
 هـ0441-م9102للعلوم االسالمية اجلامعة  اجمللد الثالث / العدد الثاني / السهة   ()جملة كلية اإلمام الكاظم

 

791 

 

 

Email:Alihuss652@gmail.com 



 هـ0441-م9102للعلوم االسالمية اجلامعة  اجمللد الثالث / العدد الثاني / السهة   ()جملة كلية اإلمام الكاظم

 

791 

 

Advanced Search 

Semantic Research and its Impact on the Fundamentals of 

jurisprudence 
By: Ali Hussein Shamki 

Supervised by : Assistant Professor Dr. Dhea  Al-Safi 

College: Imam Al- Kadhim 

Department of Arabic Language 

 

Email:Alihuss652@gmail.com 

 

Key Words: Semantic research, Arabs and significance, theory of mind, 

theory of the century, the theory of use. 

 

Abstract:  

The fundamentalist interest in semantic research and their treatment 

of the issues of the relationship between verbal and meaning, public and 

private, absolute and restricted, truth and metaphor, and so on. 

The history of the emergence of semantic research, whether it is 

Western birth and origin, and then moved to the Arab environment, or that 

it filled the Arab scientists but research under the title of the meaning, here 

they saw the matter. 

To explain the relationship between the word and the meaning 

emerged several theories, the most important of them: the theory of mind, 

and the subjective (natural), and the theory of commitment, and theory of 

the century sure. In order to complete the interest, the research is sealed 

with usage theory. 
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                                                الخاتمة 
َبٍُ يذي اهتًاو عهًاء األصىل بانبحج انذالنٍ،  ج انًتىاضع، يا هى إال ًَىرج يستمهزا انبح

انمىل إٌ انبحج انذالنٍ  ت، وًَكٍ خاص بصفت  انهغىَت  نًختهف انًسائم   خالل يعانداتهى يٍ 
أبشص شاخص تًُض به انذسط انهغىٌ عُذ األصىنٍُُ، فال ًَكٍ نباحج أٌ َتداوص خهىد هؤالء 

ًّ ا دّوَه عهًاء األصىل، فمذ تعًمىا األعالو، بم ًَكٍ أٌ َدضو بأٌ أٌ بحج دالنٍ ال َستغٍُ ع
 هه انهغىَىٌ أَفسهى.ووصهىا إنً يانى َص

 
 

 انهىايش:
 
 .  7/21. عشوط األفشاذ: 7
 . 22. انذالنت انهفظُت: 2

 . 71. عهى انذالنت، د. أحًذ يختاس: 2
 . 770ــ  99: . انبحج انهغىٌ عُذ انهُىد2
 . 02. بحىث فٍ عهى انذالنت: 2
 . 072، انهساَُاث وانذالنت:  02. َُظش كم يٍ: انًصذس َفسه: 0
 .  02. َُظش: بحىث فٍ عهى انذالنت: 1
 .  00. َُظش: عهى انذالنت، د.أحًذ يختاس: 1
 . 02. َُظش: بحىث فٍ عهى انذالنت: 9

 . 02َُظش: انًصذس َفسه:  10. 

 . 02. َُظش: عهى انذالنت، د.أحًذ يختاس: 77
 . 09،  01. َُظش: انًصذس َفسه: 70
 .7بحج(: . عهى االنذالنت بٍُ انُظشَت وانتطبُك)72
 . 2. انتىبت: 72
 . 02. َُظش: عهى انذالنت، د.أحًذ يختاس: 72
 . 7/72. انخصائص: 70

 .07-02. َُظش: عهى انذالنت، أحًذ يختاس: 71 
. 70. عهى انذالنت، يُمىس: 71
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 .  120. عهى انذالنت عُذ انعشب: 79
 . 20سىسُش فٍ عهى انذالنت:  دٌ فشدَُاٌ. خهىد 02
 . 07انذالنت انهغىَت عُذ انعشب: . 07
. 21. َُظش: دساساث فٍ انمشآٌ انكشَى: 00
 . 712،  712. انتعشَفاث: 02
 . 12انبحج انذالنٍ عُذ ابٍ سُُا: . 02
)َمال عٍ بُُت انعمم انعشبٍ نهذكتىس يحًذ عابذ اندابشٌ، ونى أعثش  . 19انًصذس َفسه: . 02

عهُها فُه(.
 . 02كتاب انعذة:  . انمضاَا انذالنُت ف00ٍ
 . 12. َُظش: انبحج انذالنٍ عُذ ابٍ سُُا: 01
. 77. انشسانت انشيضَت فٍ أصىل انفمه: 01
 . 70. انشسانت انشيضَت فٍ أصىل انفمه: 09
 .  12انبحج انذالنٍ عُذ ابٍ سُُا: . 22
 . 22ـ - 7/72 :انتمشَشاث خىدأ :شظَُ. 27
 . 0/220: انًعدى األصىنٍ. 20
. 702: انفمه، انًظفشأصىل . 22
 .  0/227. انًعدى األصىنٍ: 22
 .  02. اإلسشاء: 22
 .  27. يبادئ أصىل فمه: 20
 . 0/299. انًعدى األصىنٍ: 21
 . 712. انبمشة: 21
 . 22. يبادئ أصىل فمه: 29
 . 02. انذالنت انهغىَت عُذ انعشب: 22
 . 02،  02. انًصذس َفسه: 27
 . 02انًصذس َفسه:  ، وَُظش: 7/072. انخصائص: 20
. 00. انذالنت انهغىَت عُذ انعشب: 22
 ( .70/221، )َمال عٍ انًغٍُ فٍ أبىاب انتىحُذ وانعذل:  027. سبم إصانت انغًىض: 22
 . 12. انشسانت: 22
 . 7/20. انًضهش: 20
، وانًُضاٌ فٍ تفسُش انمشآٌ:  72،  72، وَُظشكم يٍ: بذاَت انحكًت:  9َهاَت انحكًت: . 21
72/22 . 
. 7/20. َُظش: انًضهش: 21
 . 79،  71، وَُظش: يُهاج انبهغاء وسشاج األدباء:  722/ 7. إسشاد انفحىل:29
، وأصىل انفمه، انًظفش:  02 -ـ 7/27. َُظش كم يٍ: كفاَت األصىل فٍ أسهىبها انثاٍَ: 22
 . 92-7/11،  وبحىث فٍ عهى األصىل: 22-ـ02
 . 7/72أخىد انتمشَشاث: . 27
 .  702. يُهح انبحج انهغىٌ بٍُ انتشاث وعهى انهغت: 20
،  29، وانتفكُش انهساٍَ:  7/709. َُظشكم يٍ: يحاضشاث فٍ أصىل انفمه، انشفاعٍ: 22

 )انهايش(.
. 7/21أصىل انفمه، انصفاس: . 22
 . 22. دالنت األنفاظ: 22
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 . 21. انًصذس َفسه: 20
 . 27. َُظش: انذالنت انهفظُت: 21
 . 00أصىل انفمه، انًظفش: . 21
 . 00. انًصذس َفسه: 29
 . 9. كفاَت األصىل: 02
. 7/22انخصائص: . 07
 . 29دالئم اإلعداص: . 00
 . 029دسوط فٍ عهى األصىل)انحهمت انثاَُت(: . 02
 . 722،  7/729. َُظش: يحاضشاث فٍ أصىل انفمه، انشفاعٍ: 02
 . 7/11. بحىث فٍ عهى األصىل: 02
 . 7/11َفسه:  . انًصذس00
 . 7/11: . انًصذس َفسه01
. 7/11. انًصذس َفسه: 01
 . 72. كفاَت األصىل: 09
 . 72. َُظش: انًصذس َفسه: 12
 . 7/92، وَُظش: بحىث فٍ عهى األصىل:  01. أصىل انفمه، انًظفش: 17
 . 7/92. بحىث فٍ عهى األصىل: 10
. 7/92: . انًصذس َفسه12
. 2. انفاتحت: 12
 . 2انفاتحت: . 12
 . 02،  7/02. دساساث فٍ عهى األصىل: 10
 . 22،  29. أصىل انفمه، انًظفش: 11
 .  7/12. يُتهً انذساَت: 11
 .  7/12. انًصذس َفسه: 19
 . 7/01. دساساث فٍ عهى األصىل: 12
 . 29. دالنت األنفاظ: 17
 . 21. انًصذس َفسه: 10
 . 711/ 7، وَُظش: َهاَت انىصىل:  7/70. انًضهش: 12
 . 7/70. انًضهش: 12
 .  12. َُظش: انذالنت انمشآَُت عُذ انششَف انًشتضً: 12
. 0/222. انعٍُ: 10
 . 17ـــ 11. َُظش: فٍ عهى انهغت انعاو: 11
 . 7/720. يحاضشاث فٍ أصىل انفمه، انشفاعٍ: 11
 . 7/11. بحىث فٍ عهى األصىل: 19
 .  02 . َُظش: بٍُ يفهىو انتضاد وانطباق)بحج(:92
 . 7. َُظش: َظشَت انتعهى ويفهىيها)بحج(: 97
 .072: دسوط فٍ عهى األصىل )انحهمت انثاَُت(. 90
. 7/727. َُظش: بحىث فٍ عهى األصىل: 92
  . 7/720. بحىث فٍ عهى األصىل: 92
 . 722،  7/720. انًصذس َفسه: 92
 .انًعهىل إنً بانعهت انتىصم :انهًٍ اللب فٍ، أٌ انتىصم بانًعهىل إنً انعهت. 90
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 . 720. انًعانى: 91
 . 7/12. َُظش: كفاَت األصىل فٍ أسهىبها انثاٍَ: 91
 . 701. انشافذ: 99

. 720. انًعانى: 722
 . 07 – 29/ 7 :انًُطك. 727
 . 722انًعانى: . 720
  .                                                                                                               01/ 7 :انًُطك. 722
  .                                                                                 00 :انهغىَت انفشوق. 722
  .                                                                                 722. انًعانى: 722
 .                                                                                 722: انًصذس َفسه. 720



 هـ0441-م9102للعلوم االسالمية اجلامعة  اجمللد الثالث / العدد الثاني / السهة   ()جملة كلية اإلمام الكاظم

 

002 

 

 7- 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



 هـ0441-م9102للعلوم االسالمية اجلامعة  اجمللد الثالث / العدد الثاني / السهة   ()جملة كلية اإلمام الكاظم

 

002 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



 هـ0441-م9102للعلوم االسالمية اجلامعة  اجمللد الثالث / العدد الثاني / السهة   ()جملة كلية اإلمام الكاظم

 

002 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



 هـ0441-م9102للعلوم االسالمية اجلامعة  اجمللد الثالث / العدد الثاني / السهة   ()جملة كلية اإلمام الكاظم

 

000 

 

o 

o 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 


