعععل ولعض علماءعععخ

 وعل يوص.
تسػييؽ عت اتقعخ  ي ءعل صعو   فلاى امض علاتوددل ا  ع ي  ساطدا ال  قف  ا  علءم ع  علءعل  

ودمععول  لععي ءمد ععع  و داضععم ءععل صولععه ءم ع ععع.وضععا علماءععخ فععم سععدع  ءمععدل 9(و ودم ععمالكممػػة
ع   ع مع ة علماءخ احاء  امثل ءل ءم ع و فعم ءثع  ماءعخ  ا   زعلخ علااس  ل علءمع مو صيويً 

وسو او علشععءسو او  علمععدل( علاععم قععت دمععول علءععلعت ا ععع  ععدل عا سعععلو او  ععدل علءعععضو او علجعسعع
غدل ععع ءععل علءمععع م علءوضععو خ اععلزعض ااععي علماءععخ. فععل ع اععر وضععم ع تعصعع  سععدع  ءمععدل فععلل  لععي 

 .(نظرية السياؽع دزد  علااس  ل علءم   ودوضحه. واملف عل ظلدخ علءوضو خ ل  ع علتلض ا
دءمعل لتودول آصلول ال  زعلخ علااس  ل علءم ع  واوضعدحه اتقعخ دقعور  اع  ءعع فم حدل لاى  

  (  اععع  غعععلعل ءعععع  عععلف  ععع  ر ءعععل  اسعععدد  علماءعععخ(و وا  عععم ااحقدعععتحقيػػػؿ الكممػػػةال اسعععءده  
فماعع   علماءععة علقلداعخ ء  عع فعم علءم ع . ضعءل حقع  تيلعم دجءعا اد  عع واعدل 9 ال اوضعاعلماءعخ

اسعوتو ساد  علءثع  لل داضم ءم   ماءعخ  احعوى(  ي ءعل صعو  وضعم ع اعدل لعو م عاصضعل وع
نظريػػػة جعءمعععخ اد  ءعععع. وامعععلف عل ظلدعععخ علاعععم امععععلز علءم ععع  ءعععل  ععع ل علزعودعععخ اعععع   متلجعععخ لو دعععخ

 .(الحقوؿ الداللية
ع ءل  عادل عل ظلدادلو ءعل حدعأ ا عر ءاعتا ءععو ومدتدعخ اوظدعف مع  ء  ءعع فعم وسأا عو  جع اً  

لل او غدع ع  عل علاأيعد  علالعثعم ل ءعع فعم علملادعخصتءخ اماعدر علاتعخ علملادعخ لا ععطقدل اتدل ععو امدعتً 
  ع فم   ع علءقعر.د ءل علجوع ب علام ي ام



 
 
 :بغريهايف تعلين اللغة العربية للناطقني  وتىظيفها ،نظرية السياق -الً أو

سعوعًض امععل تعصع  علع ص  دحدط علماءخ ءل سدع   ا  ءععلءم    تلعسخُام     ل عل ظلدخ فم 
 ار صعلجهو واوظف   ل عل ظلدخ فم جع ادل ء ءدل9 

و و لعي   ع مععل علءم ع  غعءضعع  اع  علعتعلسو وءعل   عع ف عو بتوضيح المعنػ احت ءع داما  
فعم تلعسعخ  عاولع دحاعج  ل   دضعحو ولما ع  قعا    ع علاوظدف و صات  لده مثدلع فعم علءسعاودعة 

علاتععخو حدععأ اتدععب علمثدععل ءععل علءتععع در وعلءمععع م  ععل علتعلسععدلو ءءععع ُدحاعععج فدععه  لعع  عي اءعععت 
 ل ءمع د ع.  ا  اسدد  علماءعة علام دسألول  

و وءعل  ع علماءخ ءامتتل   عل ي احاءاعو لي   ع معل علءمو بتحديد المعن اد ءع داما  ثع د ءع 
ع ءععع دماءععت  اعع   عع ل علوظدتععخ فععم علءسععاودعة علءاقتءععخو حدععأ و ومثدععلً   ععع ف ععو دحاعععج  لعع  احتدععتٍ 

تدععت علءععلعت ء  عععو ا احدعلاععم ي دسععاطعلاععم احاءا ععع علماءععخو و عماسععب علععتعلس علمتدععت ءععل علءمععع م 
 فد  ض علسدع  او علاسدد  ا  ل علء ءخ.

قمععوِر  ﴿فماعع  سععاد  علءثععع  فععم قولععه امعععل  فععم سععولل علععتصعل9  ( َطَمعععُر عْاَثِععدِر 34ِ لَّ َشععَجَلَل علزَّ
( 36( ُصُ وُل َفعْ ِاُاوُل ِ َل  َسعَوعِض عْلَجِحعدِر  35( َمَتْاِم عْلَحِءدِر  34( َمعْلُءْ ِ  َدْتِام ِفم عْلُاُطوِل  33 

( ِ لَّ َ عَ ع َءعع ُمْ عُاْر 38  ِزيػُز اْلك ػِريـُ ُذْؽ ِإنَّػؾ  أ ْنػت  اْلع  ( 37ثُرَّ ُياموع َفْوَ  َلْاِسِه ِءْل َ عَ عِب عْلَحِءعدِر  
 ﴾(45ِاِه َاْءَاُلوَل  
ػػِريـُ  ل آدعخ   ( فععم ظع ل ععع اعوحم اعععلاملدر لاءاعع و و فععم حععدل ا  ععع لععو ُذْؽ ِإنَّػػؾ  أ ْنػػت  اْلع ِزيػػُز اْلك 

 ظل عععع  لععع  علسعععدع  علسععععا  ل دعععخ داضعععم ل عععع ال علحعععتدأ  عععل عاثعععدر وداضعععم مععع لي ءعععل علسعععدع  
ل دععخ ءععل حدععأ عي ا عععض فععم  عع ل عيدعععة ءععل علحععتدأ  ععل عيثءععدلو وعلاععتض فععم علحععتدأ علوحعع  

ِ لَّ ﴿ ععل عليعع ف عيصععل ءععل علءمععلءدل املدءععع حقدقدعععو و لععي فععم قولععه امعععل  امععت  عع ل عيدعععة9 
 ﴾(45( ِفم َج َّعٍة َوُ ُدوٍل  45عْلُءاَِّقدَل ِفم َءَقعٍر َاِءدٍل  

   دع   ل  ا وعع ءامتتلو لم  ا ء ع ءع دام9علس وقت قسر ايحعب   ل عل ظلدخ
  )اللغىي(: السياق الداخلي ( أ

عي اءععت  اعع  علعلوعاط اد  عع واعدل علماءعععة ءعل حدعأ  واماءعخلو عو داءثع  فعم علءحعدط علاتععوي 
و وعي اءععععت  اعع  علقعععلعال علاتظدععخ علءوجعععوتل فععم علععع ص لااعععي علماءععخ علسععععاقخ او علوحقععخ وعلجءعع 



فماععع  سعععاد  علءثعععع  اامعععتت او احتدت ع  عععت امعععتت عو و عع تقدقًععع ءعععع ف ًءعععف ء تسعععه علاعععم امعععدل  اععع  
 (1 9ءمع م ماءخ  دت( اامتت علسدعقعة علوعلتل فد عو وء  ع
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 علجءاخ ولاط ع اتدل ع ءل علماءعة تعص    ل علجء . 
 اع  سعاد  علءثعع   جعت قعلعال امعدل  اع  ءم ع  علاتضع  فعم علمطععض ءعل  الجممة األول فتعم 

 .  (ءعًي  - ا طداهماءاْم9 صو 
 اع  ف عر ءم ع  علماءعخ وا  عع ام عم عياحععت..  و اعلل9  ءل سعوع ر( امدل الثانية الجممةوفم 

 و م ع فم علجء  علاعقدخ.
ع ءعل علماءععة علءعلعت  ا  ءث    ل عاءولو صيويع   ت اسددقه مثدعلً  جرععلءمامض وُدمدل 

لاععتماول احءععت  معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرة عو وءععل افضعع  علءمعععجر علاععم قععتءة  لععي شععلحُ 
 د مل9فم ءعتل  ح. ش. ت(  ءلو ف جتل  ا  ساد  علءثع  ءصاعل 

 عل عس9 اجءموع اءل وعحت.. احتشد
 ل ع اعلضدعفخ9 عجا ت وا   وسمه. احتشد

                                                           
 
   07ينظر: عمـ الداللة ي  1ي



 لألءل9 عسامت له.  احتشد
وم لي قت دامتى علتم  احلف دتدل علءم   اءعءععو ودمعت  ع ع علعلعاط اعدل علتمع  وحلفعم علجعل 

فعم ادععل  ع ع علتمع و ولاأصع  ءثععي  اع   لعي اقول عع9  ععجلو فعم قلد خ لتظدعخ ء ءعخ دماءعت  اد عع 
ءثعععلم9   عععجل  لدععه(و و  عععجل   ععه(. فعععلءم   فععم علءثععع  عاو  دععت   اعع  عاقاععع و اد ءععع دععت  
 ا  فم علثع م  اع  عا علعضو وءعع غدعل  لعي علسعدع  علاتظعم ءعل صعو  علااعطعه احعلف علجعل 

 فم م ال ء  ءع.
علععتعلس  اعع  اسععدد  علءشعععل  لدععه ي سععجعءه ءععا عسععر عاشعععللو ال مثدععلع ومعع لي دجععب امودععت 

ءءععل داماءععول علملادععخ ي دحسعع ول علععلاط ءععع اععدل عسععر عاشعععلل وعلءشعععل  لدععهو ءععل حدععأ علاعع مدل 
    ل علءمارو   ع علمادخ..  لخ 9ول  ا  ساد  علءثع وعلاأ دأ. فدقول

 اه.وءث   لي دقع  فم علضءدل وءتى ءطعاقاه لءع قا
  اخلارجي )غري اللغىي(:السياق  ( ب

قت ي داضم ءم   علماءخ او احتدتل ءل صو  لوعاط عع اتدل عع ءعل علماءععة تعصع  علجءاعخ او 
و لعي شعاده اأسعاعب عل عزو  اعل سعاخ عل صو ءءع ُدحاعج فده  ل  علموتل  ل  علسدع  علصعلجم ل ععو 

صو  سعاب عل عزو  علع ي قعت دا ععو  ءمععل يدعة علقلآل علملدرو فقت ي داضم ءم   عيدخ  ي ءل 
  زول ععع او زءع  ععع او علءصعطععب ا عععو او علءاحععتأ ا عععو او غدل ععع ءععل علظععلوف علءحدطععخ اعيدععخ.

َاْحَسععَالَّ علَّعِ دَل َدْتَلُحععوَل ِاَءععع َااَععْوع  ﴿وقعت اشععم   اعع  ءعلوعل اععل علحمععر قولعه امعععل  و لعي ءثعع  قولععه 
 آ   ءععلعل ﴾ع لَععْر َدْتَماُععوع فَععَو َاْحَسععَا َُّ ْر ِاَءتَعععَزٍل ِءععَل عْلَمععَ عِب َوَل ُععْر َ ععَ عٌب َاِلععدرٌ َوُدِحامععوَل َاْل ُدْحَءععُتوع ِاَءعع

[577]   
 اععع و واحععب ال دحءعععت اءعععع لععر دتمععع  ءمععع اًعو ل مععع الَّ ء عععع فععلح اءعععع اُ  ئ9 لعععال مععععل معع  عءعععل وقععع 

 ادععه  عل اععم يععا  عل لععه عاععل  اعععس ال عيدععخ  زلععة فععم ا عع  علماعععب حععدل سععأل ر جءدمعععو فاععدَّ 
  عهو وعسعاحءتوع اع لي  وسار  ل شمضو فماءول  دعلو واصالول اتدللو وَاَلْول ا  ر اصاعلول اءعع سعأل ر

 [4982 ]لوى علقيخ ءسار القر   لده وفلحوع اءع ااوع ءل ماءع  ر  دعل ءع سأل ر   ه



أ اوضععععدم وفععععم ءجععععع  اماععععدر عل عععععطقدل اتدععععل علملادععععخ  صاععععت  لعععع  ءثعععع   عععع ع علسععععدع  ءععععل حدعععع
ضم لاتعلس ءل صعو  علظلوف عيجاءع دخ او علتد دخ او علثقعفدخ علءحدطخ اعلماءخ وعلام قت ي اا

   علماءعة  تس ع.
تل فعم عل (  ل ادعل ءم   علماءعة علعو رجع بخفي حنيفولي ال اشلح ءثعي ءل عاءثاخ ولدمل  

وي  ءم عل لاتعلس ا عه دم عم علءثع  لل اسمتي فم ادعل علءم   علمام لاءثع و ولل اساطدا ال ا
و  ي ءععل صععو  ادعععل ايعع  قيععخ  عع ع علءثععع  او ءععع دسععءده علماءعععض  ءععولت علءثعع ( او خيبػػة األمػػؿ

او غدل ععع ءععل عاءثععع  علاععم دمععز ا ععع ماعععب  ءجءععا عاءثععع (  (2  علءوقععف عاو  علعع ي قدعع  فدععه.
 لاءدتع م  ا  ساد  علءثع .

                                                           
 
، وكػػاف بػػالعراؽ الحيػػرةيعمػػؿ مصػػمًحا وصػػانًعا لفحذيػػة فػػي مدينػػة كػػاف ُحنػػيف  اسػػمورجػػؿ ومػػورد المثػػؿ يتعمػػؽ ب 2ي

تقانػو وخبرتػو بيػا، وفػي يػـو مػف  ، فأنػاخ بعيػره بعيػراأليػاـ مػر أمػاـ دكانػو أعرابػي يركػب عمػ  مشيورًا بصناعتو وا 
ة التي يصنعيا ويدقؽ فييا، وقد أعجبو أحػد ىػذه األحذيػة فسػأؿ ودخؿ إل  ُحنيف  يسألو وينظر لفحذي الدكافجوار 

   .أف يشتريوعف السعر وبدأ بالجداؿ والمساومة حوؿ السعر كأنو يريد 
ذا بػػاألعرابي يتػػرؾ الػػدكاف ولػػـ يأخػػذ  وبعػػد طػػوؿ جػػداؿ أخػػذ الكثيػػر مػػف وقػػت ُحنػػيف اتفػػؽ معػػو عمػػ  سػػعر وا 

فسبب ىذا التصرؼ لُحنيف الغضػب ألف ىػذا األعرابػي أخػذ منػو الكثيػر ه ولـ ُيِعر ُحنيف أي اىتماـ، الحذاء ولـ يشتر 
مف الوقت وعّطمو عف عممو وعف زبائنػو الػذي رأوه منشػغاًل بػو عػنيـ فانصػرفوا عنػو، فخسػر زبػائف اليػـو ولػـ يبػع 

سػمؾ طريًقػا ؛ لذلؾ أراد أف ينتقـ مف تصرؼ األعرابي وأف يفّرغ غضبو بطريقة انتقامّية، فراح يمحؽ بو و ئاُحنيف شي
جانبًيا أسرع مف الطريؽ الذي سمكو األعرابي فأصبح أمامػو بمسػافة ، وأخػذ الُخفػيف ووضػع أحػدىما عمػ  الطريػؽ، 
 وعم  بعد مسافة كافية منو وضع الحذاء الثاني واختبأ في مكاف  يراقب منو األعرابي عندما يصؿ ليذه المنطقة. 

، قاؿ ما أشبيو بخفي ُحنيف، لكف ىذا حذاء واحد فمو كػاف الثػاني معػو الحذاءوعندما وصؿ األعرابي ووجد 
ألخذتو، فتركو وسار في طريقو، وبعد مسافة  وجػد الحػذاء الثػاني، وقػاؿ كأنػو ىػذا وذاؾ خفػي ُحنػيف، فأخػذ الثانيػة 

   .الثانيطيا، وترؾ دابتو مكاف الحذاء ورجع لفول  كي يمتق
وىنا كاف ُحنيف يترّبص بو فمما ترؾ دابتػو ورجػع لمحػذاء األوؿ، أخػذ حنػيف دابتػو وىػرب بيػا، وعنػدما عػاد 
األعرابي لمكاف الدابة لـ يجدىا وعاد إل  أىمو فارغ اليػديف وقػد كػاف عائػًدا مػف السػفر محمػاًل بػاألغراي واليػدايا، 

 .فذىب قولو مثال ,عاد بخفي حنيف :عودتو راجال، ولما عمموا بما حؿ بو، قاؿ أحدىـفاستغرب أىؿ الحي 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%A1


علاعم اءاععز ا ععع امعض علشعموبو معلءاوصدعخ اعل سععاخ ولعي ال اشعلح لاعتعلس اماعخ ءععل عامعوة 
لاءيععلددلو فاععل دمتععم ال اوضععم لاععتعلس ا  ععع اماععخ ءععل عامععوة علءيععلدخو تول ال اشععلح لععه 

 ءمو عا عو ومدتدخ   تعت عو ءا علث عض  ا  طمء ع وغدلل ءل عاءول غدل علاتودخ.
ءعل حدعأ  عتر وجعوت عل ظدعل  وعليولل لل اتدت فم ءثع   ع ع علشعلحو وي ادععل عل ظدعل فعم لتاعه

  ا  ساد  علءثع .
وعلجءعع و فعععاول   وعلماءعععة ودععأام تول ءماععر علاتععخ فععم اععتلدب علععتعلس  اعع  اسععدد  علحععلوف

ودوضععا ءمعععل  عع ع علءحعع وف حعع ف فععم وضععا يععولل وضععا علماءععخ  ي ءععل حععلف ءمععدل دااءثعع  
 9ال اضا يولل لجء  واماب علءثع  و وع  طعض صدعلعة ءامتتل ل  ع عليوةو ءل ءث  قعط
 ب [ -  –جع .. ععع            ] ر  -

 فعلتعلس   ع ءطعلب األ دضا علحلف عليحدم فم سدعقه عليحدم ءل علماءخ.
واءععع اسععدد  علماءعععة فءععل ءثعع  وضععا  قعععط ءمعععل علماءععخ علءح وفععخ ءععل علجءاععخ وع  طعععض 

 علماءخ عل عقيخ ءل  عملاهو ءل ءث 9عصادعلعةو او  سءع ه  يعو وعلطاب ء ه ال دمء    ل 
 دحز[ -ديام -.......... ءحءت علِمَشعض              ] ديور

 او ءث 9
 ﴾ق   و ع........ ﴿قع  امعل 9 

 او امطده ماءخ واطاب ء  ع ال دضم ع فم جءاخ..  لخ
ة احسعب واسدد  علجء  العل ءاحققع فم علاتلداعة علام دطاب فد ع ءل علعتعلس الادعب علماععلع

   ولوت ع فم عل ص.
او غدل عععع علمثدعععل ءعععل عا شعععطخ علاعععم امعععدل علعععتعلس  اععع  اسعععدد  علوحعععتعة علموءدعععخ علءامعععتتل 

 حلفع معل او ماءخ او  اعلل.
مثدععلع ءععل عاصطعععض علاععم دقععا فد ععع عل عععطقول اتدععل علملادععخ   ععت اماععر علملادععخ دمععول علسععاب   ل

فد ع  تر ءلع عل علسدع  علام الت فدهو و  ل طعاتخ ءل عاصطعض احسب تلعسخ اجلدة  ا   د عخ 
 (3  ء  ر9
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    ع علجعءمخ عاز ل( وفده ا مدل عسر عاشعلل ءا علءشعل  لده علءؤ أ.
  ز  علقلآل علملدر( وفده اأ دأ عسر عاشعلل ءا علءشعل  لده علء مل. ل  ل علساب 

 وفده عسامءع  حلف جل غدل ء عسب. (ا  ب فم علءسجت 
 وفده  تر ء عساخ حلف علءضعل خ لضءدل علءامار. (ا ع دسمل فم  ءعلل 

 

 بغريهايف تعلين اللغة العربية للناطقني  احلقىل الداللية وتىظيفها -ثانيا
 مل امعض  اءععض علتيلعخ الَّ ءعل افضع  علطعل   لع  علويعو   لع  علءم ع  عي اءععَت  اع  ءعع 

ءجءو ععخ ءععل علماءعععة اععلااط تييا عععو واوضععا  عععتل احععة    سععءول علحقعع  علععتيلمو و ععو دم ععم9 
 (4  ((لتظ  عر دجءم ع.

ءم ع ععع ءععل فتععم ايععول ر ال علماءعععة لدسععة  اعععلل  ععل جععزل ء تيععاخ دءمععل علويععو   لعع  
صععو   عا عععو وع  ءععع اسععام علماءععخ فععم فضعععض وعسععا اععلااط فدععه ءععا غدل ععع ءععل علماءعععة اموقعععة 
وطدعتلو دءمعل ءععل صعو  ف عر ااععي علموقععة علت عر عاءثعع  لءم ع  علماءعخ وءوقمدا ععع تعصع  عل سععدز 

اخ دجعب ال ات عر مع لي ءجءو عخ علماءععة علءايع لمعم ات عر ءم ع  ماءعخ    علاتويو او اءم   آصل
 (5  ((ا ع تيلدع.

وعلااععععط علماءععععة اامضععع ع علعععامض ءعععل صعععو  علءمعععع م دأصععع  اشعععمعي  تدعععتلو فقعععت امعععول ااعععي 
و اءم   ال امعول   ععي ماءعخ او  اععلل  عءعخ امااعل ايعو العموـ والخصوصعلموقخ  اعلل  ل 

 لم  علماءعة علام ا تلج احة لوعا ع فم  اعلل  ل ءجءو خ او ءجءو عةو وءثع   لي9
علءلماعة ف م ماءخ  عءخ اماال ايعو دضعر احاعه علمتدعت ءعل علءجءو ععة وعالتععظو فاحا عع9 
وسعععا  عل قعع   ود ععتلج احا ععع وسعععا  عل قعع  علمادععلل معلشعععح عةو ووسعععا  عل قعع  عليععتدلل( وسعععا  
علءوعيعععوةو وا قسعععر  ععع ل اعععتول ع  لععع 9 وسععععا  علءوعيعععوة علمعءعععخ  واضعععر علقطععععلعة وعلءاعععلو 

 و ووسعا  علءوعيوة علصعيخ  واضر علسدعلعة اأ وع  ع علءامتتل(.وعلحعفوة(
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ودءمععل  ل دقععع   لععي فععم  ظعععر عاسععللو وعالععوعلو وعل اعاعععةو وعاج ععزل علم لادععخو وعلءطاو عععة 
 وغدل ع ءل ءجعية علحدعل علءصااتخ.

ظععم و فاعاضعععفخ  لعع  علجع ععب علاتاالشػػتقاؽوقععت امععول علموقععخ اععدل علماءعععة  ععم  اعععلل  ععل 
معاععبو ِماعععبو ُماّعععبو ءماععبو ُءمعاِععبو ُءمعاَععبو  -ءماععوب -دماععب -علعع ي دععلاط ماءعععة   ماععب

ءمعااعععخ..  لعععخ( ءعععل حدعععأ عحاوعا عععع جءدمعععع  اععع  حعععلوف علجععع ل   ي. ة . ب ( ف  ععععي  وقعععخ 
   تيلدخ اجءا ادل ااي علماءعةو حدأ  ل اد  ع لعاطعع تيلدعع اشععل  لدعه عاءععر عاعل فععلس اقولعه9 

 (6  ((وعلاعض وعلاعض اي  وعحت دت   ا  جءا شمض  ل  شمض علمعف
اعععدل علماءععععة فعععم علءم ععع  علمععععرو فماءعععخ  علمعععللو وعلعععاتضو  التػػػرادؼوقعععت امعععول علموقعععخ  عععم 

وعلش آل( ما ع ات   ا  ءم    عر دت   ا   تر قاو  علشمضو لم  ع اصااعف فعم العتفعا عع ااعيو 
لعي علءم ع و فععلملل اقا ععو دادعه علعاتض فعم علتيلعخ او اءم   آصل  عم تلجععة فعم علتيلعخ  اع   

 اعع   ععتر علقاععو   لعع  ال  يعع   لعع  علشعع آلو و ععو اشععت علععاتضو ولعع ع ولت فععم علقععلآل علمععلدر تعي 
َدعع َادم َعع علَّعِ دَل َآَءُ عوع ُموُ عوع قَعوَّعِءدَل ِلاَّعِه  ﴿ ا  علءم   علءلعت اتقخ ءا ع دخو و لعي فعم قولعه امععل 9 

قُعوع علاَّعَه ِ لَّ علاَّعَه ُشَ َتعَض ِاعْلِقْسِط َوَي َدْجِلَء َُّمْر َشَ َآُل َقْوٍر َ اَع  َايَّ َاْمعِتُلوع عْ عِتُلوع ُ عَو َاْقعَلُب ِلااَّْقعَوى َوعاَّ 
ل مععل  لعي [ اي 7]علءعاتل  ﴾َصِادٌل ِاَءع َاْمَءُاوَل  ال علءؤء دل ءطعلاول اعلمت  وعا يعف حا  وع 

فعععم حععع  ءعععل لدسعععوع دمل عععو  ر او داتضعععو  ر فحسعععبو وع  ءعععع حاععع   ل ويععع  عاءعععل  لععع  ءلحاعععخ 
 علش آلو فءا ويول ر  ل  ااي علءلحاخ ءل علاتضو  ي ال  لي ءع ا ءل علمت  فم حق ر.

اتودعععول لااضععععت ا وع عععع  تدعععتلو اعععدل علماءععععةو وقعععت  معععل عل التضػػػادوقعععت امعععول علموقعععخ  عععم 
   (7 ء  ع9
معلاضعت ادل9   علءدة وعلحعم( و علع مل وعا ثع (و و علادع   ،التضاد الحاد يغير المتدرج  -

لدل دءث  ع العفع ااقعادع اعيصلو ول ع ي دءمل ويف  ع ل وعل  عل( ف تم احت   دل علم ي
 ععععتر عسععععاطع ا ع يععععدعغخ  علماءعععععة اععععع  جععععتعو او قاععععدو او مثدععععلع(و و عععع ع  ععععو علسععععاب فععععم

علاتضد  ءل امض علماءعة يعدعغخ ءاعشعللو فتعم حعدل  قعو 9  اعّم افضع  ءعل فعولو ي 
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 سعععاطدا علقعععو 9   اعععّم اءعععوة ءعععل غدعععلل( وي  ا عععزب ءعععل غدعععلل( لحعععتل علءم ععع  فعععم  ععع ل 
 علماءعة و تر وجوت ءسعحخ لااتلج وعلاتضد .

ف تعم احعت  ع دل تو وحعل واعلت(و وءل  لي علاضعت ادل  عاادض وعاسو  التضاد المتدرج، -
لدل ي دءثععع  ع العفعععع ااقعادعععع اععععيصلو ا عععه اد  ءعععع تلجععععة دءمعععل ع يعععلعف علععع  ل علم يععع

 لد عععو فاععدس ءم عع  قععول   ل علقاععر لععدس ااععدَض تيلععٌخ  اعع  ا ععه اسععوت فقععت دمععول لءعتدععع او 
ءاعشعلل  لع  غدلل ءل علتلجعة علاو دعخ. ومع لي قول عع علجعو لعدس حععًلعو فعو د يعلف علع  ل 

علاعععععلتو ا ععععه   عععععي تلجعععععة اصععععلى اد  ءععععع او قلدععععب ء ءعععععو معلععععتعف و وعلءماععععت و وعلءعاعععع  
 لاالوتلو وعلقعلسو وعلءاجءت.

 ل عل ظلدععخ ا عع ل علطلدقععخ احعععو  عل ظععل عاوسععا لاماءععخ ءععل صععو  علاتععخ اوجععه  عععرو وع ااعععل 
فتععم حععدل ُدماءععت فععم ءلعحعع  علاحقدعع  دصاعععلل معع  وعحععت احسععب عل ععتف علعع ي دل ععو  لدععهو فععلل معععل 

علاماععدر عاولعع  سععوعض امعععل لا عععطقدل اعلملادععخ او غدل عععو  اعع  عليععول واشععا عا عو معلاويععد  اععدل 
يعععولادل ءاءعععععثاادلو او حععععلفدل ءاءععععثادلو او ماءععععخ ويععععوللو او يعععوة وماءععععخو او غدل ععععع ءععععل 

 اشمع  عللاط ءءع قت د تلج احة ءع  حل ايتتل.
علءاقتءععخ ءععل اماععر علاتععخ ياععت ال دضععا ااععي علموقعععة فععم حسعععاه  فل ععه علءماععر ءععل علءسععاودعة

وقة ال دا م علتلس وم لي وقة اتلدسهو فدضدف  ا  ساد  علءثع   ل  علماءخ ءلعتفعة اصعلى 
لمعع  علععتلعس ديعععتف ااععي علماءعععة علءالعتفععخ فععم قلعضعاععه اععأمثل ءءععع ديعععتف علماءععخ علععوعلتل فععم 

 علتلس. 
تل غدل ع ءءع دشاء   اد ع علحق  علوعحتو صيويعع   ع مع عة ااعي او دضدف  ل  علماءخ علوعل 

علماءعععة ءحيععولل فععم  طععع  ءمععدلو وءععل  لععي  اعع  سععاد  علءثععع  عياجع عععة فععلل ولتة ماءععخ 
شءع و فءل عافض  فم اوضدح ع  مل عياجع عة عاصلى9 علج عوبو وعلشعل و وعلتعلبو لدماءع  

اد  عو ءل صو   ظعر عللسر او غدعلل ءعل عاشعمع   ايول ااي عياجع عة عللادسخ ولُدملف علتل 
 علاوضدحدخ علام السخ فم   ل علتعلس.

اعاضععفخ  لعع  ءلع عععل علُءماععر ل ظعععر علحقععو  ءلع ععل شععتدتل فععم علاععتلداعة وعلاطادقعععة علءامععتتل 
تلعمععععه  علاعععم اقعععدس لععععه تلجعععخ لاععععط علعععتعلس اععععدل علماءععععة علء تلجعععخ احععععة حقععع  تيلععععم وعحعععتو وع 

 اد  ع.لاموقعة 



و عععو ءعععع دظ عععل اشعععم  مادعععل فعععم شعععجلل علءتعععع در علاعععم دمطععع  علعععتعلس فد عععع ماءعععخ ءتاعحدعععخ او 
ء ءخو ودطاب ء ه اءولع ءامتتل اوضا ءمع  ع عل قعطو ودطعلب ال دمء  ااي علشجللو ءعل صعو  

لعي تلاطععه حقادععع اد  ععع واععدل علماءعععة عاصععلى علاععم دملف عععو وءععل   ععع دقععف علءماععر  اعع  ءععتى  
 س ااي علموقعة او  تر  تلعمه  دع عو ءءع دت و  ل  علمء   ا  عماسعا عو وازودتل ا ع.علتعل 

 


