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 ملخص الر حل   حلل   العر ل 
 وآله ه  مد  مح   ،أجمعين الخمقه  الم عمى سيده الة والس  والص   ،العالمين رب   لله  الحمد  

 الميامين وصحب  الغر   ،لطيبين الطاهرينا
  ع  : أمح 

المدروسههي  عههن طبيعههي ال صههو ه  لمكشهه ه  مهمههيً  الدراسههات المغويههي وسههيميً  عههد  ت
حههث مههن خصههات  تتمتههه بههها هههى  ال صههو  عمههى مسههتويات الههدرس الباه  ومهها يمح هه   

    مو ههه)األموهها ت ت دراسهههي ال صههو  ال وريههي وبخاصهههي   ومهههن المعههرو   ن   ،كافههي المغههوي
 ،مع هم أب هاا الجماعهي المغويهي مهمي تكش  عن المستوى المغوي الىي يتكمم ب ه  دراسيً 

دت فه  كتهاب شهره  ههب البالبهي ببهن أبه  ر وهىا ما دفه الباحث  لى دراسي األموا  و 
   .الحديد المعتزل 

كههان ميههدا ًا لمكويههر مههن الدراسههات  وشههروح ه  ، هههب البالبههي وعمههى الههربم مههن أن  
وههههىا مههها دفهههه  ،الهههواردة فههه  الشهههرهالمغويهههي  ب أ هههها أب مهههت دراسهههي ال صهههو   المغويهههي

  .هاالباحث  لى دراسي األموا  الواردة في
ههههه  م المسههههتوى  ،والوههههي فصههههو  وتمهيههههدًا تميهههه ه  ،وقههههد ت ههههم ت الرسههههالي م دمههههي

أع بتههها خاتمههي احتههوت عمههى ال تههاتب  ،والمسههتوى الههدبل  ،والمسههتوى ال حههوي ، رفالصهه
   .قاتمي بمصادر البحث ومراجع  م  و   ،   ليها الباحثالت  توص  

وابههن أبهه  الحديههد  ،وحياتهه  ،و سههب  ،تحههدوت فهه  التمهيههد عههن الشههري  الر هه 
وأهميههي األموهها  فهه  الههدرس  ،ومىهبهه  ،وحياتهه  ،سههم وا ،البالبههيالمعتزلهه  شههاره  هههب 

ف  فهههه  األموهههها ت ف ههههد درسههههت فيهههه  أب يههههي ر أمهههها ال صهههه  األو  )المسههههتوى الصهههه ،المغههههوي
 ،وأب يهي المشهت ات الهواردة فه  األموها  ،والمزيدة ودببت الزيهادة فيهها ،األفعا  المجردة

  .وصيغ الجموع الواردة فيها
فبي هههت وفههه  ال صههه  الوههها   )المسهههتوى المغهههوي فههه  األموههها ت درسهههت )الجممهههيت 

)التوكيهدت  فه  المبحهث الوها   درسهت  و  ،والجممهي ال عميهي ،وه  الجممي ابسهميي هاأقسام
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وفه  المبحهث  ،أشرت في   لى أهميي ال واهر المغويي فه  أسهموب التوكيهد فه  األموها و 
وفه  المبحهث الرابهه  ،من حيهث ال عه  الجممي الشرطيي وأدواتها ت  الوالث )الشرطت درس

شههره  وأهههم أدوات هههىين األسههموبين الههواردة فهه  أموهها  ،درسههت أسههموب  )ال  هه  وال ههه ت
   .ال هب

اهتمهههام الباحهههث  وفههه  ال صههه  الوالهههث )المسهههتوى الهههدبل  فههه  األموههها ت أ صهههب  
و  ،فدرسهت )الت ابه  الهدبل ت ،عمى دراسي أهم ال واهر الدبليي ف  أموها  شهره اله هب

   .)التراد ت
وف  الختام ببد له  أن أت هدم بالشهكر الجزيه  لذسهتاى الهدكتور سهام  الما ه  

السهديدة األوهر الكبيهر  اإلشهرا  عمهى الرسهالي والهىي كا هت لتوجيهاته ه  ى مهمهيالهىي تهول  
كمهها أت ههدم بالشههكر الجزيهه  ل سههم المغههي العربيههي رتيسههًا  ،فهه  تصههحير الرسههالي وت ويمههها

ت ههديم  ىوب أ سهه ،أو ههاا دراسههت ه فهه  مههن  صههاتر كا ههت م يههدة لمباحههث  وأسههاتىة لمهها أبههدو   
فجههزاهم الل ع هه   ،وكهها وا خيههر عههون  لهه اتهم الشههكر لمههزمالا الههىين فتحههوا أبههواب مكتبهه
   .العالمين لل رب   الحمد   خير جزاا المحس ين وآخر دعوا ا أنه 

 


