
 

 

 جمهورٌة العراق                  

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 الجامعة المستنصرٌة            

 كلٌة اآلداب                     
 
 
 

الّداللـُة الّنحوٌـة ِعْنـَد اإلمــاِم 
لِـً  ٌْ َه  السُّ

 هـ ( 8ٔ٘)ت 
 
 

 
 اطروحة تقدم بها

 باسم محمد حسٌن العلً
 الى مجلس كلٌة اآلداب / الجامعة المستنصرٌة

وهً جزء من متطلبات نٌل درجة الدكتوراه فً فلسفة اللغة العربٌة 
 وآدابها

 
 

 بأشراف

 األستاذ المساعد الدكتور صالح هادي القرٌشً
 
 
 

                                                    هـ                                                                                     ٕٖٗٔ
 مٕٔٔٓ

 

 

 

 



 

 

 ملخص

، ًٚكُُةب الاةبسح  كزجةّثؼذ صؾجٍخ يغ عٕٓد انغٓٛهٙ فٙ دساعةخ انذلنةخ انُؾٕٚةخ 

 ثاعًبل انٗ أْى يب رٕصم ئنّٛ انجؾش يٍ َزبئظ ثًب ٚأرٙ :

ٌّ صًخ أيٕساً دفؼذ ثبنغٓٛهٙ انةٗ انؼُبٚةخ ثايةبٚب انجؾةش انةذلنٙ ، فاةذ ئ -

ِّ انؼهًٛخ أصشْب فٙ ارغبّْ انًجكش َؾٕ انزؾصٛم ٔ انذساعخ يزةُاًً ثةٍٛ كبٌ نجٛئز

فٛةّ  اً ثأكةبثش اةٕٛآب ٔياشئٛٓةب ، ٔنؼةم أثةشصْى أصةش يهزاٛةبً أيصبس الَةذنظ ، ٔ

أعزبرِ اثٍ انطشأح ٔاٛخّ اثٍ انؼشثٙ ، فجذا ػبنًةبً ثبنزسغةٛش ٔفاٛٓةبً ٔيؾةذصبً ، 

ٔػبنًبً ثبلَغبة ٔانشعبل ٔانزبسٚخ ٔانًُطق ، فيةًً ػةٍ انه ةخ ٔيغةزٕٚبرٓب ، 

ِِ انؼهٕو ٔعٛهخ سئٛغخ نسٓى انُصٕص ٔاعزُجبط الؽكبو .فبنذلنخ فٙ يؼظ  ى ْز

ًّذ يجبؽش ن ٕٚخ َٔؾٕٚخ ػةش  فٛٓةب  - ثذد ػهٗ ثؼض يإنسبرّ أَّٓب ض

ِِ انًإنسبد يغزاهخ فٙ  آساءِ انزٙ ل رخهٕ يٍ انسكش انذلنٙ نذّٚ ، ٔئٌ كبَذ ْز

ّ صةهٗ   ػهٛةّ ٔانةيٕضٕػبرٓب كبنشٔ  الَف ٔفّٛ دساعخ عٛشح انشعٕل )

( ، ٔ ) انسشائض ( ْٔةٕ ٚةذسط يغةبئم فآٛةخ ، ٔ ) انزؼشٚةف ٔالػةًو ( ٔعهى

 ٔدساعزّ فّٛ ثٛبٌ يب أُثٓى يٍ الػًو ٔانًغًٛبد فٙ اناشآٌ انكشٚى .

كبَةةذ َظةةشح انغةةٓٛهٙ اةةًٕنٛخ اؽٛبَةةبً فًٛةةب ٚخةةّث ثٛةةبٌ دلنةةخ كضٛةةش يةةٍ  -

انًةبدح ٔأٚةبً  انًٕاد انه ٕٚخ انزةٙ رُةذسط رؾةذ انظةٕاْش انُؾٕٚةخ ، فٓةٕ ٚةشٖ اٌ

كبَةةذ صةةٕسْب ، اعةةًبً أو فؼةةًً أو ؽشفةةبً ، رةةذام ضةةًٍ دلنةةخ ػبيةةخ رغًؼٓةةب، 

ِِ انذلنةخ انؼبيةخ ُٚؼةّذ يةٍ  جٛةم انً،ةزشا ، كًةب سأُٚةب رنة  فةٙ  ٔئسعبػّ انٗ ْز

أٔ ( انؼبطسزٍٛ ، ٔكزن  فٙ ي،بسكخ انسؼم انؾشف فةٙ كًَٕٓةب ٚةذلٌ  –)انٕأ 

ٌّ انسؼ ٌّ العةى ثؼةذِ يخجةش ػُةّ ػهٗ يؼُٗ فٙ غٛشًْب ، ئر ئ م ػُذِ ٚذل ػهٗ أ

 ْٕٔ ) انسبػم ( .

َظش انغٓٛهٙ انٗ انؾاٛاخ ٔانًغبص فٙ يسشداد انه خ رجؼبً انٗ اعةزؼًبنٓب  -

ٔصجبد دلنزٓب ، فبنهسع ٚكغت يؼُبِ ػٍ طشٚق العةزؼًبل ، ٔنٓةزا كبَةذ نسظةخ 

خ فةٙ يؼُةٗ لَٓةب صةس اً ل يغبص ) انؼٍٛ ( ْٔٙ ييبفخ انٗ   ػّض ٔعم ؽاٛاخً 

الدساا ٔانشؤٚخ ، فبرا كبَذ يغبصاً فٕٓ يةٍ ثةبة رغةًٛخ انؼيةٕ ثٓةب ، فؾاٛاةخ 

ًّٗ يغةبصاً ، صةى ٚغةزًش انًغةبص  انهسع ػُذِ  ذ ٚكٌٕ صةسخ نًٕصةٕف ، ٔ ةذ ٚغة

فٛةةّ ؽزةةٗ رُُغةةٗ ؽاٛازةةّ ثغةةجت العةةزؼًبل ، ٔيضةةم رنةة  ؽةةٍٛ ٚاةةبل : ؽةةشف 

ٕصةف ثؾشكةخ ٔل عةكٌٕ يزؾشا أٔ عبكٍ ، فبٌ عجٛهّ انًغبص ، فبنؾشف ل ٚ

 ٔاًَب رن  يٍ صسخ انؼيٕ .



 

 

ثٍّٛ نُب انجؾش ػُبٚخ انغٓٛهٙ ثبنُّث اناشآَٙ ٔثٛبٌ يب اؽزٕاِ يٍ دلئةم  -

الػغبص فٙ يسشدارّ ٔرشاكٛجّ ، ٔأَّ ل رٕعذ كهًخ فٙ اناشآٌ ال ٔفٛٓب ؽكًةخ، 

عٕاء  ُّذيذ أٔ أّاشد ، ُؽزفذ أٔ ُركشد ، أٔ عبءد فٙ يٕضغ انزؼشٚف يشح 

ِّ ٔنةةّ فةةٙ ثٛةةبٌ ٔ انزُكٛةش صبَٛةةخ ، ٔكةةزا انؾةبل يةةغ انؾةةذٚش ان،ةشٚف فاةةذ اؽةةزّظ ثة

دللد األنسبظ ٔالؽزًبلد الػشاثٛخ انٕاسدح فٙ أنسبظّ يًب نّ أصش فٙ رؾذٚةذ 

انًؼةةبَٙ انًاصةةٕدح ، كًةةب كةةبٌ نةةّ رنةة  فةةٙ دللد انزشاكٛةةت انُؾٕٚةةخ يًةةب نةةّ 

 َظٛش فٙ اناشآٌ أٔ كًو انؼشة . 

هٛةم انُؾةٕ٘ ٔعةذَب انغةٓٛهٙ اةذٚذ انًٛةم ئنٛةّ ؽزةٗ اةكهذ فٙ ثةبة انزؼ -

ػههّ عبَجبً كجٛشاً فٙ دساعبرّ انُؾٕٚخ ، ٔل ركبد رخهٕ يُّ أكضش رٕعٛٓبرةّ ، فاةذ 

ِّ األؽكبو انُؾٕٚخ ٔٔعٛهزّ انٗ فٓى انُصةٕص انه ٕٚةخ  سآِ انًجذأ انز٘ رغزظم ث

 ٌّ انؼهةخ انصةؾٛؾخ ْةٙ  يزأصشاً فٙ رؼهًٛرةّ ثأعةبنٛت انًُبطاةخ ٔانًزكهًةٍٛ ، ئر ئ

انًطشدح انًُؼكغخ انزٙ ٕٚعذ انؾكةى ثٕعٕدْةب ٔٚساةذ ثساةذآَب ، ٔٔنؼةّ ثبنزؼهٛةم 

نى رٕ ْسُّ ػُةذ انؼهةخ الٔنةٗ ثةم ٚزؼةذٖ رنة  انةٗ انؼهةم انضةٕاَٙ ٔانضٕانةش ، ٔ ةذ 

هؼةذل ، ٔكأَةّ ٚةإيٍ نأٔصهٓب انٗ ػهٍم عٍذ فٙ يغأنّ يُغ العى يةٍ انصةشف 

ٌّ كةةم يةةب ٚؾةةٛ  ثبنه ةةخ  شكٛةةت ُٚةةذسط رؾةةذ ثةةبة اثزةةذاًء يةةٍ انؾةةشف انةةٗ انزثةةأ

 أَّّ ؽبٔل أٌ ٕٚظّف انذلنخ فٙ ثٛةبٌ رؼهًٛرةّ ، فبعةزؼًبل انًسةشدح انزؼهٛم ، ئل

ٌّ دللرٓةةب أعجةةذ رنةة  ، ٔ ةةذ ثُةةٗ رنةة   أٔ انزشاكٛةةت انًؼُٛةةخ فةةٙ يٕاضةةؼٓب أل

نة  ) يةب (  –يةضًً  –ػهٗ أصةٕاد ثؼةض انؾةشٔف ٔاألعةًبء ، كًةب فةٙ رؼهٛهةّ 

ئثٓبيٓب َٔسةٙ ) ل ( ٔايزةذاد يؼُةٗ انُسةٙ فٛٓةب ، ٔرنة  ثٕعةٕد ) األنةف ( فةٙ ٔ

آاشًْةةب ٔايزةةذاد انصةةٕد فًٛٓةةب ، ٔنةةٛظ كةةزن  فةةٙ ) يةةٍ ( أٔ ) نةةٍ ( ، ٔفةةٙ 

ع طشق انزؼهٛم ػُذِ فًٛب أابس ئنّٛ انجؾش . ّٕ  ضٕء رن  ٔعذَب رُ

ٔارا كةةبٌ كةةم اةةٙء فةةٙ انه ةةخ ػُةةذِ ٚةةذام فةةٙ ثةةبة انزؼهٛةةم فٓةةٕ ثةةزن   -

صم ثايٛخ انؼبيةم انُؾةٕ٘ ، ار ْةٕ ٚاةٕو ػهةٗ رٕعٛةّ الػةشاة ، فؼًيةبد ٚز

ب رشرج  دللرٓب ثايةٛخ  ًّ الػشاة أٔ ؽشكبد انجُبء ل ركٌٕ ئّل رجؼبً نًؼبَٛٓب ي

ِِ انًغأنخ اعزٓبداد ٚجذٔ أَّ أَسشد ثٓب ، يُٓب :  انهسع ٔانًؼُٗ ٔنّ فٙ ْز

انًُسصم ، فذإنةّ ػهةٗ األعةًبء أٌ دلنخ انزٍُٕٚ ْٙ نهزسشٚق ثٍٛ انًزصم ٔ -أ

 ، ِّ ػًيةةخ نًَسصةةبل ٔااةةؼبسا ثةةأٌ العةةى غٛةةش ييةةبف انةةٗ يةةب ثؼةةذِ ٔل يزصةةم ثةة

ٍٍ ػُةةّ  يغةةزؼُٛبً ػهةةٗ رنةة  ثبلدنةةخ ، ٔيُٓةةب اعةةابطّ ػُةةذ انٕ ةةف لٌ انغةةكٌٕ ي ةة

ٔأ ٕٖ فٙ انذلنخ ػهٗ فصم العى يُٓب ، ٔؽبٔل أٌ ٚطجةق سأٚةّ ْةزا ػهةٗ انًةبَغ 



 

 

ب ػٍ انزٍُٕٚ انز٘ ْٕ دلنخ ػهةٗ الَسصةبل ، ْٕٔ اعز ُبؤْ يٍ صشف العًبء ،

فبرا صال انزٍُٕٚ ٔثاٙ انخسض ، ؽصم ئنزجبط ثبنًيةبف انةٗ ٚةبء انًةزكهى ، فُؼةِذل 

ػٍ انخسض انٗ انسزؼ رغُجبً يٍ ؽصٕل ْزا انهةجظ ، فةبرا أُداهةذ األنةف ٔانةًو أ 

ٍَ انهجظ ٔػبد انخسض ٔؽذِ ٔنى ٚؾزْظ انٗ انزٍُٕٚ .  أُضٛف أَِي

ٌّ  -ة ِِ أ ٌّ انؼشة ر،ةٛش ثٓةز ٔصٌ ) فَؼبِل ( يٍ العًبء يًُٕع يٍ انصشف ، أل

األعًبء انٗ أٍَٓ يؾجٕثبد ، ٔكم يؾجٍٕة ياشةا انةٗ انةُسظ ييةبفا ئنٛٓةب ، كًةب 

ِِ األعةًبء ثؾشكةخ انكغةش ،  اٌ رشا انزٍُٕٚ ٚ،ؼش ثٓزا انًؼُٗ ، ٔنٓزا اازّصذ ْةز

.ِّ  كأٌ انًزكهى ٚشٚذ ئضبفزٓب انٗ َسِغ

ؾةةش يؾبٔنةةخ انغةةٓٛهٙ سثةة  انؼًةةم انُؾةةٕ٘ ٔانزةةأصٛش ثبنذلنةةخ ، ثةةٍّٛ انج -

فبنؼبيم ػُذِ يب دّل ػهٗ يؼُٗ فٙ غٛشِ يٍ العةًبء ٔاألفؼةبل ، ْٔةزا انؼبيةم 

ٌٍ فةٙ َسغةٓب ،  ) انسؼم ٔانؾشف ( ، أيب األعًبء فةً رؼًةم لَّٓةب رةذل ػهةٗ يؼةب

أطهةةق ػهٛةةّ ٔيةةٍ صةةى ٚكةةٌٕ ثةةٍٛ انكهًزةةٍٛ ) انؼبيةةم ٔانًؼًةةٕل ( اسرجةةبط ٔرؼهةةق 

رغًٛخ ) انز،جّش ( ، فبنكهًخ األٔنةٗ رطهةت انضبَٛةخ ثغةجت يؼُبْةب ٔر،ةجضٓب ثٓةب ، 

ِّ انزٙ اعزٓذ ثٓب فٙ انؼبيم :  ٔيٍ آسائِ

ِّ ٔل ثجُزّٛ ، ٔاًَب ٚذل ثجُٛزّ ػهٗ ااةزًف  -أ ٌِ ثهسظ ٌّ انسؼم ل ٚذل ػهٗ انضيب أ

ةب كةبٌ انسؼة ًّ ِّ ، ٔن م ي،ةزابً يةٍ انًصةذس أؽٕال انؾذس ، ٔثهسظّ ػهةٗ انؾةذس َسغة

فذلنةخ رةأصٛش انسؼةم  –ْٔزا انًؼُٗ كَّٕ يخجةشاً ػُةّ  –نٛذّل ػهٗ يؼُٗ فٙ انسبػم 

 ركٌٕ ػهٗ انسبػم يٍ ؽٛش اٌ انسؼَم ْٕ ؽشكخا نّ.

ٌّ انسؼةةم ل ٚؼًةةم فةةٙ انؾاٛاةةخ ال فًٛةةب دّل ػهٛةةّ نسظةةّ ، كبنًصةةذس ٔانسبػةةم  -ة أ

ِّ ، أٔ فًٛب كبٌ صسخً نٕاؽذ يٍ ْ ِِ.ٔانًسؼٕل ث  ز

ٌّ نٓةب يؼةبَٙ فةٙ غٛشْةب ، ٔيةٍ  -ع  ٌّ األصم فٙ انؾشٔف أٌ ركةٌٕ ػبيهةخ أل أ

 ُٗ ، ْٔزا انزؼهق ْٕ ) انز،جش (.ؼصى ٚكٌٕ ػًهٓب ثغجت رؼهآب ثزن  انً

ٌّ انؼبيةةم فةةٙ انخجةةش ْةةٕ ) انزجؼٛةةخ ( نهًجزةةذأ يةةٍ ؽٛةةش كةةبٌ ْةةٕ ْةةٕ كًةةب فةةٙ  -د ا

 انُؼذ ٔانجذل

ٌّ انؼبيةةم فةةٙ انًصةةذس انًإّكةةذ  -ْةة  ْةةٕ رجؼٛزةةّ نهًصةةذس انًزيةةًٍ فةةٙ انسؼةةم ، أ

ٌّ انسؼم ْٕ انؼبيم فّٛ.  فكأ

ٌّ انؼبيم فٙ انًؼطٕف ييةًش ٚةذل ػهٛةّ ؽةشف انؼطةف ، ْٔةٕ فةٙ يؼُةٗ  -ٔ أ

 انؼبيم فٙ انًؼطٕف ػهّٛ ، ال أٌ ؽشف انؼطف أغُٗ ػٍ ئػبدرّ.



 

 

ٌّ انؼبيم فٙ انؾبل يٍ  ٕنٓى ) ْزا صٚذا  بئًةبً ( يؼُةٕ٘ ، ْٔةٕ يةب دّل ػ -ص هٛةّ أ

يؼُٗ الابسح ػهةٗ انُظةش ، ٔرنة  انًؼُةٗ ْةٕ ) اَظةش ( ، فكأَةّ  ٛةم : اَظةش انةٗ 

ش نذلنخ انؾبل ػهّٛ يٍ انزٕعّ ٔانهسع. ًِ  صٍٚذ  بئًبً ، ٔنكُّ أُض

ّٙ ٚذل ػهّٛ انسؼةم انظةبْش ، فٓةٕ  -ػ ٌّ انؼبيم فٙ انًسؼٕل ألعهّ فؼم ثبطٍ اس أ

ٌّ انؼبيةةم فٛةةّ  يسؼةةٕل فةةٙ انًؼُةةٗ ، ٔانظةةبْش دال ػهةةٗ يةةب ُٚصةةجّ ، ٔػهةةٗ ْةةزا فةةب

 يؼُٕ٘ .

أٌ ) اناصذ ئنّٛ ( ػبيم يؼُٕ٘ اازّث ثبنُصت ، ٔ ذ اػزًذِ انغٓٛهٙ ػهٗ  -ط

ٌَ   ، ٔئٚةبا ، ٔٔٚةَم  ثؼض ؽبلد الاز بل ٔانًُبدٖ ٔانًسؼٕل انًاذو ٔ ) عةجؾب

 صٚذ ٔٔٚؾّ ( فهًب كبٌ كم يُٓب ياصٕد ئنّٛ ثبنزكش ٔعت َصجّ.

ِّ نهًسشدا - ِّ انه ةٕ٘ فةٙ فٙ ػشِض د ٔانزشاكٛت فاذ كبَذ نّ آساء ل رُس  ػةٍ أصةه

انؼً ةةخ ثةةٍٛ انهسةةع ٔانًؼُةةٗ ، ٔػُبٚزةةّ ثةةبنًسشدح ا زيةةذ انجؾةةش فةةٙ دلنزٓةةب انًؼغًٛةةخ 

ثيةةًٍ انزشكٛةةت ، ٔنةةّ فةةٙ رنةة  يٕا ةةف ٔاعزٓةةبداد كًةةب ٔعةةذَب فةةٙ رؼةةذ٘ انسؼةةم 

ان ٛجةخ ٔانًخبطةت  ٔنضٔيّ، أ دلنخ انيًبئش انًُسصةهخ ػهةٗ أؽةٕال العةى َسغةّ يةٍ

ٔانًزكهى ٔنٛغذ دلنزٓةب ػهةٗ كَٕٓةب يشفٕػةخ أٔ يُصةٕثخ ، ٔأَّةّ نةى ٚ سةم انجؾةش فةٙ 

أصٕل ثؼض األنسةبظ ٔرطٕسْةب يًةب ٚؼكةظ عٓةٕدِ فةٙ رطةٕس انه ةخ ٔيةٍ صةى ثٛةبٌ يةب 

نٓزِ األنسبظ يٍ ػً بد َؾٕٚخ ، ٔكبٌ نهًغبص ػُةذِ أصةش كجٛةش فةٙ أٌ ركزغةت األنسةبظ 

 دللد عذٚذح.

ذ ػُبٚزةّ فةٙ انزشاكٛةت انُؾٕٚةخ كجٛةشح ، ٔٚةشٖ أٌ أًْٛةخ انُؾةٕ ٔ ًٛزةّ ركًةٍ ٔكبَ

فّٛ، ئر ٚك،ف رؾهٛهّ نهُصٕص ػٍ فٓى ػًٛق ، ثؾٛش ٚزأرّٗ انًؼُةٗ انُؾةٕ٘ انةذلنٙ 

انصؾٛؼ يٍ رٕافق فٙ الازٛبس نهًسشداد ثيًٍ رشاكٛجٓب ، يهزًغبً فةٙ رنة  انًُبعةجخ 

ٌّ ) انهسةع عغةذ ٔانًؼُةٗ سٔػ ( ، ٔرؾةّشٖ فةٙ رنة  يةةضط  ثةٍٛ انهسةع ٔانًؼُةٗ طبنًةب أ

ٍٕ ٔاػةةشاة يةةغ انةةذللد انزشكٛجٛةةخ الاةةشٖ يةةٍ راةةذٚى نانذساعةةخ ا ه ٕٚةةخ نهةةُّث يةةٍ َؾةة

ٔرأاٛش أٔ ؽزف ٔركش أٔ رؼشٚف ٔرُكٛش ، ٔثٛبٌ دللرٓب ػهٗ انًؼةبَٙ انزةٙ ٚاصةذْب 

انةٗ رنة  ،  انؼشة فٙ كًيٓى ، ٔ ذ ارخز َظى اناشآٌ انكشٚى ٔانؾةذٚش ان،ةشٚف عةجًًٛ 

فزُضٚةةم أنسةةبظ اناةةشآٌ فةةٙ يُبصنٓةةب ٔرشاكٛجٓةةب ل ٚكةةٌٕ ال نؾكًةةخ رؼةةّذ عةةّشاً يةةٍ أعةةشاس 

ٌّ انؾةشٔف  –ػهٗ عجٛم انًضبل  –انُظى ْٔٙ رٕافق ضٕاث  انُؾٕ ٔأصٕنّ ، ٔسأُٚب  أ

ػُةةذِ ل ٚغةةٕص ؽةةزفٓب ال ارا  ةةبو ػهٛٓةةب دنٛةةم يةةٍ  ٛةةبط أٔ عةةًبع ، ألٌ انؾةةشٔف ارا 

ٍٙ ٚطهؼةةُّ ػهةةٗ  أُضةةًشد نةةى ٚجةةق يةةب ُٚجةةع ػةةٍ يؼبَٛٓةةب ، ٔلؽزةةبط انًخبطةةت انةةٗ ٔؽةة

 ضًٛش انًزكهى ٔأَّّ اسادْب َٕٔاْب.



 

 

ٔنى ٚ سم انغٓٛهٙ  يةٛخ انغةٛبق انًاةبنٙ أٔ انًاةبيٙ أٔ العزًةبػٙ ٔأصةشِ فةٙ ثٛةبٌ 

انذلنةةخ انُؾٕٚةةخ ، ٔفٛةةّ ٔ ةةف ػُةةذ ثؼةةض انُصةةٕص اناشآَٛةةخ ٔاألؽبدٚةةش انُجٕٚةةخ يًةةب 

ِّ يةةٍ  ذُةةٗ انًاصةةٕد ٔاعةةزُجبطّ يةةٍ ؽةةبل انًةةزكهى ٔيةةب أؽبطةةأعةةًٓب فةةٙ رؾذٚةةذ انًؼ ثةة

ظشٍٔف ٔيًثغبد ، ٔنؼم أصش انُجش أٔ انزُ ٛى كبٌ عهٛبً ْٕٔ ٚك،ف ػٍ دلنةخ انغةٛبق 

( فةةٙ يغةةأنخ ٙ   رؼةةبنٗ ػًُٓةةبٔثٛةةبٌ يةةب ٚازيةةّٛ كًةةب فةةٙ  ةةٕل ػًةةش نؼضًةةبٌ )سضةة

 )انٕضٕء (.

 

 ِّ  َغزؼٍٛ ٔآاش دػٕاَب أٌ انؾًذ هلل سة انؼبنًٍٛ ، ٔث

 


