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 المستخلص
ماتناوله علماء اللغة  على جانبين: األّول سعى الباحث فيه إلى بيان أهمّ  بحثهفي دراسة الباحث  منهج قومي
فيتضىّمن  أّمىا الثّىانيقي إلىى هى ا الظىاهرة اللغويىة أو تلى   ونظرة البيه موضوعات البحث،من آراء تخّص ن و والدارس

 المتعّلقة بتل  الموضوعات    المختلفة لدالالت األلفاظ مجموعة من األمثلة الّتطبيقية
ىص األّول منهىا لل ىالم  بينبتمهيد توزَّع  الباحث اهبدأ بحث على ثالثة فصولالواحتوى  ثالثىة مقاصىد، خصَّ

ىىا الثَّىىاني ف ىىان  ،ا العلميىىة بمىىا تيّسىىر مىىن المعلومىىات عنهمىىاحيىىاة البيهقىىي وآثىىار  عىىن للّتعريىىب بال تىىاص ووصىىفه، وأّمىىا أمَّ
 الثّالث فتضّمن شرحًا موجزًا لمفهوم داللة األلفاظ في اللغة 

منهج البحث الدَّاللي عند البيهقىي، فجىاء فىي ثالثىة مباحىث هىي: مصىادر البيهقىّي وفي الفصل األوَّل، درس 
 الدَّاللي عند البيهقّي   حوشواهدا اللغوية في البحث الدَّاللي، وسمات شرح البيهقّي معاني األلفاظ، والتَّرجي

وم تعىّدد مىوجزة عىن مفهىتوطئىة فتضىّمن تعىّدد اللفىظ والمعنىى، تتعلّى  بوخصَّص الفصل الثَّاني لدراسة قضىايا 
المشتر  اللفظي، و الفرو  اللغوية، و الّترادب،  الّظواهر اللغوية اآلتية: ضّمت، وأربعة مباحث اللفظ والمعنى في اللغة

  األضدادو 
توطئىىة مىىوجزة عىىن مفهىىوم التَّغيىىر  بىىينوفىىي الفصىىل الثَّالىىث، تنىىاول موضىىوع التَّغيىىر الىىدَّاللي ل لفىىاظ، موزَّعىىًا 

 ، وانتقال مجرى الّداللة رقيهاالدَّاللة و  انحطاطثالثة مباحث هي: تخصيص الدَّاللة وتعميمها، و ، و  لفاظالدَّاللي ل
، الّشىىارحفّسىىرها علىىى لفظىىة  اشىىتملتوقىىد َعَمىىَل الباحىىث علىىى   ىىر  ىىلّ عبىىارة ألميىىر المىىؤمنين  عليىىه السىىالم  

 ىنن ت ىون مىن  ىالم الّشىريب الّرضىي  ،ه السىالم هىي ليسىت مىن  المىه  عليى ألفاظ معانيشرح قد ي البيهقي علمًا أنّ 
   رحمه اهلل 

ىىالح فىىي توثيىى  متىىون  الىىنَّهج  فىىي  تىىاص  الباحىىث واعتمىىد علىىى  تىىاص  نهىىج البالسىىة  ل سىىتا  صىىبحي الصَّ
  بالحر ات الشَّارح، لعنايته بضبط الّنصوص 

مَّىة جهىدًا  بيىرًا ب لىه البيهقىّي فىي شىرحه، شىير إلىى أنَّ ثن  من المهىّم هنىا، ومىن بىاص األمانىة العلميَّىة، أن  ولعلّ 
 ات  أخىىرىبىىل تعىىدَّاا إلىىى جوانىىص معرفيىىة  ليعًا فيىىه،ضىىالىى ي  ىىان  صىىرًا علىىى الجانىىص اللغىىوّي وحىىدا،تجهىىدًا لىىم ي ىىن مق

 ودالالتىىه  المىىه مقاصىىد تتبىى علىىى فىىي  لىى   لّىىه حريصىىًا ، وقىىد  ىىان  ىىالم أميىىر المىىؤمنين  عليىىه السىىالم بفهىىم  صىىلة
  ، وعرضها بصورة مفهومةم  عليه السال

 أشىبهعمىل الباحىث، و ىان  سىهَّلجهىد  ووهىص، األسىتا  أسىعد الطي ى  ال تىاص جهد  بير ب له محق    ل  ي وجد 
فىىي حضىىرة  لمىىات سىىّيد البلغىىاء والفصىىحاء بعىىد رسىىول اهلل  صىىلَّى اهلل عليىىه وآلىىه فقيىىرًا م رشىىد وم عىىين لىىه، وهىىو يقىىب ب

  وسلَّم 
 ينتي: ما ، وهيئج التي توّصل إليهاأهّم النتا

 

  بحث فىي مجىاالت إادس الهجري، مين في القرن السّ حد العلماء المهّ أ ال ي هو ،البيهقي بن زيد عليّ عريب بالتّ  -1
ومىن هى ا  ،ةة موسىوعيّ ة علمّيىف انىت شخصىيته شخصىيّ  ،ونوعىاً  اً ة  ّمىة مهّمىعلمّيى تىر  لنىا آثىاراً و ة، عىدّ  ةمعرفّيى



لىىىيس  هّنىىىأ علمىىىاً   و الميىىىاً  لغويىىىاً  اص  نهىىىج البالسىىىة  ألميىىىر المىىىؤمنين  عليىىىه السىىىالم  شىىىرحاً شىىىرحه  تىىى اآلثىىىار
 ىىىىاديمي العراقىىىىي، علىىىىى الىىىىرسم ممىىىىا   رنىىىىاا رس األوفىىىىي الىىىىدّ  رة فىىىىي الوسىىىىط العلمىىىىي والثقىىىىافيو شىىىىهم ةشخصىىىىيّ 

 زة ة والمتميّ ة الموسوعيّ بخصوص شخصيته العلميّ 
ن ال شب عن معىاني المفىردات المختلفىة فىي  ىالم تضمّ  صغير، م لغويّ أشبه بمعج  تاص  معارج نهج البالسة  -2

علىىى صىىلة  فىىي قضىىايا مختلفىىة باحثىىاً عنايىىة،  شىىدّ فقىىد عنىىي فيىىه بداللىىة األلفىىاظ أ  أميىىر المىىؤمنين  عليىىه السىىالم 
 وه  تاصال ، علمًا أنّ  المه  عليه السالم معاني الحرص على سبر سور   لّ  حريصاً قد  ان و   به ا المفهوم

ة همّيىىومىىن هنىىا جىىاءت أ ،دراسىىة لغويىىة متخصصىىةلىىه فىىرد ت  الينىىا، ولىىم  وصىىلت التىىي  البالسىىة نهىىج  شىىروح ولّ أ
 دراسته 

، ، الى ي لىم يصىل إلينىاعلى  الم أمير المؤمنين  عليىه السىالم  شرح الوبريمن  جزء على  تاص البيهقي اشتمل -3
ن  ىان اقتصىر علىى علىم ال ىالم، إال أّنىه و مىن شىرح الىوبري جزء ال ه او ، -أيضا- الوبريتعريب بالو   و قيمىة ا 

  ياعمن الضّ  لنا حفظهي ون قد   تابه، له في البيهقي بتسجيلمعرفّية، و 
و ، أاللة المعجمىيو علم الدّ أ ،اللة المعجميةالدّ أو  ،لفاظاأل مفهوم داللة اللغويين أو الدارسين بعضيستعمل قد  -4

صىد  علىى المجىال تمنهىا  ة ل واحدإ   مقصود ومعنى واحد، على هاجميع تدلّ  تسميات علم المفردات، وهي
 ،ياقيةالّسىىىىىرا يىىىىىص التّ و  ،را يىىىىىص االصىىىىىطالحيةوالتّ  ،لفىىىىىاظعنىىىىىى فيىىىىىه الباحىىىىىث ببيىىىىىان دالالت األاللغىىىىىوي الىىىىى ي ي

وصىورها  ،ريخينرهىا التىوتطوّ  ،لفىاظأصىل الوضى  لىبعض األة، و الشىرعيّ المصىطلحات و  ،ةوالمصطلحات العلمّيى
 وسير  ل   ،ومعانيها الحقيقية والمجازية ،االشتقاقية

 


