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 توفي بن أحمد قاهر  اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  
الغي عند العرب د والموازنة في التراث النقد وال  التجر

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٣ السنة
ة / أدب القسم  فلسفة في اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ا ، فقد تخطت دالالته الغ د " مصطلحا  ان " التجر هذا  إن  ة ، و ة وفكر ة ونفس ات وتصورات فلسف ة ، إلى مستو ة واللغو ة واألدب الغ ات ال المستو
الغي ، فني تش  ، د ( فلسفي ، فكر ة . على الرغم من اختالف فروع التجر الغ د عن غيره من المصطلحات ال ع … ) يلي التعدد والتلون تمّيـز التجر تن

ع  ة ( الشعر ، هذه الفروع واأللوان من من د ل الفنون التجر معنى أن  واحد وتنطل من اصل واحد ، أ ان الجذر واحد وٕان اختلفت الروافد وتفرعت . 
ة التي … ) الرسم ، النحت ، الزخرفة  ع واحد والمصب واحد رغم انها تمر بروافد مختلفة ، ونعني بذلك الحقول الفن ة ، فالمن تجمعها مالمح ونقا مشتر

د " في مختلف الفحتف  قوم " التجر ة .  د اتها . إذن الوشائج متينة بين فروع الفنون التجر ة وتقن نون ـ ل منها بخصوصيته وطرق المعالجة الفن
ة ، الغموض واإلبهام ، اإليهام ، الكتمان  ة ، الذات ر ـ على عناصر تكاد تكون واحدة ، وهي : االبتكار ، االنفراد قة الذ ة إذن …  سا الجسور النظر

ستوعب مختلف الدالالت المتعالقة ، مستعينًا  م من مختلف هذه التحديدات ، واستطاع أن  الغي العري القد ة واحدة . وقد أفاد العقل ال األدوات اإلجرائ
ة ، فأثمر ذلك إضافات متميزة ، إذ توسعت دائرة الم الغة العر ة التي وفرتها له ال انات األسلو ة واإلم ا فلسف صطلح وُرفـد بتصورات جديدة شملت قضا

الغيون . لقد اشت فات التي استنها له ال عات التي شملته والفوائد والتوض مات والتفر فات التي لحقته والتقس ة ، فضال عن التعر رك النقد العري ونفس
م مصطلح " الموازنة " ، مما يدلل ع اغة وتقد ة في ص الغة العر م وال حثا في القد قة بين الميدانين . وقد مثلت الموازنة ـ في متن النقد ـ  لى العالقة الوث

انت " الموازنة " في النقد العري وسي ات مختلفة . وٕان  ة على مستو ة جزئ حثا في بن الغة فإنها تمثل  ات النص الشعر أما في ال اس ل لة وأداة لق
اناته على أكثر من مست الغي لقدرات معينة ومحددة عند المبدع . قد يتساءل قدرات المبدع وٕام زت ضمن دائرة الوصف ال الغة قد تمر و ، فإنها في ال

ا من تلق ج ان يتكشف تدر د " من جهة و" الموازنة " من جهة أخر ، والح ان هذا الخ  حث عن الخ الرا بين " التجر لما قارئ هذا ال اء نفسه 
الدرجة األولى . تقدم القارئ شوطًا ف ا ( في المضمون )  ة ، أ يتحرك دالل ة دالل د حر ي القراءة ، وعلى الرغم من ذلك نؤشر أهم هذه الروا : ـ التجر

ة الدالل ة التحليل ، التي تتحرك في المجال الداللي . إذن الحر ة التوازن بين بنيتين من خالل عمل ة تهتم بتحليل عمل لقاسم المشترك ة هي اوالموازنة بن
ة ( د الن المنظور الفني للنص األدبي ( الشعر والنثر ) . ـ ال بد للمادة التجر ش ين فنيين  د " و " الموازنة " أسلو ار  بين " التجر النص ) من مع

د من د .ـ على الرغم من أن التجر ا في مفهوم التجر شتر طة أن  ة والموازنة من  موازن ( نقد ) للمفاضلة بين العملين ، شر المحسنات المعنو
ة في قدرتهما على التعبير والتأثير في الم الغ د والموازنة ال ثيرة . ـ يلتقي التجر ة ، فإن نقا االلتقاء بينهما  د المحسنات اللفظ ل من التجر قدم  تلقي .ـ 

ع من منا د من ة للمتلقي صورة من صور لـذة النص . ـ التجر الغ ذلك تعد الموازنات ـ مع الوزن واألداء والموازنة ال ه ـ و ة ـ هذا ال شك ف ع اللغة الشعر
الهما صنعة ، ال يتقنها اال الصانع الحاذق .ـ  ة  الغ د والموازنة ال ة : الصوت والداللة . ـ التجر ة اللغة الشعر ي بن د ـ أحد مستو قوم العمل التجر

يلي مختلف أنواعه ( النص األدبي ، العمل ا ع …) لفني التش ين لحظة الالوعي والحدس ، بوصفهما قانون جم على التوازن بين لحظة اإلدراك والوعي و
وامنه ، والحاصل هو العمل التجر  ة بروحه و اة الداخل صوغه في الح ة ، لكنه  اة خارج ح الموضوع  د يتغذ  ال الخل .إذن التجر د ( إعادة أش

يل الواقع ) الذ  د من خالل أعماله تش سعى التجر ه تؤثر األخر ـ  قدر ما تؤثر إحداهما ف صفة متوازنة ، أ ان  اتين معًا ،  يلد من رحم الح
 مختلف حقولها إلى تحقي التعادل والتوازن بين الماد ( الواقع ) والروحي ( الالواقع : الذ يتمناه ).
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 محمد صائب خضير العزاو  اسم الطالب
وان الرسالة أو عن

 األطروحة
 ّ ان التوحيد  مالمح الفن القصصي في نثر أبي ح

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة  القسم  أدب –اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة ، ر ه الف شه من خالل تجار ع ع ، يواز في عالقاته العالم الواقعي الذ  ه . وهو  يهدف القاص في قصصه إلى خل عالم بد ة ، أو ابداعات خال أو العاطف
ّ في قصصه أن اته ومقوماته . وقد استطاع التوحيد شخص ضع حوادث ليؤلف منها موضوعًا مستقًال  اة ، بل حادثة أو  ًا من الح حق هاذ الهدف  يختار جان

حثي داسة مالمح الفن القصصي في نثره ، و ون  اه ؛ لذا آثرت أن  ل الفت لالنت ة قسمت الرسالة إلى :ش ه  - عد أن جمعت المادة العلم التمهيد : وأشرت ف
ه . اته ، وأد ه ح ع الهجرّ الذ عاش ف عة القرن الرا ة الفن القصصّي عند العرب ، وطب   الفصل األول : عناصر العمل القصصي : -إلى أهم

احث ، درست في أولها الحادثة ، ثم درست في ال عة م ّ في بناء قصصه ، وقسمته إلى س قة التوحيد ثاني أساليب السرد ، وخصصت الثالث لعرض طر
ّ في استعمالها لخدمة العمل  ان والزمان وٕابداع التوحيد ة ، وفي الخامس والسادس فقد درست الم عها فقد درست منه أنواع الشخص القصصّي ثم أما را

ّ الخّالقة  حث اآلخر صفات أفكار التوحيد   .عرضت في الم
  الفصل الثاني : بناء القّصة الفني : - 

ل قصصه لمضمونها ، وفي الثالث  ًا ، وفي الثاني : درست مواءمة ش طًا عضو احث درست في األول : ترا الوحدات ترا : مفارقة وقّسمته إلى ستة م
ّل قصة من قصص ع فقد درست اختالف المنظور الفنّي في  عض ، أما في الرا عضها ل ه من المنظور اآلخر ، أما في الخامس فقد درست ابتعاد األنواع 

ات . ه الحوادث والشخص ّ فحو قصصه لتنط  حث في ترك التوحيد حث السادس ي ان الم ة في حين  ة والخطاب ّ عن الوعظ   التوحيد
  الفصل الثالث : طرائ التعبير القصصيّ  -

اغة التوح احث درست في أولها : ص ًا يدل على فكره الذاتي وقسمته إلى خمسة م ًا شخص ّ لمصطلحه اللغو الخاص ، وفي ثانيها ، اصطناعه أسلو ّ في انطاق شخوصه بلغاتيد ع : درست ابداع التوحيد ة خاصة ، وفي الرا س بلغة الواقع ، وٕانما بلغة فن اتهم ، وفي ثالثها تعبيره عن الواقع ل هم ومستو
ة ، أم ة والنفس ة واالجتماع ر اة .الف ة الح ه ومضة الفن ، ودينام ًا سرد ف ه اتخاذه أسلو   ا في الخامس : فدرست ف

ه إلى جملة نتائج منها :   الخاتمة : ووصلت ف
الغ . - انت اإل   ان مستو السرد في قصصه من النوع االبتدائي ولعل أهم وظائف السارد عنده 
ر ال - جي مبدأ بذ خي .بنى قّصته على أساس البناء التدر حسب تسلسلها التار   حوادث 

ظهرها لنا . اتها ، ل انت مسطحة ، يختار لحظة ما في ح اته    أغلب شخص
شد القارئ إليها . - ل  ش ان في قصصه    نوع في استعمال الم

ل ساعد على شّد المتلقي إليها . ش طت أجزاؤها  ل رائع إذ ترا ش ّ صاحب رسالة ومبدأ ، ف -  ظهرت قصصه  ر أو أمير .التوحيد قّصها على وز د إصالح المجتمع من خالل قصه التي   هو ير
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ميّ  اسم الطالب اس التم  هاِشم حسين ع
عنوان الرسالة أو 

  األطروحة
  شعــر 

  ُحســـْين بن عليٍّ الُعشـارِّ 
ٌة) ٌة فن  (دراسٌة موضوع

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٣ السنة
ة / أدب القسم  اللغة العر

الرسالة أو ملخص 
 األطروحة

ة ونات النص الشعر موضوع انت م نهه، وٕاذا  ة تذوقه ومعرفة  غ غي تعرف وحدات بنائه  ة  فإن الشعر فن اإلبداع األدبي األسمى ، الذ ين ة فن نائ ة و إنسان
شــفعها بوحــدات ال ًا ثــم  ــل البنيــو ، فــإن علــى الشــاعر المبــدع أن يــنظم تلــك الّلبنــات التــي تمثــل بنــاًء موضــوع ًا لصــوغ اله بنــاء الفنــي التــي تمثــل معــادًال مناســ

فاء الـالزم ، وعنـ االسـت ـة)  حـوث (الجامع ـة لـم تتناولهـا ال ـة مـن حق ة. وقد اخترنا أنموذج هذه الدراسة األدب دما حـددت العصـر الـذ الموضوعي للقصيدة الشعر
اس مصطفى الصالح تور ع ه أرشدني أستاذ الد حث ف ة ، ومضيت أتفحص تلـك أرغب ال ة واألدب الدراسة برغم أهميتها العلم  َ ضِع موضوعات لم تْح ي إلى  

ار على موضوع المدائح الّنبوّة وعندما عرضـته علـى أسـاتيذ لـم تحصـل المو  فاء حتى وقع اخت االست ى وأولى  سـبب سـعة الموضوعات وأتخير أيها أز افقـة ، 
حث عن شاعر  مثل أنموذجًا للمدائح الّنبوّة فكان شعر حسين بن علي  العشار  ضالتي المنشودة ، والعشار شاعر من العصر العثماني الموضوع ، فطفقت أ

غداد ( ك في  م الممال ة ح قهما مقدمة  وتعقب        م) .١٨٣١هـ/١٢٤٧م ـ ١٧٤٩هـ/١١٦٢عاش في حق ابين فيهما  عشرة فصول تس حث فقد تكّون من  اب االول اشتمل على خمسة فصول ، الفصل االول تناول وأما منهج ال ـاة الشـاعر وآثـاره هما خاتمة.  ال ـة.   و الفصـل الثـاني درس ح ة والثقاف ـة واالقتصـاد ة واالجتماع اسـ ـك الس غداد واحوال العـراق فـي عهـد الممال اة  اتـه ح مـا فيهـا نشـأته وح اء عصره وآثاره ، وفي الفص ُاد الموشح واألناشيد الخاصة وِصالته  ع درست فنون شعره المستحدثة  س فـي شـعره . وفـي  الفصـل الخـامس عرضـت التجاهـات شـل الثالث عرضت لموضوعات شعره وأغراضه وفي الفصل الرا اعي والمعشرات ثم المعارضات التـي شـملت التشـطير والتخمـ خ الشعر والر عر العشـار والبند والتار ة ، وفيها تم دراسة خصائص شـعره وظـواهره .  مقتصرًا فيها على اتجاهات انت الدراسة الفن اب الثاني  ه جَل  تلك االتجاهات. وفي ال ، ودرس الفصل الثاني التصوغرض المدح إذ إنه تمثل ف ات أدائها اللغو ّوناتها ومستو ة وخصائصها وم مصادر ر الفني و وقد تقسمت على خمسة فصول تناول فصلها األول : لغته الشعر قـاعي فـي شـع قـي مـن شـعره ، وفـي الفصـل الثالـث درسـنا المسـتو الصـوتي اإل ـة ، مـع إعطـاء أنمـوذج تطب الغ رها ال ـه صوره وعناصـرها ووسـائل تصـو ره وقواف حثين درسنا البناء الفني للقصـيدة فـي األول والبنـاء القصصـي فـي شـعره  ع الذ تقّسم على م ـه وأنـواع الصـور فـي الثاني،وقـد تخّصـص الفصـل والجرس اللفظي ، وفي الفصل الرا ـة ف ة والتراث خ ة والتار ة لتلـك الـدالالت ، الخامس في دراسة المستو الداللي الذ عرض ألنواع المعاني في شعره ودالالت الرموز الدين الحسـ حث ، التي تضمّنت ملخص الرسالة والنتائج التي توّصلت إليها  انت الخاتمة لل عد ذلك  انـت و ـة. وقـد  ليز اللغة اإلن ان ثبت المصادر والمراجع. والملخص  م األعظمي فقد اعتمدثم  تور عماد عبد السالم رؤوف ووليد عبد الكر حث متمثلة بديوان العشار الذ حققه الد ة في هذا ال الدرجـة األولـى المراجع األساس ه  ناعل حث عبد الحميد الدجيلي : (من شعراء القرن  ـاس مصـطفى الصـالحي :(حسـين العشـار ، و تور ع حث الـد ـة فـي شـعره ) ،  -الثاني عشر) ،  و  م، وددراسـة تحليل ـار سـالم عبـد الكـر غـداد فـي القـرن الثـامن عشـر) لعبـد الج ) ، ورسـالة (شـعر  حث االستاذ محمـد بهجـت األثـر : (الشـيخ حسـين العشـار راسـة ميخائيـل و ).   ومن  خ األدب العرـي عواد(ديوان العشار ان القرن الثامن عشر) لمحمد خليل المراد و (تـار تاب (سلك الدرر في أع حث  اس العزاو ، فضًال عن الكثير من المصادر والمراجع األخر المثبتة في قائمة المصادر والمراجع والتي آنست القالمصادر المهمة المعتمدة في ال أنوارها و في العراق) للمحامي ع  أثرتارئ 
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ة علي محمد شلتاغ الغراو  اسم الطالب  ناد
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  شعــر

  رشيد ناصر حسين الجبور 
ة  دراسة تحليل

 اجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة / أدب  القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

عود ة للحقل الدراسي  النس احثة للشعر  ار ال ان اخت ة األنواع من األدب ، إذ ان التعامل مع النص الشعر  لقد  ق ميزه عن  إلى خصائص النوع األدبي والذ 
ضًا والمنغمسة ل ة أ اتها أو مع التصورات والنغمات ، ولكن مع الروح االنسان ي ونات علم اللغة وتر س فق عن طر التعامل مع م سي للغة مع هو ل لنص الرئ

ا ل س االختالف في الش س المشاعر واألحاس ميز شاعر عن آخر وتعد القصيدة الوجود العضو أو األساسي للشاعر والتي تع ت والتراكيب أ األسلوب الذ 
اء يتم التعبير  افة هذه األش سا . ان  ة التي قد تقود إلى الغضب واالن األذ أو األلم ، والحب ، والكراه القصائد ،  عنها من خاللفيترتب على ذلك الشعور 

ضمن اال  أجمعها و اة  ضفي إلى الح ة من أجل إظهار أسرار هذا الوجود للتصعيد الذ  ذلك الرغ س و نغماس العمي في والوسيلة المؤثرة والتي تظهر األحاس
ار هذا الشاعر رشيد ناصر حسين الجبور الذ ينتسب إلى  ان اخت ة ، لقد  عاد الجمال الشعراء المحدثين ولكنه ُعرف بتقليده للشعراء األدب من أجل اكتشاف األ

ان الحديث في التمهيد عة فصول ،  ة عنه . تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وأر اف اره ، لعدم وجود أ دراسة  قين فكان اخت ات سيرة  السا عن أول
ة التي ت ه عن تحليل النصوص الشعر تب فيها الشاعر الشاعر ، أما الفصل األول فكان الحديث ف ع التي  عتمد على االستنتاج واالستدالل والمتجمعة في المواض

ة للشاعر والتي تظه شتمل على الخصائص األدب ات . أما الفصل الثاني ف اسة ، والدين ، واالخوان عة ، والس ر اتجاهات الشاعر مثل الحب ، والحزن ، والطب
أكمله عن ا ة . ان الفصل  ة والقواعد اسة . ان هذه الحالة اللغو عة ، الس ستخدمها مثل ألفا الحب ، الحزن ، الطب ة التي  المفردات اللغو لفقرات الخاصة 

ات التطبي والتي لها جذور بإرث علم اللغة والقر  علم اللغة والتي تقودنا إلى دراسة مستو ات التطبي الخاصة  ذلك الشعر تقودنا إلى دراسة مستو م و آن الكر
اس الكلمات منه في التعابير والتصورات .ان الموضوع اآلخر من التحليل اهتم بتنفيذ لغة الكالم و العر  استخدامه واقت الذ استخدم الشاعر ي والذ قام الشاعر 

موجب هذه الحالة مع المستو اللغو المس حة والعمل  الكلمات الغير فص ة  المفردات اللغو عض الفقرات الخاصة  تعمل من قبل الشاعر ، ان أسلوب موجبها 
سهولة .أما الفصل الثالث فقد اهتم بإعادة تجدي ب من األفئدة التي يتدف منها الشعر  عيد عن التعقيد وقر ون  ة الذ اللغة في هذا المجال  االت الشعر د الخ

مختلف األلوان ا ال الشعر وضمن اإلطار الخاص  املة إلى الخ صورة  صه  ارة قد تم تخص ة ، فإن هذه التصورات ع س الشعر ة من أجل إظهار األحاس لشعر
ز من ع الذ يتر ه الفصل الرا حتو قودنا هذا الجهد إلى ما  ه ، والرمز . و ص ، والتشب ة ، والتشخ ادلة من خالل الكنا س مت خالله على النغمات  عن أحاس

عيدة عن  س السجع أو التوازن وعلى علم العروض ونظم الشعر والتي ال تكون  ار النغمات التي تع استعمالها من قبل الخليل ولكن هناك محاوالت من أجل اخت
ة على اختالف أوزانها وا حوث الشعر ما أظهرت ضمن أنواع ال ة  قى الشعر سمى بدراسة الموس ل مع المعنى . وهذا المستو ما  قى وتر الش لمتضمنة الموس

ة والتي قد تختلف س غزارة  الداخل ع هذه الخصائص تع األلفا . ان جم ة والتالعب  اين في التور عن طر تكرار الكلمات والمقاطع والجمل فضًال عن الت
طل عليها ، وقع الجمال اسم الهيدا من أجل إدخال السرور إلى النفس لجعل  عتمد عليها الشعر العري و المعرفة واللغة والتي  ن مسرور الشاعر  ن ، هذا اآلخر

م ه  قين .وعل ًا مقلدًا للشعراء السا ائ ان إح قاع الشعر ، والتي نخرج منها بنتيجة أن الشاعر  اإل عبر عنه هذا الفصل الخاص  ن القول ان الشاعر وٕان لم ما 
ة للتعبير وتج حمل مفهوم المعاصرة والحداثة في الوقت الحاضر ، بيد انه مّثل القدرة الفن حثنا ن محدثًا  سيد أحداث عصره ، فتلك إذن هي مدارات ونتائج 

ه في المحتو الطيب .   المتواضع ، وآخر القول إن الكلم الطيب مرجعه ومص
  

   



م ر  سراب 
 

 حسن جعفر صادق البلداو  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

  األطروحة
  

ة  المعجم الوس دراسة تحليل
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٣ السنة
ة / ادباللغة ال القسم  عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة في القاهرة ، ووقع في ثالثة فصول األول منهجه ، ة للمعجم الوس الذ وضعه مجمع اللغة العر م ة وتقو حث دراسة تحليل والثاني مادته  عرض هذا ال
أتي  ما  حث ف ه ال ن إجمال ما خرج  م مه .و ة والثالث تقو   العلم

ان المعجم د١ قي على المجاز و .  الثالثي من األفعال مقدما الالزم على المتعد والمعنى الحق عه في ترتيب مواده إذ ابتدأ  قا في المنهج  الذ ات الحسي ق
اعي والخماسي . حسب الترتيب الهجائي مقدما الثالثي على الر األسماء  أتي    على العقلي ثم 

هاء الدين زهير .ولم يخرج الوس على شواهد المعجمات القد حتر والمعر و ضع شواهد ألبي نواس وال ما يخص الشعر إال في    مة ف
ين القدماء ف ع أساليب اللغو يد . وات ّما تاج العروس للمرتضى الز مة وال س ة على المعجمات القد ن المادة اللغو   ي ض األلفا .وقد اعتمد في تدو

اتها .. أثبت من ألفا الحضارة والعلوم ٢ ة وأبنائها حاجة إلى إث العر ة في القاهرة أن    ما رأ مجمع اللغة العر
اس واالشتقاق والمجاز و ٣ ة اللغة في وضع المصطلحات واأللفا التي جّدت في العصر الحديث ، وال سّما الق ثيرًا من وسائل تنم فد من . أفاد  ب . ولم  التعر

تبهم .النحت في وضع مصطلحات العلوم والف ات ما دونه القدماء في    نون وأقتصر منه على إث
الرمز (مج) ، والوسيلة٤ ة في القاهرة ورمز إليها  ين هما ما اقره مجمع اللغة العر ة اللغة وسيلتين أخر األخر ما وضعه  . زاد الوس على وسائل تنم

اء وسواهم ورمز إ ة إذ المحدثون من ألفا و شاع استعمالها في لغة األد لها في مستو واحد من السالمة اللغو الرمز (محدثة) .ولم تكن األلفا المحدثة  ليها 
معنى (ظْرف الرسالة). المظروف  حها  ان في مقدوره تصح الّطعمّة وأخر  ة  احث ألفاظا عام عدم ال   لم 

احث خروجا عل٥ عدم ال ه الوس لم  م المجاز . على الرغم من دقة المنهج الذ سار عل اب (ضرب) على (نصر) ، وتقد قدم  أن  الخطأ في ترتيب األفعال  ه 
ه في ه في مقدمته . وسب الكالم عل م الراعي على الثالثي من األسماء وغير ذلك مما أشار إل قة واألفعال على األسماء وتقد ه من  على الحق حث الخاص  الم

حث .لم تسلم لغة الوس من الضعف و  ة األفعال بنفسها. هذا ال ثيرا من استعماالت المحدثين في تعد عود إلى َأنَّه أجاز  الوقوع في الخطأ الشائع ولعل ذلك 
ما يخص ا عهد عن الفصحاء إن عدوها بها ، فضال عن إجازته اللغة المرجوحة في استعمال القدماء ف عددًا من  الحروف التي لم  ألسماء واألفعال معا وتعديتها 

. 
  

   



م ر  سراب 
 

اسر   اسم الطالب ز رسول ال  منار عز
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

ة في علم حروف المعاني  المسائل الخالف
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٤ السنة
ة / لغة القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ه أّن الخالف النحو في عمل حروف المعاني قد أثمَر عن آراء خدم عد أن يثر مما الَشكَّ ف ما  ًا ُقّدر له ف ان مظهرًا إيجاب ت العمل النحو عند العرب ، و
غض النظر  ه مثل هذه المسائل  ان لهذا الخالف األثر الكبير في توج ة ، و فتح الكثير من مغالي المسائل النحو ة ، و عن اختالف وجهات الدراسات النحو

ين في عمل حروف المعاني ومن أبرزها :النظر . وقد توّصلت هذه الدراسة الى جملة م   ن النتائج من خالل تتّع خالف النحو
قترب من معناه االصطالحي ، على الرغم من أّن الحرف قد استوحى معناه االصطالحي عند الدارسين .  إّن المعنى اللغو لمفهوم الحرف 

عمل منها قلي ة إّال أّن الذ  ثيرة في لغتنا العر ين في عمل هذه الحروف مرّده الى منهج العلماء في دراسة حروف المعاني  ننا القول إّن خالف النحو م ل و
ام من أصول النحو العري ، واعتداد ا األح ين في استن سهم التي وضعوها لتلك الدراسة ، فضًال عن مقدرة النحو الم النحو ، وأسسهم ومقاي السماع من  هم 

اس على ذلك .ير ا عّد عامًال عند العرب والق ن هناك أثر ألحد أقسام الكالم العري ال  يب ، فإذا لم  ه العامل في التر ون أّن العمل هو األثر الذ يتر لنحو
ين .  النحو

اقي العوامل محمولٌة عليها . أما الحروف فهي من أضعف ين ألّنها تعمل بنفسها و ة عند النحو ة ، ألّن األصل  تعدُّ األفعال من أقو العوامل النحو العوامل النحو
ان عملها مشروطًا ، وشرطه هو االختصاص .  فيها أْن ال تعمل والعمُل فيها هو فرع ، وٕاذا عملت 

اب عمل الحروف ، بل هو الشر األساسي في عملها ، فإذا لم تكن الحروف مختّصة ال تعمل . لذلك قسَّ  ًا من أس ون االختصاص سب موا الحروف جعل النحو
األفعال ومختّصة  األسماء ، وغير على قسمين ، حروف مختّصة وهي العاملة ، وحروف غير مختّصة وهي غير العاملة . ومن ثمَّ قسموا المختّصة الى مختّصة 

ن ملزمًا في  ون شرطًا لعمل الحروف لم  ّل األحوال ، فهناك حروف قد المختّصة هي الداخلة على األفعال واألسماء ، غير أّن االختصاص الذ وضعُه النحو
قَع الخالف في المذهب الواحد نفسه ، فوقع الخال ين والكوفيين في عمل الحروف تعّداُه الى أن  صر ين عملت وهي غير مختّصة .إّن اختالف ال صر ف بين ال

ذلك الخالف واقع بين الكوفيين أنفسهم . ثيرة ، و  أنفسهم في مسائل 
اً  ه ، واستقر عند الكوفيين الذين أطلقوه على حروف المعاني . ان مصطلح األداة مواز  لمصطلح الحرف ، وأّول من أطل مصطلح األداة هو سيبو

ة وسعتها . ة اللغة العر ين في عمل حروف المعاني وتعّدد آرائهم وتشعبها في ذلك يدّل على شفاف ثرة الخالف بين النحو   إّن 
  

   



م ر  سراب 
 

ّ سعد صالح احمد ا سم الطالبا  لمفرجّي االزد
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

حث النحو واللغو عند االمام النوو ت   هـ ٦٧٦ال
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٤ السنة
ة / لغة  القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ع الهجر ، عالمًا درس الفقه والحديث سما العلمين األولين أ الفقه والحديث  تناولت هذه الرسالة عالمًا من علماء القرن السا واللغة فبرز في هذه العلوم وال 
يف  ان له من أثر في هذه العلوم و ح اآلراء. فجاءت هذه الرسالة لتدرس جهود هذا العالم وما  ه في ترج ان مبرزًا فيهما يرجع إل ة. حتى  انت دراساته اللغو

قها  س ه ، وشيوخه وتالميذه وقد جعلنا هذه الرسالة أرعة فصول  ه ولق حث األول فأوجزت الحديث عن سيرة الرجل أعني اسمه ونس حثان ، أما الم ه م تمهيد ف
ون الم هذا  ح مسلم وتهذيب األسماء واللغات ، و تب هي المجموع وشرح صح حث األول قد  ومصنفاته التي ترك لنا ووفاته ، وتكلمت على منهجه في ثالث 

حتانتهى ، أما ا ان  م وقراءاته وتبين لنا أنه  القرآن الكر احتجاجه  دأنا  سّمونها أدلة الصناعة و ه أدلة االحتجاج او ما  حث اآلخر فدرست ف القرآن لم ج 
ع لشيخه ابن مالك  ه ، وهو في ذلك متا ان منه في قسم من القراءات ، أما الحديث فكان قد أكثر من االستشهاد  ًا في ذلك ، بل وقراءاته ، إال ما  تا الذ جّرد 

عض. ثم جاء استشهاده بلغات العرب من نثر وشعر. وقد اتضح من خ عضهم ما أجازه  ل لغات العرب فرّد  طوا  ح حث انه إن النوو رأ أن النحاة  الل ال
شعر ما قبل اإلسالم قات التي قررها النحاة ، فاحتج  ل الط حث لجوء الى  عضد آراءه بنثر العرب وشعرهم ومن  شعر صدر اإلسالم وغيرهما.ووجد له هذا ال و

طال ة فأنهينا بهذا التمهيد ، وانتقلنا الى الفصل األول فصل الصوت ، وأول ما  ة واللغو احثه النحو اذا بهما في م اس والعلة وع ه ظاهرة االدغام وما الق عنا ف
الم على هاء جاء عنده من هذا الضرب ، ثم اإلبدال وما قاله في هذا  عد  ه حروف صحاح وحروف علة و عض ، وف عضها من  الشأن من إبدال الحروف 

ير والتأنيث والنسب والتصغير والجموع والتشديد والتخفيف وحروف الز  اع.أما فصل الصرف فكان الفصل الثاني ودرسنا في التذ ت واإلش ة الكلمة الس ن ادة و
ه وهي التضمين واإلعالل والقلب واالشتقاق والقلب  ت حثها النوو في  ا التي  ه للقضا ة. تال هذا الفصل فصل الداللة وعرضنا ف د واألبن والفعل المجرد والمز

ة م ه عرض لمسائل نحو فصل النحو وف قة ، ثم ختمنا هذا الرسالة  ة والمشترك واألضداد والترادف والحق ن مختلف األبواب والمعرب والدخيل والفروق اللغو
ل في اللغ اع طو ان ذا  .وخالصة هذه الرسالة ان النوو  ستعمله النوو حث عن المصطلح النحو الذ  ة هذا الفصل م ة ، وفي نها شيخه النحو ان  ة و

ة المختلفة من أضداد وتراد ان من القائلين بوجود الظواهر اللغو ان لنا ان النوو  الحديث و ما في االحتجاج  ة حروف الجر ابن مالك وال س ا ف في القول بن
عض.       عضها عن 

  
   



م ر  سراب 
 

 رافد رشيد مجيد اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
اسي   الصراع بين العرب والفرسفي الشعر الع

ة٤٤٧-١٣٢  هـ دراسة موضوع
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٤ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ع ة : نستط   أن نخلص من دراستنا الى النتائج اآلت
فـًا  ة، الذ شهد إحتدامًا عارمًا وعن ة الفارس ر والثقافي، بين العرب والشعو ة في خضم الصراع الف ان الوسيلة اإلعالم اسـي األول، إن الشعر  فـي العصـر الع

ال عدة بينتها عد ذلك ، وقد تجسد هذا الصراع في أش ة  ه ة البو ن فصول الدراسة . والحق   عناو
ما فــي ميـدان م ثيــرًا ال سـ ة  ة الفارسـ اســي الفارسـي مــع تــولي المعتصـم بــن الرشـيد للخالفــة، إنحسـرت موجــة الشــعو ناصــبتهم العــداء عـد إضــمحالل النفـوذ الس

ع العنف المسلح تمثل في ثورات المارقين عل ة، لكن العداء أتخذ طا شوف للعرب على الساحة الشعر الد فارس، مما اضطر الخالفة الى الم اسي في  م الع ى الح
ـة. وحينمـا ضـعف م ـي اإلسـالمي خيـر مواك ـة الجهـاد العر ـي حر ة هؤالء والقضـاء علـى التمـرد، فواكـب الشـاعر العر ـز الخلفـاء مـع عث الجيوش الجرارة لمحار ر

ة الفارس هيين على العراق تفجرت البؤر النائمة للشعو الء البو ـة سـلطة إست ة في ظـل رعا ة واإللحاد اح اراتها، وعلى وجه الخصوص الزندقة اإل ة، وتعاظمت ت
ة . م التي خلفته الحضارة الفارس اء التراث القد انات إلح ل ما لديها من ام ه سعت  ه   بو

ة الكاملة من زعماء ا انوا يلقون الدعم التام، والرعا ة  ن من أصول فارس ة، إن الشعراء المنحدر اس ة الذين احتلوا المناصب المهمة في الدولة الع ة الشعو لحر
افة، وعملوا على نشر عقائد  الكفر واإللحاد، وزرع فاشرفوا على احتضانهم وتوجيههم للتهجم على العرب، وهم مادة اإلسالم، وحاملي نور رسالته الى أمم األرض 

ائز القوة في ا ـي اإلسـالمي ل أنواع الفس والرذيلة لتدمير ر ة التـي  ٠٠لمجتمع العر ـة الساسـان ـل ذلـك فـي سـبيل بلـوغ هـدفهم األعلـى إلعـادة بنـاء اإلمبراطور
ة، وآل سهل، وآل طاهر انت متنفذة من أبناء فارس هي: أسرة البرام ه. قضت عليها جيوش الفتح الحضار للعرب المسلمين ، وأشهر األسر التي    ، وآل بو

عـًا، ألن هـذه األمـة قـد أنجبـت الجـم الغفيـر مـن  ومن اإلنصاف أن نشير س مـع الفـرس جم ة، ولـ ة الفارسـ ان مع أصحاب النزعة الشـعو هنا أن الصراع العري 
ة، وهـم منصـفون فـي نظـرتهم للعـرب الـذين حملـوا ـة اإلسـالم ما أنتجته عقولهم مساهمة فاعلة في بنـاء الحضـارة العر النـور  لهـم مشـاعل العلماء الذين ساهموا 

ة . رون لهم فضلهم في الهدا ذ بيرًا، و ًا  ّنون لهم ح اإلسالم الحنيف، بل و    المتمثلة 
  

   



م ر  سراب 
 

تي اسم الطالب د محمد صالح التكر  تغر
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

ة ة َعلى الفرَّاء في معاني القرآن دراسة نحو اج النَّحو  ردود الزَّجَّ
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٤ السنة
ة / لغة  القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ب النه تتلمذ على اعالم عصره في  غر س  ان واسع الثقافة متعدد لجوانب وهذا ل اللغة , واالدب , والقـراءة , عد الّفراء احد عاماء اللغة الكوفيين االكثر شهرة , 
ع ونال استحسانهم ل ه فضـال" عـن المنزلـة والنحو .وقد حاز عل اعجاب الجم م المنزلة في نفوس معاصر ان لها ابلغ االثر وعظ ة  ة ونحو ه من ثروة لغو ما تر

بيرة خصوصا" ة  عده , ترك الّفراء وراءه ثروة لغو المأمون من  الرشيد ثم  ا" الوالدهم فقد اتصل  ان مؤد عة لد الخلفاء, حتى  فـي مجـال النحـو ومـن بـين  الرف
ه المهمة ج ه ( معاني القران) توفي الّفراء في عام ت تا غـداد ومـات فيهـا  ٢٠٧دا"  ين االكثر شـهرة عـاش فـي  صر ة .اما الزّجاج فكان احد علماء اللغة ال هجر

حيى المعروف ب( ثعلب) امام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه. ثم ا عمل عامل زجاج تتلمذ الزّجاج على الحمد بن  ان  ه  ا   نتقل الى شيخه الجديد وفي ش
ـان  ـة عنـد الخلفـاء والـوزراء حتـى  انـه عال عة لد هذا الشيخ , ونال الزّجاج  م انه رف لغ م د ) شيخه االول ( ثعلب ) و ـا" الوالدهـم , وتـرك ( محمد بن يز مؤد

ه) توفي الزّجاج سنة  ه ( معاني القرأن واعرا تا ثيرا" من الكتب من اشهرها  ة.هج٣١١الزّجاج    ر
عنـوان ( سـ ة وتتضمن فصلين : الفصل االول  ة على الّفراء في معاني القران)) دراسة نحو اهمـا ) عنوان هذه الرسالة هي (( ردود الزّجاج النّحو تا يرة الـرجلين و

احث .   وتضمن ارعة م
احث . اما ة على الّفراء)) وتتضمن ثالثة م عنوان (( ردود الزّجاج النحو حث :  الفصل الثاني    اهم النتائج التي توصلت اليها من خالل ال

ع االفتراءت واالدعاءات عن عالمي اللغة الّفراء و الزّجاج. -١   تكذيب جم
ه.  -٢ الخليل وسيبو ين الموثوق بهم  صر ين وال الم النحو أخذ  ستعين و اته    ان الزّجاج في اجا
عرف قائله ,  -٣ شاهد شعر ال  حتج  الشاهد الشعر غير المعروف القائل.الزّجاج ال  أخذ  ان الّفراء    في حسين 
س منه. -٤ الحجاز وغيرها اما الفراء فكان على الع الفصاحة  ائل المشهورة  ة بلغات الق ه المائل النحو عتمد في توج           ان الزّجاج 

  
   



م ر  سراب 
 

ن عبد الله شنوف العلواني  اسم الطالب  نسر
عنوان الرسالة أو 

 طروحةاأل
  

ة الحديثة ة العر حث الصرفي في الدراسات اللغو  ال
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٣ السنة
ة / لغة  القسم   اللغة العر

 
ملخص الرسالة أو 

 األطروحة
ه نوع من ال ونها درسًا حديثًا ف ة الحديثة ) من  ة العر حث الصرفي في الدراسات اللغو توراه (ال ة أطروحتي الد ع أهم ـن أن تعـّد تن م ما أنهـا  طرافة والجدة ، 

ح احثين العرب لدراسة الصرف العري في العصر الحديث .فقد توصل ال ة بتصور عن أبرز اتجاهات ال ة العر ت ث في هذا الموضوع إلى أحد الروافد التي تمّد الم
م  احثين المحدثين العرب لدراسة الصرف العري القد عـدان أن هناك ثالثة اتجاهات لل ـان لـه  ـة ، و م ة التعل سـير ة الت ، تمثل االتجاه األول في الدراسات الصرف

صبها من ال ما ورثناها واألمثلة لم  قدم هذا االتجاه جديدًا إلى الصرف العري ، فالقواعد هي هي  مي واآلخر نظر ، ولم  تجديـد إّال نصـيب ضـئيل إذ أحدهما تعل
احثون في هذا االتجاه  المعنى العلمي الدقي . اقتصر ال سيرًا  س  ت س ، وهذا ل قات واستعمال األسلوب السهل ال على اختصار وحذف القواعد والشروح والتعل

سير تلك تجاوزت وصف اللغة إلى مّس حقائقها وجوهرها  ما أن محاوالت الت مة ،  ة القد عرض جديد للموضوعات الصرف ون  سير   وخصائصها ولذلكإذ إن الت
حوث علم اللغة الحديث ، وتمثل االتجاه الثاني في تفسير النظام الصرفي العري:أ  ًا .ب  –أخرجت من  خ احثين العرب  –تفسيرًا تار عد اطالع ال تفسيرًا مقارنًا . 

ـاحثين .وقـد ظهـر هـذان ال ة أقدمها وأرقاها في نظر أولئـك ال ة ، وتعّد العر ة أخوات العر منهجـان فـي القـرن الثـامن عشـر واتسـع مـداهما فـي على اللغات الجزر
ـة خ الت وتقديرات لمراحل تار الت تأو ن قد انجزوا إلى تعل احثين في هذين التفسير حث إلى أن أولئك ال ـة تقـوم  القرن التاسع عشر.وقد توصل ال ة ومنطق فلسـف

عّد هذان ال عرضونها ، ولم  ـة للنظـام على تصورات خاصة بهم عن تلك المسائل التي  ضًا .وتمثل االتجاه الثالث فـي الدراسـة العلم حوث علم اللغة أ مجاالن من 
م احثون العرب النظام الصرفي العري القد ه ال ة) .وقد تناول ف سمى (اللسان ن أن  م   النقد في ضوء : الصرفي العري في ضوء علم اللغة الحديث أو ما 

أن منهج  –أ  حتًا .المنهج الوصفي : علمًا  ًا  خ ان تار س منهج الغرب الذ  ع ة شيئًا فشيئًا  ار ًا ثم تحول إلى المع   النحاة العرب القدماء بدأ وصف
ـي أفـادوا فيهـا مـن الحاسـ –ب  الت حديثة للصـرف العر قتين انطلقوا إلى إيجاد تفسيرات وتعل ات علم األصوات الحديث .وفي ضوء هاتين الحق ب األلكترونـي معط

سومن م ه أجدادنا القدماء ، ولكن ل قل  النظام الصرفي العري ، وهذا ما لم  ات علم األصوات الحديث وتطوره في العصر الحاضر ، فرطوه  معنى هذا أنهم  عط
احثة أنهم قد أرهقوا النظام الصرفي العري بإدخال مفهوم المقطع الذ جرهم  ا ، إذ تر ال ل تلك القضا إلى تفسيرات حديثـة للنظـام الصـرفي قد نجحوا في تفسير 

ـي الكثيـر مـن موضـوعاته بنـاء علـى ذلـك المفهـوم  مـا أن أكثـرهم قـد أخـرج مـن الصـرف العر عـدها العري وهو أعسر على المتعلم من تفسيرات القـدماء  الصـوتي 
ـوش فـ ة من أمثال الطيب ال ة صوت حته في حين نجد منهم من عدها موضوعات صرف ة  ـي مـن خـالل علـم األصـوات موضوعات صوت ف العر تـاب ( التصـر ي 

ما أنهم اخطأوا في إ تابها (الصرف وعلم األصوات)  ره سقال في  ة) وديز ة العر م الحديث ) وعبد الصبور شاهين في (المنهج الصوتي للبن دخـال مفهـوم المـورف
ة التي تبني صلح للعر ـة  (المميز) على الصرف العري ألنه مفهوم غري ال  ـس اللغـات األور ع اس واالشـتقاق إلـى جانـب اسـتعمال اللواصـ  ألفاظها على الق

قوموا في دراساتهم الحديثة تلك من فراغ  احثين لم  ر أن هؤالء ال ستح الذ صرف أو نحو أو التي تقتصر على االلصاق في بناء مفرداتها . إّال أن ما  أتوا لنا  ل
ـه اللسـانيون المحـدثون فـي لغة مبدعة مبتكرة للغة العرب  ه ممـاٍر . وممـا انفـرد  مار ف ما فعل النحاة األوائل ، وٕانما بنوا تصوراتهم على تراث علمي رصين ال 

ل الكتـابي فـي تفسـير مسـائل ات علم األصوات الحديث والـدعوة إلـى اعتمـاد الجانـب النطقـي ال الشـ ه النقد إلى الصف العري في ضوء معط ـي الصـرف العر  توج
  منها :

ثيرة منها مسألة ا ة  ا صرف ة وهذا له أثر في وزن الكلمة وفي تفسير قضا لة ال تفرق عن القصيرة إّال في الكم ات طو لتقاء الساكنين ، إذ أن أن حروف المد حر
ما تص ه فال يوجد التقاء ساكنين  لة وعل ة طو ة حروف الهجاء إنما هو حر ف س حرفًا ساكنًا  ور القـدماء إنمـا أرجـع ذلـك المحـدثون إلـى تفسـيرات حرف المد ل

ائي وتاء االفتعال، إذ ال ة .ال يوجد إبدال بين فاء (االفتعال) من المثال الواو أو ال ة للكلمة العر ة المقطع البن ة تتعل  ة فيها بين التاء  صوت توجد عالقة صوت
اء اللتين تعدان من الحر ين الواو وال ح و لة .وهو حرف صح   ات الطو

الت القـدم ـل تفسـيرات وتعلـ ه تلغـى  لة وعل ات طو ة بين الهمزة وأحرف المد ، إذ أن الهمزة صوت صامت وأحرف المد حر ـاب ابـدال ال توجد عالقة صوت اء فـي 
ة .   الهمزة من أحرف العلة في مجال الدراسة الصرف

لــــــة أن الصــــــوت المشــــــدد ال بــــــد أن يــــــدرس مــــــن جانــــــب صــــــوتي صــــــرفي .ال يوجــــــ ــــــة الطو النقــــــل فــــــي نظــــــر المحــــــدثين ، إنمــــــا تســــــق الحر   د إعــــــالل 
ة القصيرة .-(و طول الحر انها  عوض م   ) و

ـا) علـى (مفاعـل) لجعلـه علـى وزن (فعـالى) ن قـي نحـو الـدعوة إلـى تـرك وزن (خطا قـاعي واعتمـاد الـوزن الحق حـو (صـحار يـدعو المحـدثون إلـى تـرك الـوزن اإل
ل  ) وهذا ما يز ـة وهـذه وعذار ـة المقطع عن الدرس الصرفي عناء اللف والدوران في تعليل تلـك المسـائل .يـدعو المحـدثون إلـى تـرك الـوزن الصـرفي واعتمـاد البن

ـة الصـ ة التي تصـلح لتلـك اللغـات التـي تنعـدم فيهـا أوزان العر ة المقطع ة أوزان ثابتة تستغني بها عن البن مـادعوة غير مقبولة ألن للعر ة ،  ـة  رف أن هـذه البن
ـة وهـو ـي علـى اللغـة العر م الغر ة أخر .طب اللسانيون مفهوم المورف الت منطق الت وتعل ه تأو د من وعورة الدرس الصرفي وتدخل عل غيـر صـالح لهـا وال  تز

ما أنه مصطلح مض ة فق ،  صلح للغات االلصاق م مصطلح  ة والمورف ة الصاق    طرب وغير مفهوم على وجه الدقة .ينطب عليها ألنها لغة اشتقاق
  

   



م ر  سراب 
 

ر توفي الهاشمي اسم الطالب  معيد ز
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

الغة) للزمخشر   المجاز في( أساس ال
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٥ السنة
ة / القسم  لغة  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عد العين على نحو ظا سّوده من صحائف أن تعددت معجمات اللغة  ما  قها ، إذ إن المصنف لكل منها توخى ف ًا عن سا ن الحقها مغن هر ، ومع هذا التعدد لم 
ين .  ســتوفي إبــراز جانــب مــن اللغــة أغفلــه ســواه مــن اللغــو ــه غيــره ،أو هــدف إلــى أن  مــل مــا أخــّل  قه ، وٕان ُ   ومــن أجــلســد ثلمــة لمحهــا فــي جهــد مــن ســ

لها ضرو   الغـة هذا َغدْت  ـه مؤلفـه إنمـا هـو أسـاس ال مـا تناولـه وعنـي  منحـى خـاص ف ة جدًا ، ومحتاج إليها دائمـًا .ولعـل مـن أبـرز المعجمـات التـي تميـزت  ر
ان هذا أبرز مظاهر  قي للف واألستعمال المجاز له ، و الغة تقوم على أساس واحد هو معرفة االستعمال الحق هذا المعجم منهجه في للزمخشر ، إذ  رأ ان ال

ـه أن معرفـة المـد ة . وممـا ال شـك ف ه من الدالالت المجاز ع ذلك بإيراد ما تتسع ال ة ثم أت ق عرض دالالتها الحق ل مادة  ـلٌّ مـن ، إذ استهل  ـه  متـد ال  الـذ 
ـه فـي النتـاج اللغـو نثـرًا ونظمـًا .وقـد اقتضـاني ال قي والمجـاز مهـم جـدًا ومحتـاج ال حـث عـن االستعمالين الحق م تـزام الزمخشـر هـذا المـنهج أن أمهـد لدراسـته 

ـالم اللـه منـه  ـه  ـه مـن القـرآن وتنز عامـة ، ومـنهم مـن يجهـد فـي نف ر المجاز فـي اللغـة  قة والمجاز ، إذ وجدت أن من أسالفنا من ين مـا الحق سـر لـي  . وقـد ت
ـة المجـاز ـان أهم ـروا  استعرضته من أقوال أعالمنا أن أعـرض الـدالئل علـى ب ينـت أن الـذين أن ـالم اللـه ، و فـي اللغـة وشـيوعه فيهـا وفـي أعلـى نصوصـها وهـو 

قة ، فهو إذن أخو الكذب والقرآن منزه عنه .وفي مقاب ـب المجاز إنما وقعوا في فهم خاطئ لمدلول المصطلح ، إذ فهموا أن المجاز خالف الحق ل هـذا المـنهج الغر
ر المجاز وجدت أن من أسالفنا ّسر لي  الذ ين ة من المجاز . وقد ت ق من ير أن اللغة أكثرها مجاز ، وقد قاده هذا المذهب إلى عّد الكثير من االستعماالت الحق

ستعمل في أصل معناه . قي للف حين    أن أرد هذا المذهب بتحديد المدلول الحق
  

   



م ر  سراب 
 

يد اسم الطالب  واكب محمود حسين الز
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  ثـــــــرمعاني القرآن لألخفش األوس في الكشاف للزمخشر أ

ة  ـ   ـ  دراسة نحو
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة وآدابها/ نحو القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

شافه ، توصلت ه ، وللزمخشر في  لة التي تتلمذت فيها لألخفش األوس في معان ة الطو عد هذه الصح النقا  و ن إجمالها  م ثير من النتائج التي  إلى 
بيرًا وواضحاً  ان  احثة أّن تأثر الزمخشر ، في تأليف تفسيره ( الكشاف) ، بـ ( معاني القرآن) لألخفش ،  ة :تبيَّن لل ارزة اآلت النقل عن األخفش في ال ،إذ صرح 

ني في ( ثالثة عشر) موضعًا ، وهذا دليٌل أكيد على امتالك الزمخشر  احثة األستاذ الصاو الجو تاب ( معاني القرآن ) لألخفش األوس .وافقت ال  نسخة من 
شهرة تلك اآلراء واألقوال ، وألّن العلم ملك لل ة ما نقله من أقوال وآراء وتوجيهات إلى أصحابها ،  ع ، يؤخذ منه ما تعليله سبب عزوف الزمخشر عن نس جم

ترك ما يترك ، ما عة أثر المصطلح النحو في ( معاني القرآن ، يؤخذ ، و احثة عبَر متا علمها ومعرفتها .اتضح لل طر على ما تنقل  ة الناقل تس دامت شخص
اح ) ، أّن الزمخشر واف الكوفيين في استعمال قسم من مصطلحاتهم ، وقد وجدت ال ا لألخفش) ، في المصطلح النحو في ( الكشاف ، للزمخشر ثة أّن أ

ون الزمخشر قالح ن أن  ة ، ومن المم صر ة في النحو ، إلى جانب المصطلحات ال د واف سن األخفش قد سب الزمخشر إلى استعمال المصطلحات الكوف
ة التي تخالف آراَءهما ، ومعتقداتهما ، فكالهما جنّ  ات القرآن ل اآل د علمه وعقله وقلمه في األخفش األوس في استعمالها .التقى الزمخشر مع األخفش في تأو

لها.عن ات التي تخالف مذهب المعتزلة وتأو ون الزمخشر قد أفاد من األخفش في تفسير تلك اآل عيد أن  س ب ي األخفش خدمة المذهب االعتزالي، ول
أوجه االع ان  ات انا  التفسير والدراسة ، لذلك  م  ات القرآن الكر المعنى ، عند تعرضهما آل ع الزمخشر والزمخشر  حتملها النّص .تا لِّها ، تلك التي  راب 

انا  ح ، فقد  ان الوجه الصح ( فإن قلت ) ، ثران من القول : األخفش في استعمال أسلوب الحوار والمناقشة في طرح األوجه المختلفة من اإلعراب والتفسير و
قو  عانه  طرحان السؤال ، ثم يت ء ،  ان المستمع أو القار ان رأييهما .يخاط احثة إفادة الزمخشر مما أورده األخفش في تفسيره ( ـلهما : ( قلت) ، لب إتضح لل

الم العرب الفصحاء ، شعرًا ونثر  م وقراءاته ، و ة المختلفة ، المتمثلة في شواهده من القرآن الكر ًا ، التي ساقها محتجًا بها معاني القرآن) ، من الشواهد النحو
ام  ر األح اس لتقر حة السند تخالف الق الضعف ، فإذا أتته قراءة صح ة  عض القراءات القرآن ة .واف الزمخشر األخفش في وصف  ات القواعد النحو وٕاث

المعنى ، فهو يتصرف في ا ع النقل  ثيرون .غلب على نقوالت الزمخشر عن األخفش طا ة رفضها  ة . وهذه سنة غير مرض ع انت س لنصوص ضعفها وٕان 
ن ذلك اا ع الزمخشر األخفش في تعدد مواقفه تجاه ما ينقله ، فلم  لعالم الناقل لآلراء لمنقولة مع حرصه الدقي على الحفا على جوهر المادة المنقولة .تا

عضًا من ة الواسعة ما ينقله ، إذ رّد  غت معرفته العلم حآراء األخفش وتوجيهاته ، مثبتًا  حسب ، فقد ص ة .ما يراه هو صح         ًا من الوجهة النحو
  

   



م ر  سراب 
 

 ُمْصَعب نور محمود العّزاو  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
م محمد    ُخَطْب الّرسول الكر

ة  ة تحليل ق   دراسة توث
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة وآدابها القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
ـه الرسـول تعدُّ أقوال الرسو  األطروحة الغـة ؛ لمـا  عـرف  عـد القـرآن ، فصـاحة و ـة فـي عهـد النبـوة  ـة المرو ه وآله وسـلم) فـي قمـة النصـوص األدب ل محمد (صلى الله عل

حانه ابتعثه للعرب ، و  فًا ؛ ألّنه س قًا من الله وتوق انت توف ًة ، وأّن فصاحته ،  ه الصالة والسالم) من أّنه أفصح العرب قاط تنقـاد أرواحهـم أللسـنتهم هم قوم (عل
ش) . ولهذا جاءت أقواله وخط الفصاحة فقال : (أّنا أفصح العرب ، بيد أّني من قر ه الصالة والسالم) نفسه  ـه ، وقد وصف الرسول محمد (عل ه (صـلى اللـه عل

ست وليدة الصنعة والمعاناة ؛ وٕان بدت في اتقان انها ل ة في قمة ب الغة اإلنسان أّنهـا مصـنوعة ، ولـم يتكلـف الحبيـب المصـطفى وسلم) ممثلة لل قتهـا  ها وعلو ط
ار موضوع رسالتي ، فإني أر  عيدة المنال ، ومن هنا ، جاء سبب اخت ه) لها ، وهي على سهولتها ممنوعة ،  ة لم  –(صلوات الله وسالمه عل ة النبو أّن الخطا

ل مأخذ ، ولم يتناولوها ، مـن  احثين  ع القـول  –جهـة الجمـع ، والدراسـة ، والتحقيـ تأخذ من اهتمامات ال أن هـذه الدراسـة التـي أعـددناها تكـاد تكـون  –ونسـتط
ما  ة الس ون من أهمها ، قلة ما وصل غلينا من هذه الخطا اد  ثيرة ،  عود في ذلك إلى عوامل  ، خطب عصـر مـا قبـل الوحيدة من نوعها في بلدنا ن والسبب 

ه وسلم) ، والسبب اآلخر في رأيي ؛ لكثرة االختالفات واالجتهادات التي تحدث في ألفا ومعاني هذه الخطب اإلسالم ، وخطب الرسول الك م محمد (صلى الله عل ر
ه و  م (صلى الله عل ح من الموضوع ، من الخطب واألقوال المسندة إلى الرسول الكر لتان ، إحداهما تمييز الصح قد تـأخر آله وسلم) ف؛ فالدارس لها تعترضه مش

اَح قوم ألنفسهم وضع عد القرن األول اإلسالمي وقد ترتب على ذلك ، أْن است ن الحديث إلى ما  ـه وآلـه  تدو ًا إلى رسول الله (صلى اللـه عل ذ الحديث ونسبته 
لة ، أن يهتم الدارس في الحديث والخطب إلى النظر فيهما وتمييـز الزائـف منهمـا ونقـده  حـث فـي الـرواة ، والتـدقي فـي وسلم) ، وعالج هذه المش ـ ال ، عـن طر

حتاج جهدًا مضاعفًا وعمًال  رناه،  ل الذ ذ ه ، وهل هو ثقة أو غير ذلك ، و ذ احـث سلسلة علم الرجال لمعرفة منزلة الراو من حيث صدقه و لـف ال ًا ،  دؤو
احثين ، الخوض في مثل هذه ال ًال ولذلك نر ، عزوف الكثير من ال ان لزامًا عليَّ وقتًا طو موضوعات ، فيذهبون إلى الموضوع األكثر سهولة وأقل جهدًا ، ولهذا 

احث ؛ وحتى أنال رضا  – ه  حثًا رصينًا ، أتشرف  ات لكي أقدم  مان والث الصبر واإل ار على هذا الموضوع ؛ أْن أتحلى  حانه وتعـالى  –الله عندما وقع اخت س
م محمد (صل – ة رسوله الكر ـل علـى اللـه ومح عـد التو ـه وآلـه وسـلم) ، و ـًة  –عـزَّ وجـل  –ى الله عل عـد أْن وضـعُت لـه خطـًة مبو حـث ،  ـة هـذا ال تا شـرعت 

التمهيـد واشـتم ل علـى مصـادر ومقسمًة تفضي إلى إنجاز مادته وفصولها ، ولهذا قسمته على قسمين : تضمن القسم األول ثالثة فصـول ، اسـتهل الفصـل األول 
ه وسلم) ورواتها ، وخلص الفصل الثاني إلى أنواع خطب الرسول وموضوعاتها ، أما الفصل الثالث فتضمن الخخطب الر  م محمد (صلى الله عل صائص سول الكر

اً  ه منهجًا علم عُت ف قًا مستقًال بذاته ، ات اَن قسمًا تحق ه وآله وسلم) والقسم الثاني ،  ة لخطب الرسول محمد (صلى الله عل قًا ، يؤد إلـى التحقـ مـن  الفن دق
ه الصالة والسالم) ليتسنى للقارئ التأكد من صحة متنها ، وتوثي سـندها . ومـن هنـا  يتضـح هـدفي ، وتتبـين غـايتي ، وهـي أْن  –ألفا خطب الرسول محمد (عل

ـون فـي متنـاول يـد ا تاب موحد ،  ه وآله وسلم) في  م محمد (صلى الله عل ات التـي واجهتنـي ، فـي أضَع خطب الرسول الكر ـرغم الصـعو لقـارئ أو الـدارس ، و
ه وآله وسلم) هو الذ دفعني إلى األمام  الم الرسول محمد (صلى الله عل حث والتقصي ، واقتفاء أثر  ـه هـو إنجاز هذه الدراسة ، إّال أّن ال ل الذ سعيت إل ، و

م، األجر والثواب ، وابتغاء م    والله وراء القصد  . رضاة الله وٕاطاعة رسوله الكر
  

   



م ر  سراب 
 

  لقاء فوز  مرهون  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

ة ة فن ل الليثي دراسة موضوع  المتو
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٤ السنة
ة  القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ثرة شعرائه وجودة شعرعم فقد ة العصر االمو الذ تميز  عد من  نظرًا الهم ون موضوع هذه الرسالة و ل الليثي ل ار على الشاعر المتو وقع االخت
ة الت ان لدراسة الموضوعات الشعر ه، وقد قسمت الدراسة الى جانبين او فصلين، الفصل االول  ي تناولها الشعراء المجيدين اال ان االنظار تسل عل

ان للدرا احث والفصل الثاني  عة م ة الشاعر وهو على س قى الشعر ان للموس ان لبناء القصيدة وثانيها  احث اولها  ة وهو على خمسة م سة الفن
قوم عل عت في الدراسة منهج  اغة شعره. وقد ات ل الليثي في ص ع للغة والخامس لالسلوب الذ نماه المتو ة والرا ى اعطاء والثالث للصورة الشعر

ه ثم ا حث ف ف موجز لكل موضوع ا ة مقدمة وتعر م واالحاديث النبو القرآن الكر حث مد تأثره  ل وقد اوضحت في ال شعر المتو ان ما يتعل  لبدء بب
عد االطالع على شعره وتحليلة تب مثل مجمل شعره الذ وصل الينا و حيى الجبور والذ  فة، واعتمدت في ذلك على شعره الذ جمعُه  ين ان الشر

قل جودة عن شعر معاصر ور. شعره ال  اسي، اما سبب عدم بلوغة  فزلتهم مراجع الى قلة شعره المذ ه من شعراء العصر االمو او شعراء العصر الع
ة الش ق ه  ميزه عن سواء من الشعراء مع انه قد جر على ما جر عل ًا  ة اال ان له اسلو ونه قد طرق معظم االغراض الشعر الرغم من  عراء من و

ر االطالل ذات الدالالت بناء القصيدة واالنتقا انًا يذ ر االطالل في معظم قصائده واح ح بذ عدم التصر ل من غرض الى اخر ولكنه امتاز عنهم 
ة في تكرار االلف ان الفخر وصنعة االلتزام االخالقي. ونجد عنده رغ ضًا طغ ه ا عد مضي اكثر من نصف القصيدة، ومما امتاز  ة  ما ان له االسالم ا 

ان.   القدرة ع ة في اغلب االح ظهر في شعره صنعة او تكلف واستعمل االلفا الجزلة العذ م في الفا اللغة المختلفة من غير ان    لى التح
   

  
   



م ر  سراب 
 

 العلواني عامر مهد صالح اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
َقَرةِ    ِعَلُل التَّْعِبْيِر الُقْرآِني ِفي َتفاِسْيِر ُسْوَرِة الَ

  ِدَراَسٌة َالِغَّة أْسُلْوَِّة 
 

توراه الشهادة   د
 ٢٠٠٤ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
ـالتراد  األطروحة الضـرورة القـول  عنـي  ة المعنى ، ال  ن في تأد ارات المفسر أتي :إن اختالف ع ما  ن إجمال أهم نتائجها  م مـن قبيـل  ف ، وٕانمـا هـوففي ختام األطروحة 

ت اال ن في المعنى إنما هـو مـن قبيـل اخـتالف التنـوع ، ال مـن قبيـل اخـتالف التضـاد .ردَّ ارات المفسر غيره .أغلب اختالف ع ح المعنى  طروحـة مـا شـاع عنـد توض
ـالترادف  ـان ظـاهر األمـر عنـده القـول  ـالترادف ، وأكـدت أن مـن  قولـون  ن  ـأن المفسـر احثين المحـدثين مـن القـول  ـد االتحـاد فـي الداللـة ال ، إنمـا هـو قـول يؤ

شـهد بهــا اال ــة فـي التعبيـر القرآنــي ؛  حــث أن الفـروق الدالل حـاءات الخاصــة .أكـد ال ة واإل ـة ، لكـن مــع  اخـتالف الــدالالت الهامشـ ز سـتقراء ، وهــي دالالت المر
غفلوا الفروق ال ن لم  اقات التي تدخلها.أغلب المفسر حائي ، بيـد أنهـم تكتسبها المفردة من الس ة بين المترادفات ، بل فرقوا بينها على أساس من المعنى اإل دالل

اقي ، و  ـا إلـى الفـارق السـ ـة، فكالمهـم ظـل متنـاوال الفـارق اللغـو مـن غيـر أن يرتقـي غال ر المعـاني لم يوظفوا هـذا االستشـعار األدبـي للفـوارق اللغو طـرق تصـو
حث اق ، فال حسب حاجة الس اينة  اقي .  بـين  المت الغـي القـائم علـى موافقـة الكـالم للمقتضـى السـ حـث ال ع ال أخذ طـا ا لم  حثا أصول ة ظل  في الفروق اللغو

الغـي ،  ان المفسر يتناوب بين العمـل المعجمـي والعمـل ال ـان مبـرزا فيهـا ، فـي الترادف والعدول  ة التـي طالمـا  ـة األصـول قـي أفـاده المفسـر مـن الرؤ مـنهج تلف
العلـةوطا االستحسان الصوتي والتفنن دون ر التعليـل  ارزة في عمله . ردت االطروحة التعليل  انت  ـه .   لما  ن  عـض المفسـر ـة ، علـى الـرغم مـن قـول  الدالل

ل ، ألنَّ األلفاممَّا تضمَّنه  شاعت مقولة : إنَّ النقل من وزن  إلى وزٍن آخَر يتضمََّن من المعنى أكثَر أو أقل َد في األلفا ، َوَجَب األوَّ َ أدلٌة على المعاني ، فإذا ِزْ
بير في أ ٍل  ش انت حاضرًة  م لم يلتزموا هذه العلَّة دائمًا ،  ر القرآن الكر ادُة المعاني ضرورًة ، وعلى الرغم من أنَّ مفسِّ ـُة ز انـت الرؤ التهم ، وٕان  حـاثهم وتعلـ

ِح والشـــــــــــرِح ، تغ معنـــــــــــى التوضـــــــــــ ُة ،  ـــــــــــُة ، وتشـــــــــــير        التفســـــــــــير ـــــــــــذ تفرضـــــــــــه اإلنا ـــــــــــِه إلـــــــــــى الفـــــــــــارق الـــــــــــداللي ال ـــــــــــى عنـــــــــــد التنُّ ـــــــــــُب حت ِل
ـة فـي داخـل إطـار الصـحة ا ح ألحدها ؛ ألنها استشـعارات دالل ر المفسر عدة معاٍن للمفردة أو الجملة ، من غير ترج ًا ما يذ ه .  غال ـة للمفـردة وداللتهـا إل للغو

االستقراء دة  ة المؤَّ حـاءات المفـردة وظاللهـا ، الفتـراض  المعجم ـة المعتمـدة علـى إ ـا تفـاد مـن القـراءة اللغو اق ، فهي استشعارات تـُثر التعبير دالل وحاجة الس
ة الكاملة ال ن القصد ارات التعبير القرآني ، وهذه المفسر ة خت ة في افتراض القصد ة الدين ست من قبيل الرؤ ة في التعامل مع التعبير ل الكاملـة ، بـل تتفـ الرؤ

ة المعاصرة ؛  ة أغلب الدراسات اللسان ـة )ألنها تفترض التعامل مع هي ورؤ مثل ذلك ( الـدائرة الفنولوج ا ، وخير ما  تملة أدب لسـبيتزر و( القـارئ  النصوص الم
م عني هذا أن مفسر القرآن الكر فاتير، من غير أن  ه  النموذجي ) لر اب على مصـراع ـة   ، بـل ال أغـالي إذا مـا قلـت : إن الضـا اللغـو فـيقد فتحوا ال العمل

ل أوضح عند مفسر القرآن منه عند منظر  ش ان حاضرا  ة  ع الخروج منها. التفسير ستط ة ال  ان يتحرك ضمن ضوا لغو   المناهج المعاصرة ، فالمفسر 
  

   



م ر  سراب 
 

 لؤ حاتم عبدالله السلمان الجبور  اسم الطالب
أو  عنوان الرسالة

 األطروحة
  

م بن هرمه ة في ديوان إبراه   الجملة الخبر
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

م بـن هرمـة سـجلت الدراسـة جملـة مـن النتـائج اتخـذت فـي غالبهـا طـ ة في ديوان الشـاعر ابـراه ة للجملة الخبر ـان عد هذه الدراسة التحليل ع االحصـاء لغـرض ب ا
ًا وعلى النحو االتي ان ام فعل ًا  عة المستعمل الجملي اسم س) مهملـة ، -طب استعمال (ما) المشبهة بــ (لـ م ،  اتخذت لغة الشاعر في غالبها منحى لغة بني تم

) في الوصل ، وقلب  ة للجنس ، واعمال ضمير الفصل في (الخبر) ، ومجيء (هذ ة المثبتة اكثر -الهمزة عينًا.وحذف خبر(ال) الناف ة االسم جاءت الجملة الخبر
ة المثب ة الفعل   تة مئة وثالث عشرة مرة.استعماًال في لغة الشاعر اْذ بلغ استعمالها على ما يرو على ثالثمائة وثالث وخمسين مرًة في حين جاءت الجملة الخبر

  
ة المثبتة-  ة االسم ان) او احد اخواتها  تنوع المستعمل الجملي للجملة الخبر ) او احد اخواتها او ( اين في نسبته ، فالجملة غير المنسوفة بـ (إنَّ وت

. اين في نسبته ، اذ - بلغ مئة واحد وتسعين مرة بينما المنسوخة بهما بلغ مئة وخمس فق ة المثبتة غير المنسوخة وت ة االسم تنوع خبر الجملة الخبر
عين مرة ،  بلغ الخبر المفرد (المعرفة او رة ارعين مرة اما الخبر جملة فبلغ ار ن مرة بينما جاء ن رة) ثمان وستين مرة جاء الخبر معرفة ثمان وعشر الن

ًا تسع مرات ، وقدم على المبتدأ  ه جملة فقد جاء ثالث عشرة مرة ، وحذف الخبر وجو ة ثمان وثالثين مرة اما الخبر ش ة مرتين وفعل ًا اثنتي اسم وجو
ن مرة.عشر  ه جملة (جار ومجرور) مقدمًا على المبتدأ احد وعشر ًا تسع مرات ، وحذف من الكالم جوازًا - ة مرة. وجاء ش تقدم المبتدأ على الخبر وجو

ما يرو على مئه واحد وخمسون مرًة ، جاءت إ-تسع عشرة مرًة. انَّ او احد اخواتها  ة المثبتة منسوقة  ة االسم ما جاءت الجملة الخبر نَّ متصدرة 
ان) اذ بلغ استعمالها ثمان وثالثين مرة غير مخففة ومرة واحدة مخفف تها ( ة حر يد الجملة االسم ة ومستعملة يرو على ارع وتسعين مرة وافادت تو

  بـ(ما) ارع مرات ، في حين جاءت (لكن) مرتين غير مخففة واثنتي عشرة مرة مخففة.
  
ة الفعل-٧ ة اذ بلـغ (ثـالث عشـرة مـرة) ثـم الفعـل وجـد علـى جاءت الجملة الخبر ) في اعلى نسـ ة المثبتة مستعملة في مئه وثالث عشرة مرة ، استعمل الفعل (رأ

أ ، والقى ، وناول ، وتعاطى ، خال ، ادخل ، نزل ، ه االفعال بين ارع ومرة واحدة فخال ، وأن ع مرات ثم حصل (خمس مرات) وتراوحت ف فـ س ى عـوده ، يؤشـل ، 
سا ، وجـز فبلغـت مـرتين واال معنى (اعطى) واحل ، و ـاد ، ظـنَّ ، وخبر ، واورد ، حنأ ، وانس مرة واحدة ، امَّا االفعال وفى ، ومنع ، وسأل وانال  فعـال نسـى ، و

اد وعلم واعلم ارع مرات.   ثالث مرات واخيرًا فاالفعال حذر واورث و
  
يد سواءٌ -٨ ة او  غلب على لغة الشاعر اسلوب التو ة او فعل ة او اسم دات حرف مؤ ًا  ة تأكيدًا لفظ ة والفعل ة االسم ًا ، وأكدت الجملة الخبر ًا او معنو أكان لفظ

ل ، ونفس ، الخ.. ة  دات المعنو يب نفسه في حين جاءا المؤ   بإعادة التر
ٍع وتسعي ) إذ بلغ استعمالهما نحو ار ) و (أنَّ ـوا علـى سـت مـرات وأكـد الفعـل واكثر االدوات المستعملة (إنَّ مـا ير ًا  ل) تأكيدًا معنو ن مرة في حين أكدت الجملة بـ (

المصدر ارع مرات و بـ (قـد) اثنـين وخمسـين مـرة أسلوب القصر بـ (إنما) ثالث مرات و االسم ارع مرات في حين أكدت الجملة  وتعـدد دخولهـا علـى  ثالث مرات و
ة ودخلت على الجملة ن مـرة ودخلـت علـى  الجملة الفعل ـٌع وعشـرون مـرة. وفعـُل مـاٍض مبنـي للمجهـول اثنـين وعشـر فعل ماٍض مبني للمعلـوم ار ة المصدرة  الفعل

يـد الثقيلـة وا ـة بــ (الـالم) و (نـون التو ـالالم بــ (لقـد) ثـالث مـرات وأكـدت الجملـة الفعل فـة سـت مـرات) ثـم الفعل الناقص ثالث مـرات فـي حـين جـاءت مسـبوقة  لخف
دة مرتين.است   عملت الم االبتداء مؤ

عد اذا الشرط يد بـ (ال) الزائدة فبلغ ارع وارعين مرة ثم بـ (ما) الزائدة  الحروف الزائدة جاء متنوعًا اذ غلب التو يد  اء) فبلـغ أما التو ة فبلع تسع عشرة مرة ثم (ال
يد و ( يـد بــ (مـا) و تسع مرات  في حين استعملت (لوال) و (لو) مرتين مفيدًة للتو الالم المزحلقة) فـي خبـر إن عشـر مـرات و (الـالم) فـي جـواب (لـو) مـرتين والتو

س) و (إال) مرة واحدة و (لم) و (إال) مرتين.   (إال) ثالث مرات و (ال) و (إال) تسع مرات و(ل
  
ة -٩ ة المنف ة الفعل انت الجملة الخبر عين مرة ، و ة مئتين وٕاحد وار عين مرة  جاءت الجملة الخبر ما يروا على مئة وستة وس ة في االستعمال إذ جاءت  الغال

ة خمسًا وستين مرة.   . في حين جاءت الجملة االسم
  

لغت ثالث وارعون مر  -١٠ عدها و ة (لم) إذ بلغ استعمالها مئة وارع مرات في حين جاءت (ال)  ة الفعل ة للجملة الخبر رع ة دخلت على المضـاأكثر االدوات الناف
ن مرة واقل االدوات (لن) إذ جاءت مرتين. عًا وعشر   في ارع وثالثين وتسع مرات على الفعل الماضي ، ثم جاءت (ما) إذ بلغ وجودها س

  
قرب على ا-١١ ما  ن مرة ثم جاءت (غير)  ٍل منهما إثنتين وعشر س) و (ال) إذ بلغ ورود  ة (ل ة االسم ة للجملة الخبر ـأكثر االدوات الناف ع عشـرة مـرة وآخـرًا ر

ة عاملة وغير عاملة. ع مرات ناف    (ما) اذ بلغ ورودها س
 
  



م ر  سراب 
 

 حيدر محمد رحم النصر الله اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

ــــم  التثنيــــة في القــرآن الكر
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٢ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

اآلتي: ة فكانت  حثي في موضوع التثن   استوقفتني عدة نتائج وأنا في طر 
ة عوضًا عن األسماء المعطوفة   ة في العر الواو والنصب والجر والغرض من ذلك االختصار.جاءت التثن ون الرفع  أن  ة  اس في العر ة الق خالفت التثن

اء للنصب والجر.ل اء، فجاء األلف للرفع، وال ثير من المواضع يخرج عن القاعدة التي وضعها ال ن المثنى ثابت القواعد محدود الصورة فنجدها في  م 
ون وهي إلحاق اال سورفي النحو ة ألف ونون م انا في موضع المفرد وأخر في سم المراد تثن أتي أح سورة في حالتي النصب والجر ف اء ونون م حالة الرفع، و

م في استخدام مثل سع اموضع الجمع، وقد تو  ة يرجع إلى حاجة العري إلى لقرآن الكر ة دون سائر إخواتها من اللغات السام التثن ة  غ. إحتفا العر هذه الص
اليدين والرجلين وال ة، فمعظم أعضاء الجسد اثنين  اهه إلى التثن ل ما حوله يلفت انت حتاج إلى الشخص الثائي، و ة ففي الرفقة  ألذنين... وما عينين واالتثن

قضي معظم  قه اثنان، و اة والموت... وهو وصد اطل والح الشمس والقمر والليل والنهار والخير والشر والح وال ات محسوسة  قة ح من مثن اته مع رف ح
عض اآلخر ذهب إلى  اء وال عضهم قال أّن اصله ال ن المحدثون متفقين على اصل المثنى ف اصله اآللف وقد ورد إلزام المثنى اآللف في عمره، فهما اثنان.لم 

ة ومن ذلك قوله تعالى: (َواْتُل َعَليْ  عض األلفا مع أنها في موضع حقه التثن م  م والشعر العري.لم يثَن القرآن الكر َا القرآن الكر ِّ ِإْذ َقرَّ َأ اْبَنْي آَدَم ِاْلَح ِهْم َنَ ه، ولهذا لم يثَن على الرغم من وقوعه في موضع  َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمْن اْآلَخِر) ُقْرَاًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما ان هنا مصدر في األصل، ثم أطل على الشيء المتقرب  ، فقر
اَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما) .قد يخرج الفعل المثنى في القر  َماَواِت َواْألَْرَض َ ذلك قوله تعالى: (َأنَّ السَّ ة، و الغة تثن قي إلى معنى آخر فرضته ال م عن معناه الحق آن الكر

ْأُكَالِن الطَّ  اَنا َ قوله تعالى: (َ ة  ، وقوله تعالى: (َوَوَجَد ِمْن َعاَم)القرآن ه عن البول والغائ نى  قي وهو فعل االكل، واّنما  معناه الحق ستعمل  أكالن لم  فالفعل 
بُدوِنِهْم اْمَرأَتْيِن َتُذوَداِن)  ة أثر  س هو المقصود.للقراءة القرآن ان حالهما فالمفعول ل ر ما تمارسانه من عمل وهو ذو األغنام، واّنما أراد ب س المقصود تصو ير فل

م، ومن ذلك قوله تعالى: (ِإالَّ َأْن َيَخاَفا أَ  َما ُحُدو في تغيير داللة الفعل أو االسم أو الضمير المثنى في القرآن الكر اء، ففي  َد اللَِّه)الَّ ُِق ضم ال وقرأ حمزة ( ُيخافا) 
اس لقوله تعالى:( وَ  قراءة ابن ع ِمِهْم َشاِهِديَن)هذه القراءة بني الفعل للمفعول،فالخوف في هذه القراءة واقع على الرجل والمرأة و نَّا ِلُحْ مها) على  ُ قرأ (لح

غة الت ص م الضمير (نحن)  ستعمل القرآن الكر أنتما األصل.لم  ة ( ست بتثن غ مرتجلة ل ة فهي ص ذلك الضمير (أنتما). وأما الضمائر الدالة على التثن ة و ثن
ة  ه اآل اق القرآني الذ تدل عل حدد الضمير المثنى الداللة على الجنس أو النوع، واّنما يتم معرفة ذلك من خالل الس مة.وهما...). ولم   الكر
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 الكعبي مزهر حسن رهيف اسم الطالب
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ة / لغة القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

أدلَّة وشو  ، فغلبت على الفصل األّول منه سمة التنظير، مشفوعة  حث بين التنظير والتطبي قّة. وجاء الفصالن الثاني والثالث في مجال جمع ال اهد تطب
، في القراءات والمجاالت الداللّة.   التطبي

ه أكثر من ( ثرة ورود الفعل المضعف في التعبير القرآني، إذ يبلغ عدد األفعال المستعملة ف حث  ) مرًة. وهذا يدل على َأهميته في ٢٦٥٧وأهم نتائج ال
ّله االستعمال اللغو عامة.الو  احثين في حد الفعل المضعف، والخروج بتحديد دقي لحّده بتقييده بتكرار األصل االشتقاقي  ين وال قوف على اختالفات اللغو

، وانَّ أهل التضعيف.إنَّ التضعيف سمة من سمات النط البدو د  ه، ومز د ف فضي هذا التقييد إلى: مضعَّف مجرد، ومضعَّف مز عضه ل األمصار  أو 
م والح غفل القرآن الكر ميلون إلى التخفيف.لم  ش  –واضر  اته بلغاتها في استعمال  –رغم نزوله بلغة قر عض آ ، فنزلت  ائل العرب األخر لغات ق

ة العين في الماضي وال م على ثالثة أبواب، هي الدعائم، التي اعتمدت المغايرة بين حر ل الكر ضارع، ولم ترد مالتضعيف.جاءت األفعال المضعفة في التنز
م والقراءات، التخفيف من ثقل  –في التعبير القرآني أبواب استعملتها العرب شذوذًا، نحو (لبَّ  ة من لغة الحذف، ولغة اإلبدال في القرآن الكر ).الغا يلبُّ

عيدة عن التعقيد واالستثقال.ما جاء على ا المتماثلين، واستكراه توالي األمثال وصوًال إلى لغة  ه اإلدغام، لم يرد في االستعمال النط  ألصل، مما وجب ف
ًا، وال سَّما في الشعر.حالة التأثير والتأثر بين ال و ة، فقد جاء على األصل مف س االستعمال في العر حروف المتقارة َأفضت القرآني إّال مدغمًا، على ع

غ  إلى تأكيد الكشف عن مضارع جديد، وماض جديد في األفعال المضعفة، من غتي (تفّعل) و (تفاعل).ورود أغلب الص خالل دراستها صوتًّا، في ص
ة للفعل المضعف في االستعمال القرآني، وال سّما تلك التي تبتعد عن التعقيد واالستثقال، فجاء من الثالثي المضعف: (فَعَل، أف عل، فعََّل، فاَعَل، الصرف

شواهد من انفعَل، تفاعَل، افتعَل، تفعَّل، إْفعلَّ، استف م موثقة  ة في الفعل المضعَّف، واستجلى معانيها في القرآن الكر غ الصرف حث عن الص شف ال عَل) 
غة (افتعَل)، بدالل ة، وص الغة والتعد غة (َفعََّل)، بداللتها على التكثير والم غ استعماًال في الفعل المضعف ص تها على المطاوعة.ابتعاد لغة العرب.أكثر الص

ة في الفعل المضعف زمن التعبير غ الصرف ادل الص َل) و (اْفَعَولَّ) . قد تت غ المستثقلة، نحو: (إفعالَّ) و (افعوَّ ًا، في االستعمال القرآني عن استعمال الص
يخ والتحسر، أو للد غة المضارع، للداللة على التحق الموروث للتو غة الماضي على ص إيثار ص الغة، أو قد القرآني، لضرب من الداللة،  اللة على الم

غ في المضعف، اشتقاقًا ووزنًا، وقد تتف معنى في االستعمال القرآني، نحو: مجيء غة المضارع إلى الماضي أو األمر. تختلف الص غة  تنصرف ص ص
غتي (إف معنى (بتََّل) .استعمل العرب ص ما ورد في استعمال الفعَل (تبتَّّل)  معنى (فعََّل)،  شواهد من (تفعََّل)  علَّ) و (إفعالَّ) في غير داللتي اللون والعيب، 

اعي المضّعف على (ْفعَلَل) م الفعل الر غة (إفعلَّ) للداللة على اللون.استعمل القرآن الكر م اّال ص ستعمل القرآن الكر ًا ومضارعًا، ولم لغتهم، ولم  ، ماض
ص غة األمر منه.الوقوف على آراء المدرستين ال صر ستعمل ص ح الرأ ال اعي المضعَّف، واستجالء آراء المحدثين، مع ترج ة والكوفّة في أصل الر ّر

عّد الفعل الثالثي المضّعف أصًال  دحرج.  عده عن التعقيد، فزلزل، عنده،  اعي صنف قائم بذاته، ل ه والقائل أن الر ه سيبو للفعل األجوف، الذ جاء 
ه وهو رأ أحمد فارس ال الشواهد واألدلة ضعفها ّأو خطأها، وساب عل حث مجموعة من اآلراء، وأثبت  اق، الذ أّيده د. مصطفى جواد.ناقش ال شد

ان، إذ قال: " نّماه: نقل ًا عند أبي ح عض ما فاتهم، مثال ذلك: ورود معنى الفعل (نمَّى) مقلو احثين  ين وال عض اللغو ه على جهة واستدرك على 
ح ع غلُّ) في تناوله لقوله تعالى: اإلصالح " والصح ْأِت َِما َغلَّ َيْوَم سه. وتضعيف رأ الزمخشر في داللة الفعل ( ْغُلْل َ اَن ِلَنِبيٍّ َأْن َُغلَّ َوَمْن َ َوَما َ

ح انَّ النهي للذين نسبوا الغلول إلى رسول الله ) إذ جعل النهي لرسول الله ١٦١(آل عمران  الِقَاَمةِ  نا ، والصح ُت، ردَّ ة لغة: (ردَّ حث نس ما أثبت ال .
احث عبد الرحمن إسماعيل في نسبتها إ ه ال ب لما جاء  ر بن وائل، وهو تصو قاء على التضعيف مع ضمائر الرفع المتصلة) إلى  اإل لى ..) (

ه، وقد نفت د. خديجة الحديثي وروده ف تاب سيبو حث ورود التضعيف للسلب في  م.واثبت ال سر الحاء وضمها ُسَل حل)  حث معنى ( ه وصحح ال تا ي 
س ما في مصادر اللغة ومعجماتها في تفسيره لقوله تعالى:  ه، إذ جاء  المعنى عنده على ع ْم َغَضِبيعند أبن خالو ُ ).الر بين ٨١(طه  َفَِحلَّ َعَلْ

ة اللغة، واث ة الحديثة القائلة بثنائ ين القدامى والنظر ح رأ د. أحمد آراء اللغو ات وجودها عند الخليل بن أحمد الفراهيد فهو أول القائلين بها ترج
ًا.  تاب (العين) ثالث ة وفي  اعي، لوروده في اللغات السام ) ثالثي، ال ر  الجنابي، وٕاسماعيل عمايرة في أن أصل (اطمأنَّ
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 نعمة دهش فرحان الطائي اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

حث الداللي في تفسير االمثل    –للشيراز  –ال
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٧ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة ، وقد تـوخى منهـا ، إماطـة اللثـام عـن  اض  العر احث في ر ال عد رحلة ممتعة ، طوفت  حمد الله أوال وآخرًا ،  حث  فتـات الللقد ُأنجز هذا ال
ـارم الشـيراز "أطـال اللـه عمـره"  تاب اللـه المنـزل) للشـيخ ناصـر م تاب (األمثل في تفسير  ة في  احـث عصـا ترحالـه ، عنـد  –الدالل ضـع ال و

حث من التمهيد والفصوٍل الثالثة ، وهي:ُعد تفسير األمثل أول أنموذج للجهد ا لجماعي في الخاتمة ، التي تبّرز أهم النتائج التي توصل إليها ال
حـث التفسـير . إذ انمـاز (األمثـل) مـن غيـره  ة العامـة فـي ال عض المالمح التـي تسـتح ان تـدخل نطـاق اغنـاء الخبـرة اإلسـالم حمل  التفسير 
ما  قــة للعمــل الجمــاعي قبــل الشـروع فــي العمــل التفســير .انــه تفســير اجتمـاعي حيــو يلبــي حاجــات المجتمــع والعصر،والســ ــة دق بوضـع منهج

عـد (األمثـل) خالصـة سـتة عشـر حا عة. ضـم خمـس خطـوات متتا عـد (األمثـل) الخطـوة األولـى لمشـروع تفسـير شـامل  اب وأسـئلتهم . جات الش
ــة إذ خطــ  ة جماع ــان الحصـول علــى أسـلو ـة) وهــذا يـدل علــى ام ة فرد أنهـا (أســلو ة واحــدة و ة األمثـل أســلو تفسـيرا فــي أقـل تقدير.أســلو

م قة  ة دق فقـد مقومـات الـنص لمنهج ة ، ومع ذلـك لـم  ة ثم ترجم إلى لغات عدة منها العر اللغة الفارس تب أوال  ة األمثل . ان (األمثل)  نهج
ح لغـًة وأسـلو ـي الفصـ ات واالستعارات والدالالت ، ومن حيث اشـتماله علـى مقومـات األدب العر ًا التفسير الكامل من حيث اشتماله على الكنا

ـة بهـا فلـم تخـُل مـن هنـات أشـرت إليهـا فـي ومضمونًا .  ـة الفصـحى ، أمـا الكتا حث على امتالك المفّسـر القـدرة علـى فهـم اللغـة العر وقد دلَّ ال
القرائن األ ة النص ، أما االستدالل  ح ، الن االستدالل بها استدالل بروح بر القرائن  اق  نة الس خر فهو مواضعها ثبت من التفسير أّن قر

ــار عنــد المفّســر اسـتد اق القرآنــي أثــرًا فــي تعليــل ذلـك االخت ــار ألفاظــه ، وٕاّن للسـ م تتمثــل فــي اخت ــة الــنص . أّن دقــة القــرآن الكـر حرف مــا الل 
اق القرآنـي عنـد المفسـر فـي تلمـس  غة والجنس او االختالف فيهما أو في احدهما . ظهر اثـر السـ ار اللفظة مع التطاب في الص يتناسب واخت

ـات واال ة واآل ة بين المفردات القرآن ة الدالل ة المناس حث أهم قة في االستعمال بين المفردات المتشابهة اثبت ال ة الدق لسـور فـي فروق الدالل
ام ود ه واالختالف ،والتكرار والتأكيد،والتدرج في دالالت األح م بروز ظواهر التناسب الداللي في األمثل من حيث التشا الالت التعـابير القرآن الكر

ـة جديـدة لعالقـة المنا ل ـة المختلفـة للخـروج بداللـة  ة من حيث اللفـ والمعنى.بـروز ظـاهرة التوافـ والتـآلف بـين التعـابير القرآن ة بـين القرآن سـ
ة في األمثل.  التعابير، وهذه الظاهرة سمة أسلو

اق القرآني في األمثل من العموم والخصوص ، وا الحتمال والتعيين ، واإلجمال والتفصيل، والتقييد واإلطالق ، واختالف الكشف عن خصائص الس
عا لذلك.  الداللة ت

م مـرة واحـدة اصـطلحنا  ،وموقف،والكشـف عـن نـوع جديـد مـن التقابـل فـي القـران الكـر ع أنواع التقابل الـداللي مـن لفظـي وجملـي، وصور علـى تسـميته شموله جم
ما (المصـدر ب(التقابل القصصي)   ،فضال عن بروز ن ز في داللـة المصـادر والسـ ة األسماء وان المفسر ر مطي التقابل (الظاهر والخفي).الكشف عن دالالت أبن

ـه هـذا الوصـ عط معنـى الوصـف ومـا  ـان مجـيء المصـدر  ـان والزمـان .ام انـا مـع دالالت اسـمي الم ه أح مي) لما له من دالالت متنوعة تتشـا ف مـن دالالت الم
استوا ه ، ومنها وفوائد  عة صاحب األمثل في الغالب آراء سيبو الغة في الصفة .متا ه ، والم ر والمؤنث في الصفة ، واستواء الواحد والجمع ف جـواز جمـع ء المذ

مصدر الهيئة ومصدر المرة . عض المصادر  ة .إهمال    المصدر وان لم يتحول المصدر إلى االسم
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 أحمدبثينة خضر محمَّد سيد  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة التلقي م على وف نظر   العـــدول في القرآن الكر

يـة)   (دراســة أسلو
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٥ السنة
َّة و آدابها القسم  فلسفة اللُّغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

م على وف نظرَّة  ة–التلقِّيتناولت الدراسة ظاهرة العدول في القرآن الكر مثِّـل األنمـوذج االعلـى  –دراسة أسلو ان التعبيـر القرآنـي وٕاعجـازه الـذ  وأوضحت سر ب
ـان آ يـب م ـان لفـ وال تر حـل لفـ م الغته التي تصل إلـى القلـب وسـحره الـذ يخاطـب الوجـدان، فـال  ه المعجز و ة ، بنصِّ حـث فـي في اللُّغة العر خـر. شـرح ال

 لقِّــي النَّظــر وتداولــه وأثــر المتلقِّــي وتوجيهــه للــنَّص وتحديــد قراءاتــه وفــك شــفراته ومــلء فضــاءاته علــى وفــ تراكمــه الثَّقــافي والمعرفــيالتمهيـد مفهــوم مصــطلح الت
قـة المقــال للمقـام ومقتضــى الحـال. ـاث الحــوال المتلقـين ومطا اق ومعرفـة ال ــ ـلة بــين الـنَّص والسِّ راسـة الصِّ يَّنــت الدِّ ـات عصـره. و الغــة ثـم ت ومعط ناولــت عالقـة ال

ًا وأشار فـي م مظهرًا اسلو ه وخلص إلى أن العدول في القرآن الكر َّة والعدول وشرح مفهوم العدول وتعدد األلفا الدالة عل ـل ذلـك إلـى منـاهج القـدامى  األسلو
يين .لقد أدرك القـدماء العـرب العالقـة بـين اللفـ ة والعلماء الغر  والمعنـى ومـنهم الجـاح ، الجرجـاني وغيـرهم وسـب العـرب غيـرهم فـي والمحدثين من علماء العر

مـا انـه يتحقـ فـي المنثـور وال الغـة  االنفعـال والم ًال منها التصـور، التخيـل المصـحوب  تمثـل االشارة الى ظاهرة العدول . وقد اتخذ العدول س منظـوم مـن القـول و
ـة العدول لد المحدثين في التجدد والتفرد المفضيين ا ـالخروج عـن المألوف.جـاء الفصـل األول عـن العـدول فـي الصـوت وفـي الفاصـلة،  فاللغـة العر لى اإلبـداع 

ــي يؤديهــا الصــوت مــن حيــث المقــاطع ا ــة الت ف حــث المعــاني الوظ حًا إال بدراســة األصــوات ولــذلك تنــاول ال ــن فهــم نحوهــا وصــرفها فهمــًا صــح م َ◌ة ال ــوتيِّ لصَّ
وت  ا ، الصَّ ـآخر، والعـدول فـي الفاصـلة عـن فضـاءا،واالنوماتو ـوت  إبدال الصَّ اإلدغام وفكِّه و ره و وت وذ حذف الصَّ حاء المعنى، العدول  وت وٕا ت وتكراره ، الصَّ

اق واتساق النَّغم . وأوضح العدول في البنى التر  وتي ، وتعاورها على وف السِّ ـرفَّة يبالمتلقِّي وتوقعاته وتحوالت الفاصلة ذات األثر الصَّ غ الصَّ ة والصِّ ة والموقع
غ واألساليب. ة من خالل الصِّ يب ة التَّر حث في الفصل الثَّاني العدول في البن ة . ثم درس ال الل ة ووظائفه الدَّ ل غ الفعلَّـة  في البنى اله ـ وأوضح العدول في الصِّ

ة والعدول على وف حالة المتل م في البن رفَّة وأثر المورف أسـلوب الخطـاب  –المخاَطب  –قِّي والصَّ ـة والعـدول  وأساليب الخطـاب فـي طرائـ الـتكلم ، الخطـاب الغي
ما تناول العدول في الموقعَّـة والترتيـب  اق . ون الحذف أبلغ على وف السِّ الحذف حينما  يَّن العدول  ـة عمَّا يتوقَّع المتلقِّي و ح األهم عـدًا لتوضـ ًال و األفقـي قـ

يد  قـوم علـى الترتيـب المنطقـي والتو يـب اللُّغـو  ـة ومنطـ العلـم واالعجـاز ألنَّ التَّر ـره علـى وفـ الفضـل واألهم ـم وتقر ـة الح ـًا واالختصـاص وتقو لأللفـا مراع
ـه. وخلـص إلـى العـدول والتغـاير المـوقعي  مـا يجاورهـا فتتحـرك األلفـا جـار ومجـرور، ظـرف، مسـند، ومسـند إل فـي التَّرتيـب لأللفـا لتحقيـ العالئ بـين األلفـا 

ـار لأللفـا شـارحًا أسـلوب التَّفصـي نـاء األسـلوب وجمالَّـة االخت ان الفصل الثالث عـن العـدول و ة فلكل مقام مقال . و ل واإلجمـال وتعاورهمـا مـن األغراض األسلو
ـ ـة تفصـل وتفسـر فـي أخـر أو إجمال إلى تفصيل ومن تفصيل إلى إجمال ومـن إجمـال فـي سـورة إلـى تفصـيل فـي أخـر أو أخر ات. وتنـاول اإلجمـال فـي سـورة آل

عـد التفصـيل فـي اتسـاق مـع التماسـك النَّصـي والع ـة نفسـها والعـدول إلـى اإلجمـال  ما شرح العدول عن اإلجمال إلى التفصيل فـي اآل ات.  القـات الرأسـَّة بـين أخر
ادل األلف ار وت الغَّـة ، فـي السور واآل على وف مقتضى المقام. وفي اخت ماثلهـا مـن أجـل فوائـد  ـار للفظـة دون مرادفهـا أو مـا  حـث مسـوغات االخت ا بـيَّن ال

ات السرد في القصص القرآنـي ع جمال ي الداللي المرت بتضام األلفا وتناسبها مع المقام .وتناول الفصل الرا اقات التَّلقِّـي  إحداثها للتغاير األسلو ـ علـى وفـ سِّ
اال اقاتهاوالعدول  ـة عبـر سـ ة لهـا وظـائف دالل ات سـرد ات وجمال اق ومستو يَّن أنَّ لكل خطاب س ة الحال . و ار عن أسلوب إلى آخر مراعاًة لداع وأثـر فـي  خت

ـ ـور السَّ سوق الحدث لذاته بل لجـوهر الخبـر ومـن ثـم تتَّسـ الصُّ ة .والقصص القرآني في تصوره لألحداث ال فعل أسلوب الحوار ة مـع مقتضـى الحـال. المتلقِّي  رد
ع محـدثًا ثـراًء فـي الخطـاب القرآنـي وت طئ إلى السر طئ، وعن ال ع الى ال قاع السر رد في تماسك وتالحم نصي عن اال أساليب السَّ عدل  مـا ف نوعـًا فـي أنماطـه . 

ات العدول عن التَّصر يَّن جمال ر ووصف الصور للمَشاِهد. و ـات عدل إلى التدرج في سرد التصو ح وجمال ض إلـى التَّصـر ض، وعـن التَّعـر ح والتَّعـر لمـ ح إلـى التَّ
ان في اتِّساق مع التَّماسـك ال ر اسم الم ة ، والعدول عن ذ من مير او الضِّ ر االسم صراحة إلى الضَّ ة والعدول عن ذ ـة األساليب الكنائ ـة التَّوليد نَّصـي واكمـال البن

مة المنطقَّة وتواف االعجاز   .والح
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ر  اسم الطالب م مطرود مرزوق الز  عارف عبد الكر
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  الـرصـافـي الـبـلـنـسـي

 دراسـة مـوضـوعـيـة وفـنـيـة
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٤ السنة
ة وآدابها القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حث ع اآلتي النتائج المهمة التي تمخض عنها ال ن اجمالها  م سرا ، والتي  قهم سهال وم احثون والدارسون طر لها تكون عالمات مضيئة ير من خاللها ال
ما النصوص القصيرة الى استخراج الصور الجديدة  وتوليد المعاني المبتكرة   ان  يهدف من موضوع  الوصف وال س حث  ان الرصافي  حتى شبهه اثبت ال

ابن الرومي  بدو معاصروه  ر التخيلي و ع التصو غلب على معاني الرصافي الطا طول النفس في حين  ع عقلي وتتصف  ،   اال ان معاني ابن الرومي ذات طا
عة  والمناظر الجميلة  فيها ومست حث الى ان اكثر وصف الرصافي  مستمدا من الطب اس الى شبيهه ..   وتوصل ال الق ال في طول النفس  ضا من ضئ مدا ا
حث ان الرصافي ان يرفض دائما  موضوعات اخر لها وقع نفسّي وفنّي وجد فيها الرصافي متعته في االبداع واالبتكار ومنها : وصف الخ ووصف حّمام وجد ال

ع في ذلك سنة رسمها من قبله ابن خفاجة ( خاله )وابن الزقاق البلنسي ( ا بن خالته ) .وعرفنا ان الرصافي ان يتخذالشعر  وسيلة للكسب واالستجداء ,  وقد ات
تور ال   ومن هنا وجد الد ال المستن ذلك فعل ابن خفاجة فقد مدح مصطنعا ال منتجعا ومستم صناعته عن المدح و حرفة الرفو واشتغل  فوز سعد ان مدح  قنع 

س من قبيل التكسب  اب االنتجاع ومن قبيل الكسب ول س من  اب االصطناع ول ان من  حث ان الرصافي برز في شعر الحنين الرصافي  ه ال ه ال .ومما تن
ن  من قبيل العالقات الشاذة  بل حث ان غزل الرصافي في الغلمان لم  ه قامت شهرته ولكن الذ وصلنا منه في ديوانه قليل وتوصل ال ينظم لمجارات  وعل

صورة مبتكر  ان  ل مقطعات شعراء عصره ومنافستهم واظهارتفوقه عليهم من خالل االت أتي على ش ان  ف ،ومما لوح على غزله ان معظمه  ه طر ة او تشب
نظم على البديهة واالرتجال . ة )  الذ ذاع وانتشر    -قصيرة ، و ولقد ساير الرصافي الشعراء في معاني رثائه ،  اال اننا  افتقدناه  في  ( رثاء المدن االندلس
ة  في عصره انتشارا واسعا ، اذ ابدع شعرء ق ة عن  ات الرصافي التقل اهم انت اخوان ه و ار )في سينيته فكان متفردا متفوقا ف جيله على سبيل المثال ( ابن اال

ع الصفاء والمتعة مرة ة تحمل طا ق اته حق انت اكثر اخوان اصدقائه وخالنه، و ثر التواصل  الصداقة الحقة و اء …  موضوعاته ، اذ راح يهتم  والشوق وال
ان ( ابن حزون )وان هجاءه مال لع ما  معنى الكلمة  ن هّجاء  حث ان الرصافي لم  .  وفي الهجاء اثبت ال اته مرة اخر ر     ٠لنقد االجتماعيلى الماضي وذ

حث ان الرصافي فّضل  ه ال ل واضح على شعره فجاءت لغته جزلة واضحة ، ومما توصل ال ش م  اء وظف الرصافي الفا القرآن الكر الفا الخاصة من االد
ب والنادر ، ومما مّيز الفا الرصافي عن غيره من الشعراء انه وّظف الفا ا ة او الغر صل الى مستو الحوش اللغة وهو ال  ثرة ، والعارفين  انواعه  لسالح 

ت شه في سوق  ضا وعزونا شيوع هذه االلفا عنده الى تعا ة ا عض  والفا الطيب والروائح الز حث من خالل   اصحاب المهن والحرف .ولقد اثبت ال
عضها اآلخر اقل ش ن في  ما الجناس ولم  عضها وال س ة واكثر من  ع ه الى المحسنات البد ة للرصافي  انه لجأ في اسلو أنا مما وظفه شعراء النماذج  الشعر

فه الى عصره في اشعارهم ، ووظف الرصافي اسلوب القصة في شعره على انه وس ة ال على انها قصة لها طرافتها واهميتها في ذاتها . وعمد في توظ يلة تعبير
الده الجميلة ومن  عة  حث الى انه استمد اكثرها من طب ة فقد توصل ال نه . اما عن صور الرصافي الشعر خالل احتكاكه اسلوب التضمين لتحسين شعره وتز

اس او اشارة او تضمين او فكرة مقومات مجتمعه وما يتعل بها ، اّالان ا ة اذ لم تخل قصيدة ق من اق ان لها اثرها الكبير في رفد صوره الشعر ة  لثقافة الدين
الكد الذهني ، ولعل ه صعب فهمها اّال  ة التي  حث توظيف الرصافي للصور الذهن ه ال م  ومما التفت ال ذا راجع الى االثر تستمد مقوماتها من القرآن الكر

اة علىالف ضفي الح ص في استعاراته ل ة ان الرصافي وظف عنصر التشخ حث من خالل النصوص الشعر  لسفي والعقلي الذ ساد عصره آنذاك  اثبت ال
ة التقليد حور الشعر ه من الشعراء في السير وراء  ال ق ء .  لم يختلف الرصافي عن سا ا يثير القار منح صوره اثرا نفس حث ة الطالجمادات ، ف لة ، واثبت ال و

ة المرحة مع ذلك وارجعناهذا االمـر ا عة االندلس فة   والمجزوءة  على الرغم من تالؤم اجواء الطب حور الخف ن ينظم على ال ان انه لم يـ اب التي  عض االس لى 
الشعر العري القد م ومحاولة ر اواصر الشعر االندلسي  ه لتقليد الشاعر العري القد ته واعتزازه بها منها ح حث الى ان قوافي … م ، لتأكيد عرو توصل ال

انت مطلقة وما جاء منها مقيدا قليل جدا ، واسرف في استغالله للقوافي الذلل ولم يخل شعره من القوفي النفر اّال انه تجنب ا لقوافي الحوش  وفي الرصافي 
حث انه اتخذ فنون ال ة اثبت ال قى شعر الرصافي الداخل ة ، فكان الجناس من  اهمها ثم تاله  التكرار موس قى شعره الداخل ع اللفضي وسيلة في خل موس بد

ء شعره المتأني  حّسه قار ا البد  ان  عدا جمال قاه حّسا  و    …انواعه الى جانب وسائل اخر اضفت على موس
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بي فدعم الدور      اسم الطالب  إسراء عر
عنوان الرسالة أو 

 حةاألطرو 
  

ا  ابن جني ناقدًا لغو
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٥ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ا       ابن جني ناقدا لغو
) ، ( مخلص )  ول  قر ير ) ، ( ع م ) ، ( نبيل ) ، ( جيد التف ر ني ) ومعناه ( )   ٣٢٠د في الموصـل (أبو الفتح عثمان الموصلي ، وقيل : إن (جني ) معرب (

عين سنة ، وعندما توفي أبو علي سنة (ت  ا علي أكثر من أر غداد حتى توفي سنة (  ٣٧٧لزم أ س في  انه للتدر   هـ ) .٣٩٢هـ) ، تصدر أبو الفتح م
ة الخليل ، لذا تناول المحدث ة فذة من طراز عقل الدرس والتحليل ومع هذا التناول والبن جني جهود ال تغفل في الدرس العري ، فهو قد امتلك عقل ون مصنفاته 

ابين ، تناولت في ( األو ون في  حث أن  عة ال سد نقصا  وقد استدعت طب ناقد لغو   وقد وجدته موضوعا  ة الكبي أغفل المحدثون دراسته  ا نقد ل ) قضا
ة ، أم اب عامة عند ابن جني ، وقد تضمن ثالثة فصول ، درست في األول نقده الروا ة عنده . أما ال ا في الثاني نقده العلماء ، أما في الثالث الضرورة الشعر

قي عند ابن جني ، وهو في فصلين ، (األول) : نقده  األلفا ، و(اآلخر) : نقده النحو. وقد استقيت  ه النقد التطب حث من منهلين ، الثاني فقد تناول ف مصادر ال
ت ابن جني ، وقد تفاو  ة ( األول ) :  ة والصرف ان على قسمين ، ( األول ) : الكتب النحو ة المستخرجة منها  أما المنهل الثاني فقد  تت حجم المادة النقد

مة والحديثة . أما أهم النتائج التي تو  ة القد ه والمقتضب للمبرد ، أما (اآلخر) : الكتب النقد تاب سيبو ة والتي على رأسها  للناقد  صلت إليها فهي : البدوالصوت
ا ملك زمام اللغة ، وسقل ذوقه فكان ناق عد ابن جني عالما موسوع ة فذه للولوج في عالم النقد ، و ة وموه تس ة م ار من امتالك قدرات علم ا ال ي -دا لغو

ة . ان و الجماعة اللغو م هي: الزمان والم ة على ثوابت يجب مراعاتها قبل إصدار الح ار الغرا حث نقد الر - ستند مع حتاج إلى  ة علم ما يزال  ة اللغو وا
ما ندر. ونه إال ف طون المعاجم ، فال يد تحرك س ات - وتنقير ، وذلك عن طر نقد التراث اللغو المرو الذ آو في  ع مستو النقد عن ابن جني على جم

ان علم اللغة . ام أر   اللغة مفروض البد منه لق
ة تقـود النقـد إلـى الصــدق - ـان إلـى فقـدان ســمة الموضـوع ثيـٍر مــن األح صـرة ، أد فـي  ـم ، ومسـألة النــزاع المـذهبي المدرسـي بـين الكوفــة وال ـات الح وث

ام.  ة في األح عـض العلمـاء الثقـات إلـى : شـبهة عرضـت للـراو أو لمـن أخـذ منـه ، -الموضوع ـالم العـرب علـى  ـد فـي  ـم الوضـع والتز يرجع ابن جنـي ح
هـا غفـال دون تعليـل.وقصر فهم الناقد المتعي فسـرها ، ونـادرا مـا يتر ـة و امه النقد علل ابن جني أح ا ما  ة  . غال عيد عن الموضوع عـد ابـن -ب الذ هو 

ة من لطف الشاعر وحسن نظمه . ة معنو ار اللغو في مواقف لغو لتحقي غا ـاب -جني الخروج عن المع ـم الخطـأ ، فـابن جنـي يتـرك ال ح عدم القطـع 
لهـا .  مفتوحا ـة األطـراف ، ال تـدرك  ـة واسـع مترام إن الشـاعر عنـد ابـن جنـي ال يخشـى النقـد أو اللـوم ، إن أتـى -الحتمال ورود سماع عن العرب ، فالعر

ه . سفر إال  األمر الجلل الخطير .فمراده قد ال  س  ة . فالخرق ل   جديدا أو خرقا لقاعدة لغو
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  فراس صالح عبد الله اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة ة النظم واألسلو   نظر
ة ة نقد ق  دراسة توث

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٨ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة الحديثة   ات اللغو النظر ة محاولين تأصيلها ورطها  خ هذه النظر ات  فقد سعينا في هذه الدراسة الى اظهار تأر ة انموذجا عن هذه النظر متخذين من االسلو
ان من أبرزها : حث عن نتائج عدة  ًال ومعنى . وقد أسفر ال   لكونها منهجا من مناهج دراسة اللغة ش

حثهم عن سبب االعجاز القرآني بلوروا هذ ة في  ة النظم إذ أن علماء العر س وراء انبثاق نظر ان السبب الرئ عـد جيـل لتصـل ان الدافع الديني  ًال  ة جـ ه النظر
ة)) . لها القاطع عند عبد القاهر الجرجاني لذلك عمدنا الى تسميته في رسالتنا بـ((صائغ النظر   الى ش

مـة وعـدم انت قائمة بين اللف والمعنى ، إذ نوهنا في اكثر من موضع الى تساو اللف والمعنى في الق ة التي  ة النظم الثنائ ـ ألغت نظر ان ة الفصـل بينهمـا . ام
ة . ه النظر  وذلك ما دعت ال

ــالنط الـى الفصـاحة والســالمة ، وهـم بـذلك قــد ـة للوصـول  ة التـي يجـب ان يلتــزم بهـا مــتكلم العر اســ ــون العـرب القـوانين الق موا االسـاس الصــالح لقـد قـدم اللغو
حة  اس اللغة الفص الم ال يواف ق ده المبدع .لالنطالق نحو النص االبداعي إذ ان أ  الضرورة الى اغفال المعنى الذ ير  يؤد 

اء والنقاد . وانها منبثقة ة ابتداًء قبل ان يتناولها االد ة هي دراسات لغو االسلو ة الحديثة والتي مثلنا لها  ة شاخصة مـن  ان الدراسات النقد ة الروس ل عن الش
 ه فضاءها الواسع .خالل محاضرات (فردنان د سوسير) التي اوجد لها تالميذ

ا ة على اسس مع فصح عنها وفقًا لمقدرته اللغو يب اللغو له تعل وثي مع ما يدور في ذهن المبدع من مشاهد واحساسات متنوعة  ة متعارف عليها ان التر ر
ل االنطالقة االولى لكل مبدع في توجهه نحو االبداع في نصه االدبي . ل لغة ، وهذه تش  في 

شفت در  مجملقد  ة تقوم فـي جوهرهـا علـى اسـس معينـة وجـدناها متـوافرة  ة النظم من خالل وشائج متعددة اذ ان االسلو ة بنظر ا االسلو لهـا فـي استنا عن ارت
ر للعقل العري على الدرس اللغو الحديث . ة النظم . وهذا ما يؤشر التقدم الف  نظر

ة النظم من خالل المستو  ة بنظر ا االسلو قصد اليها المبدع عند انشائه النص االدبي ارت ة التي  اغة اللغو  الداللي اذ ان المعنى المراد هو االساس في الص
. 

ع اهتمام العرب بهذا الجانب  تين اذ شخصنا في الفصل الرا ة النظم من خالل المستو الصوتي الموجود ضمن النظر ة بنظر ا االسلو ما بينا وجوده ضمن ارت
ة النظم . نظر ة  ة التي تر االسلو  النظم . وهو الوشيجة الثان

ي لهـا مـن الظـواهر التر م والتأخير والحذف واالضمار وااليجاز  يبي اذ ان التقد ة النظم من خالل المستو التر ة بنظر ا االسلو عمـد اليهـا المبـدع ارت ـة التـي  ب
ه الى المستو االجمل . أسلو  للوصول 

ـن فان جانبي ا م طـًا ال  قصد اليهـا المبـدع ، فهـذه الجوانـب الثالثـة تتـرا ترا ة التي  يب يتظافران معًا للوصول الى الداللة المعن صـله فـي أ نـص لصوت والتر
ل والمعنى . ة الفصل بين الش ان  ابداعي . وهذا ما يثبت عدم ام
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 آالء محمد الزم الغراو  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 طروحةاأل
ع ن شعراء المعلقات الس ة في دواو م ات الق   الثنائ

ة)  (دراسة فن
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٨ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عـض  ر الشعر حتى ينـافس  امتالكه طاقة مزدوجة فكرًا وفنًا، وقد يتصاعد الف حفل  ع  ن، لـذلك اَخـَذ  ان شعر اصحاب المعلقات الس ـر ـات الفالسـفة والمف معط
ة تعيـد ا ة خصـ ـا فلسـف متلكـون رؤ ـونهم  زهيـر بـن أبـي سـلمى وطرفـة بـن العبـد  ـرون  عض الشعراء علـى أنهـم فالسـفة ومف لنظـر إلـى الوجـود ُينَظَر النقاد إلى 

عة واإلنسان.   والطب
ـة  قدم عبر دراسة شعرهم صورة جل حث مخلصًا ان  ض قـوًة وتميـزًا واسـتقالًال لذلك حاول ال فـ ة  الشخصـ أحسـاس جـارف  لفلسـفة اولئـك الشـعراء الـذين امتـازوا 

ـه  ة أظهـر ف قة والتجر ة، إذ مثل شعر اإلنسان والحق ارة والمخيلة اإلبداع الكثيـر مـن مالمـح اإلنسـان الذات، ولشعرهم ذلك المعين الثر الذ اخصبته العقول الج
ـن الـذ تصـالخالد، وعرضوا تفهمهم  قيـد حـدودها والواقـع المثـال المم ًال صادقًا ذلك الصراع الذ تتنازعه أنفسهم بين واقعهـا الكـائن الـذ  بو للوجود، ومثلوا تمث

ا اإلبداع الفني الذ هزَّ األفكار و  ا وزوا ا الرؤ مثل المادة الصادقة للشعر الحي المتنوع بزوا ه، ولعل التنازع بين الواقعين  ة حفز إل ها على التأمل العمي في شعر
ـه ألفـا لغـتهم ـة واقعهـم الضـي إلـى عـوالم أرحـب تتفجـر ف ة منفلتـة مـن جزئ ة منبثقـة مـن عـوالم شـعر انت لوحات متناغمة متحر ـه  نصوصهم التي  وتتنـاغم ف

ة تمـأل اآلفـاق ـا شـعر قاهم المعبرة عن أعماقهم الدفينة وعواطفهم الدافئة المتطلعة إلى رؤ تهم  موس ر والتعبيـر ُلمـنَح شـعر ـة ومقـدرة علـى التصـو ـة جمال م فن قـ
عـة سـلو ة التـي حـددت طب ـات الضـد ة التـي تعـد مصـنع األسـرار بـين أمـواج مـن الثنائ تها المتميـزة المتفـردة. إذ تـتالطم أنفسـهم اإلنسـان مهم هو نهم وقـ هم وتكـو

ة وم ة والجماع ة الذات ة واألخالق ة واالجتماع ر قاء والفناء، الجدب والخصب، السخ والرضى، الـرفض الف ة الذات والجماعة، الخير والشر، ال ن بين أهمها ثنائ
ـاة والمـوت، واالغتـراب واالن ة الح ة وهي ثنائ رة والمعالجة الفن ات أوسع من حيث الف تمـاء محـاولين اسـتجالء والقبول، السلب واإليجاب والتي عولجت ضمن ثنائ

ا ـة توجـه أفكـارهم وٕابـداعهم هذه الثنائ ـة وفن ـة فكر م ة للشعراء وتحديد مد تأثرهم بها واسـتجابتهم وتبنـيهم منظومـة ق ـه ت على مستو النصوص اإلبداع التوج
قة مساندة المخيلة الحالمة التي تتمازج فيها حق قة تعمل فيها قوة الالوعي  ة عم اطن ة  ة، ذات ا فلسف حفزهم إلى امتالك رؤ    الكون وجوهره. الذ 
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م النبي موسى   في القرآن الكر
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 ٢٠٠٥ السنة
ة / أدب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عنوان (جولة في  ان  ات النبي موسىشف التمهيد، الذ  ـاء  آ ر النبي موسى جـاء  أكثـر مـن غيـره مـن األنب ،والحـديث عنـه لـم  -علـيهم السـالم-)، أن ذ
الدراسة، فهـو مـن أولـي العـزم، وذو شـر  ه من عظات ودروس، حر بنا أن نتناولها  اه، لما أشتمل عل ة واحدة، وانما تعددت زوا عة مسـتقلة ، وألنـه ن من زاو

ـة واالستضـعاأرسل الى فئتي ع ـان (فرعـون وملئـه)، وأخـر اسـتمرأت الذلـة والت انتا على جانب من العناد والقسوة والكفـر :فئـة ممعنـة فـي التكبـر والطغ ف (بنـي ن 
انت لبنـي إسـرائي طشـهم (وهـم الفراعنـة)،و ـة الـى يومنـا الدالـة علـى قـوتهم و اق عضـهم آثـاره ال انـت ل ل شـؤون مـع المســلمين إسـرائيل) ،وألن الـذين أرسـل إلـيهم 

ة ان للخبر،  -على صاحبها صالة الله وسالمه-أصحاب القرآن، منذ فجر الرسالة المحمد ان . ل زمان وم الى يومنا هذا ،فحملت العبرة والموعظة للمسلمين في 
الغة خروجه عن مقتضى الظاهر جسد لنا  اه السامعين، و ، أثر مهم في جذب انت قي والمجاز ه الحق ار  بنوع ة األخ م، في استخالص العبرة من روا القرآن الكر

ـر لنـا قصـص تلـك األمـم ورسـلهم، ومـواقفهم مـع م الـذ ذ ادة، التـي لـم يبـ منهـا أثـر لـوال القـرآن الكـر ة ماجر لألقوام الم ا ة، وح رسـلهم، وعقـاب اللـه  الماض
ه، الطلبي وغير الطلبي، وأسال ان لإلنشاء بنوع ن منهم .و قة مجردة جافة، وانما يتميز بخصائصه للكافر عطينا الحق صال المعاني، فهو ال ه، نصيب وافر في إ ي

المعـاني، تعمـل علـى تاكيـدها فـي ذهـن السـامع .وجـاء أسـلوب االسـتفهام اوسـع مـن غيـره فـي االسـتعمال،  ـة  عـة غن ة التي تعطينـا صـورا بد إذ انـه مـن اقـدر الفن
عاب  ة على است ان ـان ألسـاليب األساليب الب ساعد على ترسيخ تلك المعاني في النفس.  جيب نفسه، مما  سال و صالها ، و جعل السامع  المعاني المتعددة و إ

ات النبي موسى  ة في آ ائه و بناء الصورة الفن ائه و أول اتا لقدرة الله تعالى و مساندته ألنب فا  للمعنى و إث ة و تكف اده  دور في إعطاء النص قوة تعبير ع
ـ بيـر فـي توصـيل األفكـار، و جـذب انت م و تـأخير، و حـذف و فصـل،وت، دور  ة، من تقـد ان ألحوال الجملة الخبر امة. و اه السـامعين الـى الصالحين الى يوم الق

قى  ة الموس مثا ة الموزونة فجاءت معبرة عن الحدث، و مجسمة له، فهي  صالها. اما الفاصلة القرآن قى هادئة المعاني المراد إ موس ة لألحداث، فتاتي  ر التصو
لـة  قاع عند عرضها للحـدث الشـديد،  و قـد اتفقـت الفواصـل الموزونـة القصـيرة و الطو فة اإل قى عن موس ء،و نة منسجمة مع الحدث الهاد فـي تعبيرهـا عـن ورز

ان ون اكثر وضوحا في الفواصل القصيرة، لتقارب الفواصل.و  قاع  ـاه السـامعين الـى  الحدث، إال أن اإل م الحدث و إثـارة الـذهن و شـد انت للجناس أثره في تجس
اعـا نحـو المعنـى المـراد توصـيله الـى السـامع .جـاء التكـرار لتأكيـد ا ـة، مولـدا انط حدثـه فـي اآل قـاع الـذ  حسـب األنـواع و الم الله تعالى، مـن خـالل اإل لمعنـى 

احثة الى ضرورة دراس ات النبي موسى األغراض.و أخيرا تدعو ال ه من العبر و العظات. ة آ ة لما تشتمل عل ة دالل  دراسة لغو
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زار جادر اسم الطالب   حسن 
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ف المرتضى    ديوان الشر
ة  دراسة لغو

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٨ السنة
ة / لغة القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة الفعل الثالثي المجـرد، وقـد مـال الشـاعر فـي عـدد منهـا إلـى اسـتعمال البنـاء القليـل أوففي الفص   النـادر فـي  ل األول (المستو الصرفي) تكشفت لنا دالالت أبن
: (ثّنـى) ، ومث التضـعيف ، أ ـدًا  ـأتي مز ًا ، واألكثـر أن  معنى جعله ثان ـأتي الداللة على المعاني، ومن ذلك استعماله الفعل (ثنى)  ِـر)، واألكثـر أن  لـه الفعـل (ن

تـب الصـرف ، ووجـ اعي المجرد التي أهمل اسـتقراؤها فـي  ة الفعل الر حث على عدد من دالالت أبن َر) ، ووقف ال : (أن الهمزة ، أ دًا  شـت مـن مز دنا الشـاعر 
ان ضًا أن الشاعر  ًا وهو (بهرج) ، وتبّين لنا أ اع عـض ، وأن  اللف المعرب (البهرج) فعًال ر عـض األلفـا علـى  ـاس  ق تب اللغـة ،  فات خلت منها  أتي بتصر

، فبنـى مـن الفعـل (هطـل) بنـاءًا مـرتجالً  قتضـيها نظـام الشـعر تـارة أخـر  ، وهـو (تفاعـل) فقـال لم تسمع من العرب ، توسعًا في اللغة، عمدًا منه تـارة ، أو ضـرورة 
ـأتي (تهاطل) ، واستعمل الفعل (تأّلف) مطاوعًا لـ نى الفعل (نزره) على (استفعل) ليدل على معنى وجود الشيء على صفة فقال (اسـتنزره) والبنـاء الـذ  (أّلف) ، و

اقها، وو  ثرة وجاءت متنوعة وذات دالالت منسجمة وس ة المصادر التي استعملها  حث على أبن ة داًال على هذا المعنى هو (َفَعل) .ووقف ال ظف الطاقـات الصـوت
الغة في الوصف ، وقد عّد أالناشئ حد المحدثين ذلك ة من المصدر وفعله وعمد إلى خل داللة التضاد والموازنة بين المصادر، وأقام المصدر مقام اسم الفاعل للم

عدل عن الصف الم العرب ، وفي المشتقات نجده  ه الشاعر بإيراد شواهد من  ف المرتضى، فاثبتنا صحة ما جاء  ة المشبهة إلى اسم الفاعل في مأخذًا على الشر
خيـل) ، وعمـد إلـى انتـاج دالالت التقابـل والتضـاد والترديــد الصـوتي بـين اسـم الفاعـ اخـل)، مـع أن المسـتعمل الصـفة المشـبهة (جــواد و ل واسـم المفعــول ، (جائـد و

حث عدول الشاع معنى (مفعول) ، ورصد ال غة (فاعل)  معنى (فاعل) وص غة (فعيل)  ة ووردت عنده ص الغة وأثبت عدم مناس غة الم ر عن اسم المفعول إلى ص
تب اللغة (صدآء) و(صدئة)، وارتجل بناء (ِمفعل) من الفعل غة (فعيلة) والواردة في  ـح) و(زمـر)، هذا العدول ، وجاءت عنده (صديئة) صفة مشبهة على ص ين (ن

الغة من األول، وقال (مزمر) اسم آلة من الثان غة م ح) ص غًا على غير فقال (من ًا استعمال الشاعر ص ظهر لنا جل تب اللغة.وفي الجمع  الهما لم يرد في  ي، و
اس ، ومن ذلك جمعـه (الشـموس) جمعـًا سـالمًا علـى (شموسـات) واألصـل أن يجمـع علـى (ُشـمس) أو (ُشـُمس) ، وجمـع (ناهسـًا) علـى (نـواهس) وهـو شـ اذ فـي ق

دًا) عل ان للعاقل ، وجمع (ور اس إذا  ث) على (رثائث) واألصل أن تجمع على (رثاث) ، وجمع (أطلس) الق ح (أوردة) ، وجمع الصفة (الرَّ ى (أوراد) وجمعه الصح
ح جمعها على (أجناد) وتوضحت لنا أغراض التصغير ودالالته علـى قول (ُطْلس) ، وجمع (ُجْند) على (أجند) والصح اس أن  ـب والتقليـل  على (أطالس) والق التقر

الغة على النسب . وفي الفصل الثاني (المستو التر  والتحبب، غة الم ة وداللة اسم الفاعل وص ة والسماع اس حث استعماالت النسب الق ين لنا ال ان لنا و يبي) 
ة ، وجملة القسم، وتبين لنا أن الشاعر لم يخرج عن الحدود والقواعد التي تح ة ، والفعل قـة استعمال الشاعر أنما الجملة األسم م نظـام الجملـة بـل جـاءت مطا

ة الخبـر علـى لغـة أهـ ًة الجـزأين ، وجـاءت (مـا) ناصـ ـأّن) ناصـ ة مجـيء ( ة، ومما يلح عنده في نواسخ الجملة األسم ل الحجـاز، ووردت لما عهدته سنُن العر
حـاكي األسـلوب القرآنـي س) واسمها معرفة ، ووجدناه في جملة القسـم  ـه .وأوضـح هـذا  عنده (ال) عاملًة عمل (ل ـع فـي المقسـم  فـي مـّد جملـة القسـم عبـر التنو

عمـد الشـاعر إلـى إحـداثها، وتلم عض إلظهار المعاني التي  عضها على  م  ك أجزاء الجملة بتقد سـنا دالالت الحـذف المستو مرونة لغة الشاعر وقدرته على تحر
ر ، وورد عنده حذف المبتدأ ، وحذف الخبر ، والفعل ، والم ادةوالذ ر لز عمد إلى الذ ان  ، و   فعول ، والجملة ، والموصوف ، وجواب الشر
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ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
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تب من قصائد خالل ( ما  ات التضاد ف عة مستو ن القول أننـي وصـلت إلـى النتـائج ١٩٩٠-١٩٦٠عد هذه الرحلة في الشعر العري في منطقة الخليج لمتا م  (
ـة األخــر ( ا ـات الجزئ ثيـرًا مــن التقن ـن أن تشــمل  م ة واســعة ،  ــة أسـلو ـة : إن (التضـاد) تقن ال الفجــوة اآلت عــض أشـ ـاق)، و(المقابلــة)، و(المفارقـة) و  –لط

ن أن يتحول إلى م ة ال تتجاوز الجملة أو البيت الواحد، و ة جزئ ظل التضاد تقن ن أن  م ال االختالف والتحول. عض أش ـة  مسافة التوتر، و ـة أو بن ة مقطع بن
ــة المق لهــا، أو أغلــب أجزائهـا. إن البن ـة تســتغرق القصـيدة  عــض النقــاد أخطـر مــن تلــك ل ـة المجــاورة، بــل عـّدها  ن ـة المشــابهة و ــة للتضـاد شــأنها شــأن بن طع

م  ة في القد . قلما توجد قصيدة عر ات الشعر، غير أن النقاد القدامى لم يولوها االهتمام الكبير الذ تستح ات في تحقي جمال أو الحديث لـم تسـتثمر فـي التقن
ة التضاد ة المهمة. أغلب قصائد الشعر في منطقة الخليج استثمر عض جوانبها تقن ة الكثير من القصائد الرائعة إلى هذه التقن ًا وقد تعود جمال ًا أو مقطع ت ، جزئ

ات عـدة، م ة التضاد في قصائد شعراء الخلـيج مسـتو ات، فإن ابن ة المجاورة مستو ة المشابهة أو بن آخر، ومثلما أن لبن ل أو  ش ح التضـاد  سـتو التضاد  صـ
ـة أكثـر عمقـاً  ـه بن ح التضـاد ف ص ثير. ومستو آخر  حق توترا متصاعدا وهو  ة إلكمال دورة البيت، وقلما  ة أو استجا ه زخرفًا أو حل عـدًا ف حقـ  ثيـرًا مـا   و

قتصر التضاد على ًا ، وهذا الجانب وافر ولكنه دون مساحة المستو األول . لم  ًا وتوترًا دالل ـة وٕانمـا امتـد فـي نمـاذج غيـر قليلـة  درام ة أو المقطع ة الجزئ الحر
التضـاد فـي إ ونهـا انشـغلت  مـة  ـة القد الغـة العر املة أو إلـى أغلـب أجزائهـا أ إلـى بؤرتهـا وهـذا الـنم هـو الـذ أهملتـه ال ـاق إلى قصائد  طـاره الجزئـي (الط

ال ا ـة مقابـل والمقابلة) في حدود الجملة والبيت الواحد. أغلب أش ـار الغر ة الحاضر مقابل الماضي، واألنـا مقابـل اآلخـر، ود لتضاد في قصائد الخليج تناولت تجر
ة التضـاد فـي إطارهـا الواسـع أو فـ ة.بن عـض مـن الخطـرات الفلسـف ة الحب بين اللقاء واالفتراق، و ي إطارهـا الجزئـي قـد األوطان وفلسطين بين األمس واليوم وتجر

انًا دوراً  ـة لوحـدها غيـر قـادرة أن تخلـ نصـ تؤد أح ة حالة من حاالتها ومن غيـر شـك أن هـذه البن الرداءة في أ ة القصيدة، ولكنها ال توصف  ًا متواضعًا في بن
ـات التضـاد  حثنـا علـى تأشـير تجل قتصـر  ر. لـم  ـات تصـو ة مـن مفـردات، وتراكيـب، وجمال ـة خصـ ًا، إذا لم تتحرك ضمن منظومة لغو ًا عال ن خـالل أدواتـه مـأدب

ات الكثير من النصوص عبر اشتغال بن متد إلى الكشف عن جمال ة فق وٕانما حاول أن  ة والمقطع اته الجزئ ع مستو ه حسب، ولم يتا ة التضـاد والتعـرف وأسالي
ة، والميل إلى ساطة والعفو ال ة التضاد،  مًا وحديثًا في  على درجة حظها من اإلبداع .اتسمت أغلب النصوص التي استثمرت بن ان أثر الشعر العري قد ل. التطو

ثيرا ما تتحـرك علـى وفـ مـا هـو مـأل الهدوء، و عتها، تتسم  حتاج رسالتين.أغلب النصوص التي تا وف، ولـم تسـتطع أن شعراء منطقة الخليج واسعًا، وهذا لوحده 
اغت القادر على ش مسار خاص ومختلف.  تقدم إال ما ندر الم
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ال اعي تأثر من الطراز األول، اال إن نقده اتسم  ه مـن غيـره. الرصافي على أساس أنه ناقد انط ح واإلساءة وهذا ما ينماز  عد عن التجر ل ال عده  ة، و موضوع
ن إدراجها تحت النقد النظـر  م ن ان تقسم الى ثالثة أقسام:األول: آراء بثها الرصافي في محاضرات ألقاها، و م ة  ، وهـذا مـا نالحظـه فـي ووجدت أن آراءه النقد

ة تـب األدب  تاب (األدب العري ومميزات اللغة العر ـي)، فالرصـافي فـي هـذين الكتـابيين عمـد الـى  خ األدب العر ة)، و(دروس فـي تـار في أدوارها المختلفة االدب
ار، ومعرفـة الر  أسلوب جديد.الحظت في هذا القسم دقة االخت ـاألمور التـي العري فاختار منها فصوله وأضاف إليها إضافات، ثم أعاد تأليف هذه الدروس  صـافي 

م األدب، ومازالت مثار جدال حتى وقتنا الحاضر.و قف عن اء الحاد، فعرض موضوعات في صم دخل ضمن دها دارس األدب، وهذا دليل على الثقافة الواسعة والذ
.القسم الثاني: التأليف األدبي النقد ان والتبيين للجاح ة والخطيب، فهو مستخلص من رسالة الب تاب نفح الطيب في الخطا ة هذا القسم  تاب نظرة إجمال  يبدأ 

ة معتمـدًا علـى أدوا ناقشها مناقشة موضوع ة و عرض األفكار النقد اة المتنبي، في هذه المرحلة والمراحل التي تلتها بدأ الرصافي  ـة المتمثلـة بدقـة في ح تـه النقد
ــدخل ضــمن هــذا القســ ــه. و ء وقل ــات، الــذوق، واإلخــالص لمهنتــه، ومحاولــة الوصــول الــى عقــل القــار تــاب الفصــول والغا ــات، ومناقشــة  تــاب اللزوم م مناقشــة 

ـة الـوزن فـي الشـعر، والفـرق بـين الشـعر والنثـر، وهـ ه مسألة مهمة هـي أهم قات، التي أثار ف تاب رسائل التعل ي مـن المسـائل التـي ومناقشة آراء ابي العالء، و
ة  ة، اتسـمت هـذه مازالت مثار جدال بين النقاد.القسم الثالث من آرائه النقد تاب خواطر وأفكار، والرسالة العراق وقالها في المرحلة التي اعتزل فيها الناس، وألف 

ع ة من ان  تاب الرسالة العراق ة. صراحة منعت  ة المحمد ه الشخص تا ما في  الجرأة والصراحة، والتجاوز اذ صح التعبير، الس رض على الناس وغيبته المرحلة 
عين  ح دراسـة نثـر الرصـافي، لمدة خمسة وس قيت هذه المقاالت طي الكتمان، وأصـ املة، ف قة  عاما، فهمش الرصافي في هذه المرحلة عندما عمد الى نقل الحق

تـب الرصـاف بيـرًا فـي نشـر الثقافـة وان أكثـر  احـث العلمـي الملتـزم.أدت الصـحافة فـي ذلـك الوقـت اثـرًا  مة ال تغتفر حتى على ال ل ي نشـرت عاو عرضه جر لـى شـ
ة. ة العر ت تب أسهمت في أغناء الم عت في  عد وفاته وط   مقاالت في صحف ثم جمعت 
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ه (الوافي في نظم القـوافي) ومـن  تا ر العري في األندلس ، وقد تعددت الدراسات التي تناولت شخصيته و ّ واحد من أعالم الف تور  عد والرند أبرزهـا دراسـتا الـد
ا ه ح قاء الرند شاعر رثاء االندلس) الذ تناول ف ة (أبو ال خ محمد رضوان الدا ـه (تـأر تا ) في  حثه (الوافي في نظم القوافي للرند ه وشعره، و ة الشاعر وأد

حث ه الوافي في نظم القوافي)، و تا نون (الرند و حث عبد الله  ة الشاعر  ت  النقد األدبي في األندلس). ومن الدراسات التي تناولت شخص تورة هد شو الد
.( ـه ( الـوافي  بهنام (الوافي في نظم القوافي للرند تا عد ان وقف علـى نسـختين مـن  قها  تور إنقاذ عطا الله محسن العاني بجمع وتحقي أشعاره وتحق وقام الد

ة. ومع  ة، واألخر بخ مغري أطل عليها النسخة األندلس انت إحداهما بخ مشرقي واضح أطل عليها النسخة المشرق ة هذه في نظم القوافي)، و أهم اقرار 
عهم. الدر  ه ومن ت عة التي تمتع بها عند معاصر ة الرف ة واألدب انة العلم الئم الم ما  قـي شـعر اسات التي نجلها اال أنها لم توفِّ الشاعر حقه  وفضـال عـن ذلـك 

ـذا اتجهـ ما أن جل أشعاره موجودة في مؤلفاته التـي لّمـا تـزل مخطوطـة. وه ته، وال س ة دراسة تبرز شاعر شـفت براعتـه الرند من غير أ ت إلـى دراسـته دراسـة 
ة  قـاء الرنـد دراسـة موضـوع ان عنوانهـا ( شـعر أبـي ال ة ، منتفعـة  –وعراقة فنه الشعر ، و ـا للنصـوص الشـعر ا تحليل عـت الرسـالة منهجـا وصـف ة).وقـد ات فن

انت اإلضاءة اكثر جدو في فهم الـنص وتحليلـه  خي في إضاءة النص األدبي إذ  حـث وقسـمته علـى تمهيـد وفصـلين وخاتمـه ، المنهج التأر . ووضـعت خطـة ال
ا ، وم ا وثقاف اس ه الرند ، والدول التي عاصرها ، وواقع حالها س ة للعصر الذ نشأ ف خ ان األول توطئة تأر حثين  ثرة الدراسات في هذا فتضمن التمهيد م ع 

ة الشاعر لما ألحداثه مالجانب أردت من خالل هذا التمهيد أن أجعله مدخال الى سبر أغ اشر في نتاجه األدبي .وار شخص حـث الثـاني تناولـت ن تأثير م وفـي الم
ـه وآ ت انـت لـي وقفـة عنـد وفاتـه ، وعّرفـت  ه وشخصـيته وأخالقـه وشـيوخه ومصـادر ثقافتـه، ثـم  ـه ونسـ ه عـن اسـمه ولق ثـاره ، واخيـرا سيرة الشاعر، وتحدثت ف

احـث : جعلـت األول لغـرض الرثـاء ، والثـاني لغـرض الوصـف ، عرضت آراء العلماء والنقاد في شع ره . واخـتص الفصـل األول بنتاجـه الشـعر ، إذ تضـمن سـتة م
حث األخير ألغراض أخر . وفي الفصـل الثـاني تناولـت أبـرز ات ، والم ع لغرض الغزل ، والخامس لغرض االخوان ـة  والثالث لغرض المدح ، والرا الخصـائص الفن

ة وأنماطهـا فـي  التي حملها احث، ضم األول منها: بناء النص الشعر واللغة واألسلوب ،  وتضمن الثاني الصـورة الشـعر شـعره. شعر الرند ، إذ تضمن أرعة م
ال قصائده. وقد ت ين أش حث األخير عن فنون الرند التي اعتنى بها؛ لتز ان الم قى واألوزان ، و ه عن الموس حث الثالث تحدثت ف عـد مسـيرة والم حـث  ـن ال م

اء والنقاد لم يختلفوا في اسم الشـاعر أتي : أن المؤرخين واألد ما  عض المشاكل من التوصل الى مجموعة من النتائج نوجزها  ، وانهـم لقبـوه بلقبـين  لم تخل من 
بيـرة ل ـة  ة التي نظم فيها الرند ، مع إعطـاء أهم ا ثالثا له .تعدد األغراض الشعر عـد شـاعره األول مـن دون وأثبتنا لق ما رثـاء المـدن الـذ  غـرض الرثـاء وال سـ

ـه عمـا احـث رأ ـون شـعره سـجال مـدونا لتلـك األحـداث ، وأبـد ال ـذلك  قيـل فـي شـعره  منازع ، وقد شهد وعاصر األحداث التي سقطت فيها جل مدن األنـدلس ، و
ل . الغات والتهو    لرثاء المدن من الم
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ة جمعاء ادئ اإلنسان م ته، و عرو م من مجتمعه العراقي،مؤمنا  ـان عنوانـه  -.لقد تبـين لنـا فـي الفصـل األول لقد عاش الجواهر شاعرًا وٕانسانا في الصم الـذ 
حث األول منه  -الجواهر والمجتمع العراقي ان الجـواهر ومنـذ قصـائده األولـى حمـل هـم المجتمـع  -الذ درس نشأة الجـواهر وطموحـه االجتمـاعي  –وفي الم

بيـرُا لـ ل سـجنا  أن هذا المجتمع شـ ه على الرغم من شعوره  ب ـه المجتمعـات المتحضـرة العراقي على من مجتمعـه إلـى مـا وصـلت إل ـان طموحـا لالرتقـاء  ه، وقـد 
حـث الثـاني مـن الفصـل األول (الواقـع الس ة نـادرة، وصـاحب اعتـداٍد بنفسـه ال يـدانى.وفي الم ة شعر قر اسـي للمجتمـع فضال عن طموحه الشخصي، بوصفه ذا ع

ن االن ـام السـلطات الحاكمـة العراقي) تبـين لنـا وقـوف الشـاعر ضـد المسـتعمر ـاب الـرأ العـام، وق الد، وغ ة وخرابهـا فـي الـ اسـ ليـز وفضـحه لتـرد األوضـاع الس
حاولون التفرقة بين أبناء المجتمع العراقي مـن اصـحاب الغـرض السـيئ، وقـد صـور الشـاعر أو  بتها، وفضح من  ات العامة و ة التضيي على الحر اسـ ضـاعا س

حـث الثالـث (الواقـع االقتصـاد للمجتمـع واعدة مرت على العراق في عه ر .وأما الم س ال ن في عهد الرئ ات القرن العشر عين م قاسم، وفي س م عبد الكر د الزع
قات الفقيرة  ، وثقل الضرائب على الط الترد ة  ّما في العهد الملكي –العراقي) فقد اتسمت االوضاع االقتصاد عض التجا -والس ايد  ر، ولم يخُل واحتكار السلع 

ن. وفي ال عد حرب تشر م النف وارتفاع اسعاره  عد تام ن  ات القرن العشر عين ّما في س ة واعدة والس ع من الفصل القرن العشرون من اوضاع اقتصاد حث الرا م
ل األول وهو(الواقع الثقافي للمجتمع العراقي) يتبين لنا ان الوعي االجتماعي العام قد نما في القرن العشر  شـ ـات  ة والكل ن اذ ازداد عدد المدارس والمعاهد العلم

ـه البلـدان مقـدار مـا وصــلت إل ـا  ــد لمجتمعـه ان يتطـور علم خ العـراق، لكـن الجـواهر ير ـة الول مـرة فــي تـار ـات برلمان مـت انتخا المتقدمـة، ولـم يخــُل  بيـر، واق
االوهام والخرافات ذلك هنالك من يتمسك  ـع  المجتمع من الجهل و ا فـان المجتمـع العراقـي يت ـا ومـذهب ـا ودين ـة قوم ـة االجتماع سـبب التعدد واالسـاطير، ولـذلك و

ـ ة، ولـذلك فاصـحاب الـرا االخـر مضـطهدون دائما.و اس ة الحاكمة، وتوجهاتها الس اس ان الفصـل الثـاني الغاز االجنبي .واتسمت الثقافة بخضوعها للسلطة الس
ب عنوان(صور التناقض االجتم حث االول، اذ تبين أن الحاكم وقور، وأسد، وهو غر احث عن الصور التي رسمها الشاعر لحاكم العراق في الم ه ال شف ف اعي) 

ـون مفرقـا للبنـاء االجتمـاعي، وهـو سـيد مطـاع، ـان اقسـى الوحـوش، وهـو مقـدس، وقـد  ما  ا من اجل المجتمع، ور ون مضح ـون  عن اهل العراق، وقد  وقـد 
ة  ون مط ه، او انه سارق! وعنيف! وفوق ذلك فانه متغطرس ! وقد  ون حاضنا البناء شع ًا، وقد  ان مغصو ما  ان مترفًا، ور ام بيد غيره، وقد  مجنونا ! وح

ـذلك فهـو م ه، و ـون محسـنا البنـاء شـع ـع، وقـد  ـالقوة، والحـاكم راٍع والشـعب قط الوراثـة او  مـون امـا  ح ـم العراق طغاة، جبناء،  تحـين لفرصـة وجـوده فـي الح
ـون مـنهم قـ ام على االغلب، وقد  ومين)، أ عامة الناس، وقد تبين انهم خاضعون للح حث الثاني فهو (صورة المح ادة اجتمـاعيون، لتحقي مصالحه.وأما الم

ـع سـارح، خـانعون، او مشـردون، ، وهـم قط ومـون اسـار ، والمح ـاد مـا اعـانوا الظـالمين فـي  لم تسنح لهم الفرصـة الخـذ دورهـم الق م، ور او سـاكتون علـى الضـ
عـه ب ـان مـنهم مـن يخـون الـوطن، و ما  ونون شهداء من اجل وطنهم ومجتمعهم، وهم ممزقون متفرقون ور بـثمن بخـس  ظلمهم وجورهم ضد ابناء جلدتهم، وقد 

ونـ ا وعبيـد، وجبنـاء، وقـد  ـاء) فقـد ينشـأ الغنـي ومنهم المنافقون والمراوغون والمجاهرون، ومنهم ضحا حـث الثالـث هو(صـورة األغن ان عنـوان الم ون مسـوخا.و
ـون الغنـى حتـى علـ ـادة مالـه، وقـد  ـة سـمينة، وهـو متكبـر علـى الفقيـر، وهـو مهتبـل للفـرص دائمـا مـن اجـل ز ن والغنـي صـحاب رق ى حسـاب على حساب اآلخـر

ض من  غ ان االقطاع ال فـي ان نقـول الفقراء، وهم اصحاب قصور وارفة، وقد  خ العـراق ،  ة التي مـرت فـي تـار اء ومن اسوأ الصور االجتماع اسوأ صور االغن
ـروش، وهــم بهـائم و  ـاء اصـحاب  ــاع، واالغن م الط ـر عنـي ذلـك! ولكــن قـد نعثـر بـين االقطــاع علـى اقطـاعي  فهم العراقيــون مـاذا  وحـوش، ومــنهم عنـه (اقطـاع) لـ

اء.(العصامي) لكن الجواهر هنا هازئ ول ما أنهم اغب  س جادًا، 
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ن اللذين   ل منهما في  لقد قامت الدراسة على فصل هذين العنصر اآلخر ، ولقد وضعنا هذا الفصل نصب أعيننا لغرض معرفة تأثير  طالما تداخال وارت أحدهما 
ضـع ت حـث فـي أولـه  ـل  طان ، وفصلناهما لغرض الدراسة فحسب .إن مشروع  معزل عن العنصر اآلخر ، وٕاال فهما متالزمان مرت حـاول العمل الروائي  سـاؤالت 

ه عنها ، ولقد  محطـات اإلجا ـاة مليئـة  النـي ح تور نجيـب الك ـاآلتي :لقـد عـاش الـد حـث  انـت نتـائج ال ات ونتائج لما وضعناه من تساؤالت ، و توصلنا إلى إجا
ـل مشـاعر  ـان  حـب الم ـه ، فهـو إمـا  ش ف ان الـذ تعـ ات التي يتولد لديها شعور واضح إزاء الم ان من الشخص ة عدة ، ولقد  ان ة وم فعـه إلـى ه ممـا يدزمان

ـل األمـ اتـه ، لـذلك نقـل لنـا  ان إلى روا ذلك ينقل هذا الم ل مشاعره ، و ان  غض الم اته ، وٕاما ي اكن التـي عـاش فيهـا مـن استثمار هذا الحب في نقله إلى روا
ان على الك حث عن ثقل فكرة الزمان والم شف ال ة الطب ومستشفى وغيرها من األماكن  .  ل ة ومدينة وسجن و ما قر اته  الني ، مما دعاه إلى وسم أغلب روا

عنـو  انـت معنونـة  اتـه  عـض روا النـي ، فـي أن  ـات الك ة التي وقـع فيهـا الدارسـون لروا ال حث الضوء على اإلش رة ، وسل ال انين ، فـي حـين قـام عزز هذه الف
ــاحثين يختلفـون فـي العـدد الح ـات  مســتقلة ،وهـذا ماجعـل ال عـّدها روا ـاحثون  ـه الــروح ال ًا تغلـب عل اتـه  أســلو النـي فـي روا النـي .اعتمــد الك ـات الك قــي لروا ق

ات ممـن تـؤد الفـرائض اإل فة ، أو جعل الشخص ة الشر م واألحاديث النبو ات من القرآن الكر اسات الكثيرة آل ة ، من خالل اإلقت حـث اإلسالم ة .توصـل ال سـالم
الني علـى الـزمن النفسـي  النـي فـي إلى إعتماد الك ـة .تنـوع طـرق الك اتـه اإلجتماع قـل هـذا الـزمن نوعـًا مـا فـي روا ـة ، فـي حـين  خ ة والتأر اسـ اتـه الس فـي روا

شـفت ات . ـ الحـوار بـين الشخصـ اق ، وأخـر عـن طر ـ اإلسـترجاع واإلسـت الدراسـة عـن  استعماله للزمن النفسي ، فمرة يورده على لسان الراو ومرة عن طر
ـة اتساع الزمن  ـة والنها ـات محـددة البدا ـات فكانـت ، روا حث نوع األزمـان التـي تنـدرج بهـا هـذه الروا حث ، وقد حدد ال ات مجال ال عي في الروا ثيـر مـن الطب

ـات تـرجح ل عـي ، وروا ة معلومـة الـزمن الطب خ ات تأر عي ، وروا الني فيها أحداثًا مهمة نعرف زمنها الطب ات يورد الك عـي مـن خـالل الدقة ، وروا نـا زمنهـا الطب
النـي مـن أنصـار النسـ التقليـد ـان الك ال عدة لترتيب نس الزمن فـي الجـنس الروائـي ، ولقـد  ورة في أحداثها .هناك أش عتمـد علـى  عض القرائن المذ الـذ 

ـًا متراجعـاً  اته نسـقًا زمن ه بنوع من موازاة األحداث ، ولم نجد في روا ع األحداث ، مع تشر النـي فـي إسـتخدام  تتا حـث إلـى تنـوع أسـلوب الك أو متراوحـًا .توصـل ال
ـان محـاورة بـين ر " ، أو  أسـتخدام الفعـل " تـذ اق " ، فاإلسـترجاع عنـده ورد  ة المتمثلـة ب " اإلسـترجاع " ، و " اإلسـت ـة ، وقـد  المفارقات الزمن ات الروا شخصـ

بيـر علـى المونولـوج الـداخ ل  ش ـل اعتمد في إسترجاعاته  لي ، وقـد انقسـم اإلسـترجاع عنـده علـى : إسـترجاع داخلـي ، و إسـترجاع خـارجي ، بينمـا لـم نجـد فـي 
اتـه التأ اق صـادق وخصوصـًا فـي روا قة نفسها ، ولقد انقسم علـى إسـت الطر ان متنوعًا  اق فلقد  اته اإلسترجاع المختل ، أما اإلست ـاذب روا اق  ـة ، وٕاسـت خ ر

اته اإل ة .خصوصًا في روا  جتماع
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عي اسم الطالب ع الر  هديل علي س
عنوان الرسالة أو 

ة األطروحة ة العراق ة في حوار الروا  )١٩٨٠ – ١٩٦٠(الفصحى والعام
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١١ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حث على دراسة (اللغ ـة للمـدة الواقعـة بـين (ينصب الجهد األساسي في هذا ال ـة العراق ـة فـي حـوار الروا ) علـى أسـاس ان عـام ١٩٨٠-١٩٦٠ة الفصـحى والعام
ف١٩٦٠ عـدها عـدد مـن الـروائيين برعـوا فـي هـذا االسـتخدام ممـا لـم يخـل  ـة فـي الحـوار وجـاء  ة تمثل استعمال العام ه فن ـة م شهد ظهور محاولة روائ ـة وواقع ن

ة، وان عام  عد١٩٨٠الروا ة من اثر في العراق فتعـد مرحلـة متميـزة  م  اس عها الخاص لما للظروف الس ة في العراق لها طا ة العر ة لمرحلة جديدة في الروا بدا
ة واخـتالف المعنـ ة في الحوار إلى جانب الكلمات الفصحى على لسان الشخص حث توظيف األلفا والمفردات العام ة يتناول ال لأللفـا ى الـداللي بخصائصها الفن

ــة اول اســتعمال لهــذه  خ او بدا ــة او بــين المتعلمــين وغيــر المتعلمــين وتعتمــد علــى قــدرة التعبيــر الروائــي فــي اقنــاع المتلقــي فاننــا لكــي نبــين تــأر الظــاهرة فــي الروا
قت المرحلـة  ة التي س ة العراق ة الروا تا ات األولى لمحاوالت  ـن  م وتمثـل١٩٦٠القصص العراقي عمدنا إلى البدا ـة وان لـم  ـة عراق ات مـن اول روا هـذه البـدا

ة  قاض ة اال مثلها (جالل خالد ١٩١٩معترف بها الروا عدها التي  م) لعبد الح فاضل ١٩٣٩م لمحمود احمد السيد) و (مجنونان ١٩٢٨م ومن ثم المرحلة التي 
ارزة في١٩٤٨و (اليد واألرض والماء   ة قبـل عـام  م ) ذو النون أيوب، التي تمثل مراحل  ة الواقع ة الفن خ الروا ـة ١٩٥٠تار ـة العراق عـد ذلـك دخلـت الروا م اذ 

ار انمـوذج واحـد ة أثرت على الجانب األدبي والثقافي في العراق.فقد عمدنا إلى اخت اس ه البلد من احداث وتغيرات س ود لما مر  حـث  مرحلة ر ـة مـدة ال مثـل بدا
ة (الوجه االخ١٩٦٠عام  ـة ١٩٦٠رم وهي روا ـة السـتعمال الكاتـب أو الروائـي (الحـوار الـداخلي) فـي عمـوم الروا م) لفؤاد التكرلي، التي تمثل نقلة في عالم الروا

ـة) عنـدما يتحـد غداد ه واستعمال الكـالم العـامي (اللهجـة ال عان طل وما  ة لل ة التي تنم عن الجوانب النفس اللغة الفصحى الموح انت  ات الرواو ـة ث مـع شخصـ
ش معها. ع    التي 
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ة   م أنما  التراكيب اللغو   ومتعلقاتها في القرآن الكر
ة  دراسة نحو

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٢ السنة
ة / ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ال   ة.أفصحت الدراسة عن أش اقات القرآن حق فائدة داخل الس ًا  ًا نحو ي ة والجمل المختلفة بوصفها تر ارات القرآن الع ة وقوالبها، فعنيت    التراكيب القرآن
حث ان دراسة هذه االنما وتحليلها أبرز السمات الخاصة ل-  ة أساس في أداء المعنى المقصود، فأظهر ال يب ين كل تبينت الدراسة ان االنما التر يب و ر

ل هذه اللغة ونظامها واست ه على ش ون القرآن نزل بلغة العرب فجاءت تراكي صاله  عضها للتعبير عما يراد ا يب مع  ل تر لمات    عمالها السائد. عالقة 
م بلحا الوجود والعدم والكثرة والقلة. -  ة في القرآن الكر عينه، وعدم تناولت الدراس-عرضت الدراسة ألنما التراكيب اللغو يب  ة استعمال ألفا معينة في تر

عينها في تراكيٍب مختلفة في أحدهما تقابلها لفظة أخر تؤد الغرض نفسه في اآلخر.  يٍب آخر، أو مجيء لفظة    ورودها في تر
ة تمثل-  شواهد قرآن ة مستشهدًا  صورة إجمال ة)  ة واسم ة التامة (فعل حث إلى التراكيب االسناد   الشواهد األخر على سبيل التمثيل.  تعرض ال
ة واحدة في جانب، و -  فة نحو مها إلى أدوات تؤد وظ عة تقس ة المنسوخة، فتناولها في الغالب مفصًال، لطب حث التراكيب االسم معاٍن مختلفة في استقصى ال

حث على استقصاء أنما التراكيب مع ز ال التفصيل.ر ل أداة  ر المعاني التي تخرج إليها في الغالب. جانب أخر، فأورد تراكيب  أوضحت الدراسة أن تراكيب -ذ
ادة الرسل والتنفير من ع مان  اة اإلنسان المسلم في التوحيد واأل ح م تتعل  ل واسع في القرآن الشتماله على مفاه ش األصنام وغيرها وهي  االستفهام ترد 

حث ان تراكيب النف يبها، ولم يتعرض تستوجب االستفهام عنها.اظهر ال ل أداة في حيز تر م ترد في ضوء المعاني المقصودة التي تؤديها  ي في القرآن الكر
. ًا بإيراد شواهد تمثل شواهدها االخر تف عضها لتوسع الموضوع م حث الى  م غالبها في االستثناء المفرغ، - ال بينت الدراسة تراكيب االستثناء في القرآن الكر

حث هذا  ه.فاورد ال طت -النوع من االستثناء مفصًال مع ادوات النفي التي تؤد ة مع لف الجاللة (الله) ارت ا حث أن تراكيب القسم على طر الح ان ال أ
الواو في  اء) في الغالب ثم (التاء) ثم (الواو) التي جعلوها أصال للقسم، واختلف األمر مع القسم المضمر أو الظاهر فقد ارت    ب. الغالبـ(ال

اح-  حث منفرد، لذا يوصي ال ه  قوم  الدراسة واالهتمام وال  م موضوع جدير  ة في القرآن الكر يب الء الموضوع أهميته أثبتت الدراسة ان تناول االنما التر ث بإ
أمل فيها صاحبها انه قد أسهم في إضاءة جانب من جوانبها الكثي سيرة  احثين فما هذه الدراسة إال نبذة     رة.   من ال
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اسين اسم الطالب   اظم هاني 
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  
  هـ ) ٣١٦- ٩٢صور المجتمع األندلسي في شعر عصر الوالة واإلمارة للمدة ( 

ة     ة فن  دراسة موضوع
توراه الشهادة  د

 ٢٠١١ السنة
ة/ادب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ائع ، ولكل منها عاداتشهد عصرا الوالة    بيرًا ، فقد احتو المجتمع على شعوب مختلفة االجناس وااللوان والط ًا  وتقاليد  واالمارة األندلسيين ، تنوعًا اجتماع
ة مختلفة ،  ات اينة ، وأنماطا ح ة مت فرز مجموعة ظواهر اجتماع انت مح اهتمام وشعائر ، اختلفت عن سواها .  وهذا النسيج االجتماعي من شأنه أن 

ة ، غ صور شعر ًا لالبداع الفني ، فوثقها  م ، تلهم الشاعر وتجعل المجال امامه رح ما تجسده من مضامين وما تفرزه من ق المعاني الشعراء بها  ة  ن
حث في (صور المجتمع االندلسي في شعر عصر الوالة واالمارة ) هذه الصور ا لمجسدة بوضوح وعم من خالل والدالالت ، وسوف نلمس هذا ونحن ن

ص ة ، إننا  ته الشعر ة ورؤ غًا عليها ابداعه وقدرته الفن ة السائدة مس أحداث المجتمع وتفاعله مع المظاهر االجتماع دد مجموعة من الشعراء التصاق الشاعر 
صدق في صورهم  ن  ة ألحداث قائمة في المجتمع ، معبر ة أجو ن بها ، ، وضعوا من خالل نصوصهم الشعر ن فيها ومتأثر عن التفاعل مع االحداث ، مؤثر

ما يتبين ذلك حين نضع على  فة وأجادوا التعبير عنها ،  ة . نهض الشعراء بهذه الوظ اة االجتماع ة لألدب في الح فة الجوهر ًا من انها الوظ حث جان طاولة ال
يف جسد الشعراء مواقفهم فيها ة السائدة ، و صورة جميلة  المظاهر االجتماع ة  مها في نصوصهم الشعر فهم لدالالتها وق تهم لها وتوظ يف عّبروا عن رؤ ، و

  ومعان أصابت مبتغاها . 
ما انهم انتجوا حضارة ُتعد من أبهى الحضارات       عث تراث العرب والمسلمين ، والس سهم في  ا ،  ونه موضوعًا تراث حث في  ة ال ة ، في تكمن اهم االنسان

ة . مخت م وأخالق ومواع فيها خدمة لالنسان ما فيها من ق اتهم،  ى الشعر أحوالهم وصّور دقائ ح ادين ، والشعر ابرزها ، فقد ح   لف الم
مثالن مرحلة متميزة من تراثنا الخالد ، تتمثل في االنطالقة االولى للحضارة العر  ة االخر في ان عصر الوالة واالمارة  رة ة االوتكمن االهم ه الجز ة في ش سالم

ة اال العديد من الشعراء الذين لمعت اسماؤهم ، فأغنوا الثقافة العر ة ، فبدأت مسيرة الرقي والتطور شيئًا فشيئًا ، وحفال  ة ، من خالل منحهم االيبير سالم
ان مع ة الشعراء واسعة وفاعلة ،وشعرهم  انت مشار بيرة لقد  ة  ة وابداع مًا فن ه المجتمع من احداث ، ورصدهم لتراثها ق برًا عن مشاعرهم وسجال لما مّر 

ة لالندلسيي اة االجتماع عة الح ست لنا طب قة ع ثيرة منها  ُتعد وث رهم لها ، لهذا فإن اشعارهم في جوانب  ة وتصو    ن . للظواهر االجتماع
 
  



م ر  سراب 
 

  نعمة دهش فرحان الطائيّ  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
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  َنْهُج الََالَغِة ِفْي َضْوِء ِعْلِم اللَُّغِة االْجِتَماِعيِّ 
  
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١١ السنة
ة القسم  اللغة العر

الغِة    ملخص الرسالة أو األطروحة عجيِب ال َ لساَن اإلنساِن، فأفصَح  ه أعالُم الّظهور، وانط اِن، والّصالُة والّسالُم على َمْن تبوَأ من الحمُد للِه الذ ََطَن خفّات األمور، ودّلت عل وسحِر الب
ماِن، وعلى آلِه، والسّما ( علّي ) أ ِع عوالَي المعالي، محّمٍد المجتبى شجرِة اإل ِ الرف ه األبرار ومن الفصاحِة ذروَتها، واقتعَد من سمو الخل ان، وصح مير الب

عهم بإحسان .    ات
انت ليّ       تاِب ( أما َْعُد ... فقد  ِم لغًة وداللًة، ودراسِة  وس أْن أخوض في دراسِة القرآِن الكر الور نُت طالًا في مرحلة ال ٍل، حينما  ٌة منذ زمٍن طو نهِج رغ

ه نصوًصا مختارة لإلمام علي( ضم بين دفت الغِة) الذ  ز في رسالة الماجستير الموسومة بـ(اال ه العز تا حث الداللّي في )، وقد وفقني ري لدراسة  ل
توراه دفعتني رغبتي لعرض موضوع اُألطروحة المو  ، ولما ُقبلت في مرحلة الد م العزاوّ تور نعمة رح الغِة في تفسير األمثل) بإشراف األستاذ الد سوم بـ(نهِج ال

أنَُّه ال ُبْخَل في ساحة الل قينًا مني  حوث)  م ال ه، وعلى الرغم من الّنقد والمعارضة الشديدة التي وجهت لنقض ضوِء علم اللغِة االجتماعّي)على لجنة(تقو
قتني إلى مثل هذه الدراسة، وقلة المصادر  ه ودافعُت عنه، حتى ُثبَِّت لي، على الرغم من أنني لم أجد دراسة واحدة س ُت  في هذا الفرِع من فروع الموضوع تمس

قول لّي مشجًعا: إنَّ  ان  ة شيًئا جديًدا، اللغة، لكن األستاذ المشرف  ة اللغو ت ضيف للم احثون، و ه ال شيٍء جديٍد، ينتفع  األطروحة الجيدة هي التي تأتي 
قاه ذخًرا .   فجزاه الله خيرًا وأ

ة، فقد ُرَِّب من فنون ال        مثل رافًدا ثرا من روافد العر الغِة) موضوًعا للدراسة هو أنَُّه  تاَب (نهِج ال ار  الغة أعلى ذروة وسبُب اخت فصاحة ووجوه ال
هما أراد اإلمام( ن الّسنام، و ة التي انضوت تحت لوائه وتراكيبها، إذ لم  ائل العر ستعمل مفردات الق د منهم، فكان  ه لكي يلّبوا ما ير )  أْن يؤّثر في سامع

المِه لقبيلٍة معينٍة غَ  ا، فما ألقى من المفردات في  شه في الغالب حجاز ذا .ج   ُرَب عن اُألخر وه
ن دراسته في هذا الجانب من فروع علم الّلغة هو علم الّلغة االجتماعّي، الذ ُعدُّ برزًخا بين الّدراسات الّلغو       م   ّة والّدراسات االجتماعّة .فوجدُت أفضل ما 
لِّ فصٍل منه       قسم على أرعِة فصوٍل، في  حِث أُن  ُة  ال م اقتضْت منهج ة، تمّثلت بدراسة المصطلحات والمفاه قتها مقدمة تمهيد احث، س ا ثالثة م

) التي طّقها اإلمام( ِ ِ المتع ِة (الواع ّة األساسّة في علم الّلغة االجتماعّي، وانطالقًا من نظر ) في مجتمعه جعلُت الفصَل األّوَل خاصا بـ(السمات السلو
، ) وأثرها في المجتمعلإلمام علي( النَّّصِ طة  اها والّظروف المح ٍة من غير دراسة الفرد الُمنشئ إ ِ نصوٍص أدب ن دراسة مجتمع ما على وف م ) ؛ ألنَُّه ال 

ة لإلمام علي( حث األّول منها: للتنشئة االجتماع احث، خصصُت الم ة اإلسالم)) التي منها استطاع اإلمام(فجاَء الفصُل في ثالثة م ة ) تطبي النظّر
حث ُعدُّ  الغة)، وهذا الم ّة وأثرها في لغة نهج ال لو عنوان (األنما السِّ حث الثاني   الّتطبي العملّي االجتماعّي على نفسه أّوًال،  ثم على مجتمعه . وجاء الم

ه اإلمام( حث الثالث فخصصته لـ(أثر المجتمعات في تعدد الوظائف اللغوّة عنلما أْنِشَئ عل مٍا بين تلك ). أما الم د اإلمام) وما يوجد من تأثٍر وتأثير ف
الغة .   األنما والمجتمعات، وتأثير ذلك في لغة نهج ال

) و       ّ حث األّول للنظامين(اإلدارّ واالقتصاد احث، خصصُت الم ه ثالثة م ة االجتماعّة)، وف حث الثاني أما الفصُل الثاني فخصصُته (اللغة والبن خصصُت الم
قاللنظا ان ما فيها من ط الغة، و فات االجتماعّة، التي جاءت في نهج ال حث الثالث للتصن اسّي والقضائّي)، في حين خصصُت الم ًطا مين (السِّ طة ترا ت مترا

  عضوًا .
ومة اإلمام(      مثل هذا الفصل البناء االجتماعّي في ح ة اإلسالمّة، متضمنًا إصالح األ و اب تلك ) على وف النظّر عد الكشف عن أس نظمة المنحرفة، 

م لغة الّتعاقد والّتعاهد بين ة للمجتمع، وتنظ اسة الّلغو م الّس ة، منها: تنظ ا الّلغو ضم هذا الفصل جملة من القضا ان  االنحرافات، و ومات، و اُألمم والح
قات المجتمع . قٍة من ط لِّ ط   األلفا المتداولة في 

مّة على و أما الفصل الثّ      حثه األّول للّظاهرة التنظ احث، عقدُت م الغِة) فقد جاء على ثالثِة م ِ ثالثِة الث الموسوم بـ (الّظواهر االجتماعّة في نهِج ال ف
حث الّثاني للّظاهرة الّثقافّة، ودراسة الّظواهر الّتراثّة فيها، في ض وِء األعراف والّتقاليد والعادات، التي قيلْت محاور، هي:(اُألسرة والعشيرة والقبيلة)، وعقدُت الم

مة، التي ضمنها اإلمام( م الّلغوّ (تابوفي تلك المجتمعات الجاهلّة القد حث الثالث لظاهرة الُمحرَّ المه. في حين عقدُت الم )، التي تبّين في - tabo) في 
اع اإلمام( االسم الّص ضوئها إت مضموِنِه .) الّنهج القرآنّي في تجنب الّتلف  ٍ حسٍن ُموٍح  م، وٕابداله بلف ح للُمحرَّ   ر

احث، خصصُت األّول منها للكشف عن (وسائل ا      ه ثالثة م ه (البينة الّلغوّة وأثرها في المتلقي), وف ع فقد تناولُت ف إلقناع الّتداولّي) أما الفصل الّرا
حث الثاني (وسائل االستمالة التداولّة)، في عد الّتواصلّي  ،وخصصُت الم حث الّثالث لـ(ال ر أّنني التقيُت  –حين خصصُت الم الّذ َتْحِليُلُه ، َوَأْنَماُطُه)، والجدير 

عثتي  حث في أثناء  ات الحديثة، الذ ُخصص لإلشراف على ال ة الّنسبّة في الّلسان تور اُألستاذ محمد األوراغّي صاحب الّنظّر ة لدولة المغرب الّد الّدراس
ع واطلعُت مشرفي  حث وخطته، ثم وضع لي خطة الفصل الّرا رة ال ف ه  ا وأطلعُتُه على الفصول الّثالثة األولى، وقد أظهر استحسانه وٕاعجا عليها هاتف

ه وهنأني بإتمامه . ة هذا الفصل عرضُته على اُألستاذ األوراغّي، فشجعني عل تا عد اإلنتهاء من    فاستحسنها، و
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ه من شعراء القرن السادس   قل شعره جودة عن شعر معاصر . الفازاز  شاعر مجيد ال  شعراء العصر الموحد ع ممن عرفوا    والسا
ة على الر   خاصة الدارسين في المدائح النبو ن ، لم تتناوله أيد الدارسين في مجال األدب األندلسي ، و غم من انه ُعرف بها  في الفازاز  من الشعراء المغمور

ة ، لع لمان صاحب االمداح النبو ارل برو ه  ا حتى أطل عل ق ن مختلفة.شمال أفر  ل السبب يرجع إلى أن أشعاره لم تجمع في ديوان إنما تناثرت في دواو
ة  . ة الُخلق ر بها صورته الَخلق ستذ ة ل ا التي تميز شخص النبي محمد (ص) في مدائحه النبو ع الصفات والسجا ر جم  حاول الفازاز ذ

ة ، فنظم في أغراض معينة ة  ان الفازاز مقال في أغراضه الشعر ة ، فنظم في المدائح النبو ، واختار أغراضا تتناسب مع توجهاته ، اذ ان اغلب توجهاته دين
ق ة السا حجم األغراض الشعر ن  ات ، اال انه لم  اة والموت وأخيرا شعر االخوان ه الح ة ، وذلك الن أشعاره وُعرف بها ، ونظم في غرض الزهد الذ تناول ف

ة ُجمعت  ة والزهد ات فكانت ضمن مجموعة من األشعار  المدح غرض الزهد ، أما االخوان ة ، والثاني : خاص  شعره في االمداح النبو في ديوانين األول : خاص 
د الفازاز ) .  جمعها د. عبد الحميد الهرامة في ( آثار أبي ز

ات اذ فخر الشاعر فيها  بنفس اتا قليلة ال تتجاوز الستة أب ات يجد فيها نفس المتنبي في فخره بنفسه .نظم في غرض الفخر أب ء لهذه األب  ه ، والقار
ه الواع  ة صاح تبها مجاملة لرغ ًا انما  فة اال انه لم ُينشدها في حضوره فلم تكن غايته نفعا ماد ان متأثرًا  نظم الفازاز قصائد في مدح الخل ابن الحجام الذ 

 بوعظه . 
ان حاول الفازاز في قصائده المدح فة وان  حانه تتجسد في شخص الخل حبها الله س ل الصفات التي  فة ، فجعل  ة في الخل فة ان يبرز الجوانب الدين ة للخل

فة لم يتحلى بها .   الخل
ع الفازاز في غرض الزهد اسلوب  الزجر والنهي  أو اإلرشاد والوع .    ات

قة . لم ينظم الفازاز في غرض الغزل واقتصر على األغراض  السا
ة الجزلة .   استمالة  األلفا القو ات المجتمع األندلسي وذلك  عض سلب ه  مة ، إذ عالج ف الح  امتاز شعره في غرض الزهد  
ه شعراء ذلك العصر من حيث بناء القصيدة واالنتقال من غرض إلى   ان مع انه جر على ما جر عل عض األح ًا  غرضان له اسلوب مميز وتجديد في  مراع

  حسن التخلص ومن ثم الخاتمة . 
ثي ره  ة المختلفة ، وتصو ة والمعنو ان واستعماله المحسنات اللفظ ة في اغلب االح ه شعره استعماله األلفا الجزلة العذ ًال ومما امتاز  رًا جم رًا من المشاهد تصو

ة والمجاز . ه او االستعارة أو الكنا  على سبيل التشب
ان النداء من أكثر األساليب حضورا في ذهن الشاعر ، لما له من ميل الستجالب األفكار و تضمن شعره   غيره من الشعراء و ة   النفوس .ثيرًا من الظواهر اللغو

رة .   ة من حيث اللف أو المعنى أو الف اسات قرآن م ، فلم تخُل قصائده من اقت ألفا القرآن الكر  تأثر الفازاز 
ة في توظيف أحرف الرو لما يخدم غرضه فلم يترك أ حرف من الحروف عمد الفازاز  اناته الشعر ة لقصائده ليبرز إم ل أحرف الرو قاف إلى استعمال 

ه ( الوس خاصة في ديوان ما ال يلزم في معظم قصائده و ات فألزم نفسه  فن اللزوم ة لقصائده . اهتم الفازاز  ة إال وجعله قاف قبلة في مدح النبي ائل المتاألبجد
قة حرف الرو مع مطا ضا  ة على حروف المعجم العري ، وألزم نفسه أ التزام القاف ات )، فألزم نفسه في األول  الحرف األول من  (ص))  و(القصائد العشر

قة حرف الرو  مطا النظم على حروف المعجم األندلسي مع االلتزام    مع الحرف األول للبيت .  البيت ، وألزم نفسه في ديوانه الثاني 
حر الكامل ) في ا ل ) و( ال حر الطو ة ، فاستعمل ( ال حور شعر ه من ال ما يناس ل غرٍض من أغراضه  لة وجاء على  حور الطو كبر األغراض استعمل ال

ة األغراض .  ق حور األخر على  ة عنده ، وهما غرضا المدح والزهد ، وتنوعت ال   الشعر
ًا واضحًا مما يدل على قدرة و نجد عنده أ ق التكرار ( تكرار األلفا أو تكرار التراكيب ) اذ نجد لها وقعًا موس ع  ة في استعمال  فن البد في التصرف في ضا رغ

ظهر في شعره تكلف أو صنعة.  ألفا اللغة المختلفة من غير أن 
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بيرًا ، فقد احتو المجتمع على شعوب م ًا  ائع ، ولكل منها عادات وتقاليـد فقد شهد عصرا الوالة واالمارة األندلسيين ، تنوعًا اجتماع ختلفة االجناس وااللوان والط
  وشعائر ، اختلفت عن سواها . 

مــا    انــت محــ اهتمـام الشــعراء بهــا  ــة مختلفــة ،  ات اينــة ، وأنماطـا ح ــة مت فـرز مجموعــة ظــواهر اجتماع تجســده مــن  وهـذا النســيج االجتمــاعي مــن شــأنه أن 
م ، تلهم ا المعاني والدالالت ، وسـوف نلمـس هـذا ونحـن مضامين وما تفرزه من ق ة  ة ، غن صور شعر ًا لالبداع الفني ، فوثقها  لشاعر وتجعل المجال امامه رح

أحداث المجتمع حث في (صور المجتمع االندلسي في شعر عصر الوالة واالمارة ) هذه الصور المجسدة بوضوح وعم من خالل التصاق الشاعر  وتفاعله مع  ن
صدد مجموعة من الشعراء ، وضـعوا مـن خـالل نصوصـهم الشـع المظاهر ة ، إننا  ته الشعر ة ورؤ غًا عليها ابداعه وقدرته الفن ة السائدة مس ـة االجتماع ة أجو ر

ــة  فــة الجوهر ن بهــا ، انهــا الوظ ن فيهــا ومتــأثر صــدق فــي صــورهم عــن التفاعــل مــع االحــداث ، مــؤثر ن  ــاة ألحــداث قائمــة فــي المجتمــع ، معبــر لــألدب فــي الح
مــا يتبــين ذلــك حــين نضــع علــى طاو  فــة وأجــادوا التعبيــر عنهــا ،  ــة .                                    نهــض الشــعراء بهــذه الوظ ــًا مــن االجتماع حــث جان لــة ال

فهم  تهم لها وتوظ يف عّبروا عن رؤ يف جسد الشعراء مواقفهم فيها ، و ة السائدة ، و صـورة جميلـة المظاهر االجتماع ة  مها فـي نصوصـهم الشـعر لدالالتها وق
  ومعان أصابت مبتغاها . 

ما انهم انتجـوا حضـارة ُتعـد مـن أبهـى الحضـارات       عث تراث العرب والمسلمين ، والس سهم في  ا ،  ونه موضوعًا تراث حث في  ة ال ة ، فـي تكمن اهم االنسـان
ى  ادين ، والشعر ابرزها ، فقد ح ة . مختلف الم م وأخالق ومواع فيها خدمة لالنسان ما فيها من ق اتهم،    الشعر أحوالهم وصّور دقائ ح

مثالن مرحلة متميزة من تراثنا الخالد ، تتمثل في االنطالقة االولى للحضارة العر       ة االخر في ان عصر الوالة واالمارة  ه وتكمن االهم ة في ش ة االسالم
ة  رة االيبير ة ، مالجز ة االسالم العديد من الشعراء الذين لمعت اسماؤهم ، فأغنوا الثقافة العر ن خالل منحهم ، فبدأت مسيرة الرقي والتطور شيئًا فشيئًا ، وحفال 

بيرة . ة  ة وابداع مًا فن   لتراثها ق
ان معبرًا عن مشاعرهم وسجال لم        ة الشعراء واسعة وفاعلة ،وشعرهم  انت مشار رهم لقد  ة وتصو ه المجتمع من احداث ، ورصدهم للظواهر االجتماع ا مّر 

ة لالندلسيين . اة االجتماع عة الح ست لنا طب قة ع ثيرة منها  ُتعد وث  لها ، لهذا فإن اشعارهم في جوانب 
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م والمثل واألعراف    قة ، فهي تستمد نظمها وقواعدها من الفضائل والق ش في ان حقوق االنسان في العصر الحديث لم تكن اال امتدادًا الصول عر انت تج التي 
عيد .صدور ال   عرب في عصر ما قبل االسالم ، فقد أسهم العرب في وضع بذور مسيرة حقوق االنسان منذ زمن 

ة لما نّص عليها االعالن العالمي لحقوق  ة التي تكاد تكون متقار الحقوق الشخص ة في عصر ما قبل االسالم  الحقوق الشخص االنسان ومن هذه تمتع العري 
 الحقوق 

ة تمثلت ح األمن والسالم ت ة ضمانات أسهمت في حف أمن العري وسالمته الشخص ما وجدت في البيئة الجاهل ة العرب للحروب والتنديد بها ،  راه جسد في 
م احترمها العري وأ ة القبيلة البنائها وحفاظها على أمنهم الشخصي ووجود أعراف وق حف سهمت في في رفضه للظلم ومقاومته لالضطهاد أينما وجد وحما

اة فقد قّدس العري هذا الح ، اما ظاهرة الوأد التي ظهرت في عصر ما قبل االسالم ،  ة الجار .اما ح الح اغاثة الملهوف وحما اب أمنه  فكانت ألس
ة الساحقة من العرب لم تكن ائل، فاالغلب ل الق ة في  ما انها لم تكن مستشر قت ظهور االسالم ،  ة ولمدة محدودة س   فيها هذه العادة . اضطرار

ة ال تتعارض مع المصلحة العامة للقبيلة ، فمجتمع ما قبل االسالم عمو  ة التنقل ما دامت هذه الحر حر ان قائمًا على التنقل اما ح التنقل فقد تمتع العري  مًا 
رة ا ان للعري ح التنقل داخل الجز استثناء تجمعات عرفت االقامة الدائمة فقد  ار ما بين الرحيل مع واالرتحال  ة االخت ان للفرد حر ما  ة وخارجها ،  لعر

ان الى آخر عدة دوافع.  انت تكمن وراء تنقله ورحيله من م   قبيلته عندما ترحل عن منازلها أو االقامة في منزلها األول . وقد 
شة أول قرار شرعي لح اللجوء ما يتفرع عن ح التنقل ح اللجوء الذ جاء ضمن بنود االعالن العالمي لحقوق اال   انت هجرة المسلمين الى الح نسان . وقد 

طش الملك وجوره  ًا خوفًا من  اس ون س ًا وقد  ون اللجوء انسان ة وهو نفسه ح االستجارة ، وقد  ان معروفًا في الجاهل ان على المجير ، فاللجوء  . و
اته .الحفا على أمن الجار و  لفه ذلك ح ة التي نّص عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المتمثلة بتحقي مستو من المعاما الو  شة لحقوق االجتماع

مة فقد تجسد ف  ر اة  ة االنسان ، اف لح انسان مة تلي  ر اة  ن لتحقي ح مد يد العون الى أصحاب الفاقة والمعوز ان  ة الفقراء والمساكين ، فالعري  رعا
بيرة لليتامى واالرامل ودفع غوائل الحاجما انصرفت عنا ة  ما أولى العرب عنا ة ،  العطاء والعنا سطون أيديهم  ار السن ، فكانوا ي  ة عنهم.  ة العرب الى 

عر  أنفسهم ، ال  انوا يخلطونه  ان ذا عوز ، اذ  ة واهتمامًا شملت مساعدته وعونه   على معاشه ان  ف الجار والضيف من ابن أولى العري الجار والضيف عنا
مًا عادالً  القبيلة م مصادر الثروة تقس ه تقس عاد ف ك ، اذ سعوا الى خل مجتمع متكافئ  ة عند عروة وجماعته الصعال عن طر  لقد ظهرت بوادر االشتراك

ع ما غنموه في غزواتهم من مال وثروة على الفقراء من الن اء األشحاء ومن ثم توز ة والتوازن القوة وغزو األغن اس ناشدين بذلك تحقي العدالة االجتماع
 االقتصاد .

 . ة واحترام هذا الح ة التي وردت في االعالن العالمي لحقوق االنسان فقد تجسد في ح الملك  اما الحقوق االقتصاد
حقه قرون ففي عصر ما قبل االسالم احتف العري  عرفه الغرب  ته في ذلك  وقد عرف العرب هذا الح قبل أن  شاء وشار فما  في التملك واستثمار األموال 

عّد نفسه عضواً  ما انه في الوقت ذاته  ستعمل ماله في شؤونه الخاصة  ة أن  ًا فله حر ًا وحقًا جماع ة حقًا ذات ش المرأة ، فكانت الملك ع  في المجتمع الذ 
ات واداء الم ه لذا يجب التعاون مع مجتمعه في تحمل الد ة .ف ات القبل  غارم واالنفاق في الغارات وغيرها من الواج

 
  



م ر  سراب 
 

مي اسم الطالب  اكتفاء مطر شراك التم
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ه للسيرافي تاب سيبو  التعليل النحو في شرح 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١١ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
حـر مـن أرضُهو أبو سعيد  يرافّي النَّحوّ المعتزلـّي اللُّغـوّ ، ولـد فـي سـيراف وهـي مدينـة علـى سـاحل ال ان القاضي السِّ فـارس قبـل  الحسن بن عبد الله بن المرز

انت وفاته سنة ثماٍن وستين وثلثمائة( ٍة فكان من أكـا١التسعين ومائتين و ٍة عال انٍة علم م يرافّي  ة:حظي السِّ انته العلم ـع ). م ـة فـي القـرن الرا بر علمـاء العر
ـه انتهـى علـم لغـة ان نسيج وحده في اللُّغة واألنساب وأشـعار العـرب وٕال د الذ  ين( للهجرة، أخذ العلم عن مشاهير شيوخ عصره ومنهم: ابن در صـر )، وابـن ٢ال

غداد وهو أول َمْن سَّع القراءات المتواترة( عده()، وابن السَّ ٣مجاهد إمام القرَّاء في  ه انتهت رئاسته  ر َمْبرمان الذ ٤راج الذ أخذ النَّحو عن المبّرد وٕال )، وأبو 
النَّحو( ـان ٥ان قًّما  ح من مشـاهير أئمتهـا وأصـحاب الـرأ فيهـا فقـد  رع في فنونها،حتى أص لٍّها وَمَهَر فيها، و يرافّي نصيَه من العلوم  يـدرِّس فـي )، فأخذ السِّ

   غدادَ 
  

   

                                        
  
  
  
  
  



م ر  سراب 
 

 واكــب محمود حسين الطالب اسم
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

ة رف راسات النحوَّة والصَّ   َأَثُر ابن جنِّي في الدِّ
ين    في القرنيِن الخامس والّسادس الهجر

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١١ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

بيًرا ، وَأنَّ ما صرََّح  اَن  ي  َّة في مؤلَّفاتهم على مَؤلَّفات ابِن لم جنِّ احثِة َأنَّ اّتكاَء علماء العر فوق عدد ما َتَبيََّن لل ِه.ِه العلماء في النَّقِل عنُه    َُصرِّحوا 
قِه .  ن عن طر انوا ينقلون آراَء العلماِء اآلخر ِه َأنَّهم  ابن جنِّي وثقُتهم   بلَغ تَأثُر العلماِء 

ن علماء ا دونها ، وُأخر يَ لم  ُحونها ، وتارة يّؤ انت لهم مواقُفهم منها ، فتارة ُيَرجِّ ّة مجرد ناقلين آلراء ابن جنِّي وتوجيهاته ، بْل  توا عن لعر ما َسَ رّدونها ، وّر
هِ  وُه عل ثير ما ردُّ فوق  ِه  َ وقبلوه ، لكّن ما وافقوا ابَن جنِّي ف َأنَّهم ارتضوا الرأ ّلِه ،   . ذلَك 

ُفوَن في النصوص انوا يتصرَّ المعنى ، ِإذ  النَّص ، فضَال عن النَّقل  ُع النَّقل  ّة عن ابن جنِّي طا المنقولة مع حرصهم الّدقي على  غلب على نقوالت علماء العر
عُه في ذلك ا شعر المولَّدين والمحَدثين ، وتا ِه بـ الحفا على جوهر الماّدة المنقولة .احتجَّ ابن جنِّي  َن بذلك الحدَّ الّزمانيَّ المتعارَف عل لّثمانيني والواحد متجاوز

ما ساقُه ابُن جنِّي من الشواهد النحوَّة من القرآن ا َّة في مؤلَّفاتهم  احثِة انتفاُع علماِء العر الم العرب (عصر االحتجاج) .تبيََّن لل ة ، و م ، والقراءات القرآن لكر
ًة فائقًة ، فأحاطو الفصحاء شعره ونثره  ِ عنا َّة دالالِت اَأللفا ح مسألة .َ ولى ابُن جنِّي وعلماُء العر المعاني التي ، لتقعيد قاعدة ، َأو تأصيل َأصل ، أو توض ا 

ادة  يَن في ذلَك ز َّة ، متَوخِّ فترضونُه من آراء على اَألوجه التي تحتملها العر ِه و ان هذا األسلوُب سبًا في تحتملها ، بتقليِب ما يجتهدون ف ضاح والتَّبيين، و اإل
ثيرة ، ومهمة ، منها (الجموع ، والتَّصغير ، والنَّ  ًة  تاب ( الفسر ) البن جنِّي موضوعات صرف ِد اَألوجِه اإلعرابَِّة .حو  سب ، واالعالل ، واالبدال .... ) لكن تعدُّ

ظهرا براعتهما العلمّة  على الرغم من َأهميتها لم ُعَن ابن جنِّي ، وهوَ  زُّ ، ِإذ لم  ُّ والّتبر عُه في ذلك الواحد حها وتا شرِحها وتوض رف ،  ارُع في علم الصَّ ال
َّة . ُعِنَي  ِه ِمن علماء العر عُه في ذلك من تَأثََّر  بيرة ، وتا ة  التَّعليل عنا ي  حها . ُعِنَي ابُن جنِّ َّة ابُن جنِّي ومن تَأالمعروفة في توض ِه من علماِء العر ثََّر 

حتملها المعنى .     أوجه اإلعراب التي  أتوَن  انوا  م ، لذلك  ات القرآن الكر   المعنى عنَد تعرضهم إلعراب آ
  

   



م ر  سراب 
 

عي اسم الطالب   محمود احمد شاكر غضيب الر
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة في شعر  م والمـُثل العر   الق
  بي ُسلمىعب بن زهير بن أ

ة - ة وفن  دراسة تحليل
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١١ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
ه  ة واالسالم فأخذ الشيء الكثير من هذا العصر وذاك ، ولعل ابرز ما توصلت ال حثي هذا :عب بن زهير بن أبي سلمى شاعر عاش الخضرمة بين الجاهل   في 

عب ة التي اخذها من  ان  ة االسر ان تأثير التر ا ، و م ذلك العصر واعرافه العل حمل مثل وتقاليد وق ًا  ة شاعرًا جاهل والده زهير بن أبي بن زهير في الجاهل
انت ت ثيرًا ما  اة قلقة عاشها الشاعر مع زوجه التي  شة واضحًا أشد الوضوح في شعره.برزت لدينا في شعره ح اته وقد تبين ذلك في سلمى وأمه  نغص ح

 لوحات شعره.
ا  ة مثل دعوته الى االرت انت اكثر المثل التي دعا اليها انما هي دعوات انسان مهم و اثًا لمثل العرب وق عب اال مرددًا و ن  نبذ التفرقة  - االرض.بلم 

شر على اساس اللون.ت ة التي تميز ال ه وخوفه من دعوته الى الحفا على االسرة ال  - العنصر نها النواة االولى للمجتمع اذ ظهر ذلك من خالل حديثه عن بن
س ذلك في شعره.ث اعهم حال التفر بزوجه وقد انع ة اذ ظهر ذلك من  - ض سب هنا لوائح حقوق االنسان العالم ه وهو  احترام جسد القتيل وعدم التمثيل 
د عة بن م شة بن حبيب السلمي وعصابته يوم الكديد .خالل حديثه عن التمثيل الذ حصل بجسد ر ه الحارث اللذين مثل بهما نب   م واخ

ان  -ج اه وان  مدح اال ا ة لم  ة وفي االسالم ، ففي الجاهل حه في الجاهل ح فقد استنتجت ذلك من خالل مد ستح المد ه قد الدعوة الى مدح من  حه الب مد
قصيدته (أتع ضًا  ة ا قصائده االسالم ه وسلم) امام قوم مزرد بن ضرار ، ثم مدحه للنبي ظهر  رف رسمًا) التي عرض فيها الحد وقعات النبي (صلى الله عل

قصيدته  ن ببردته و حه للمهاجر انت سعاد) وعدد من المقطوعات المنشودة في ديوانه ومد ه وسلم) في قصيدته ( م محمد (صلى الله عل رم الكر (من سره 
اة) ومدحه المي انت سعاد. فلم الح ثيرًا مع  ه بناءها  ه قصيدة عنوانها (هل حبل رملة) والتي تشا تب ف ه السالم والذ  مدح ر المؤمنين علي بن ابي طالب عل

فضله.ح د الخيل) والعديد من - اال من عرف  قصيدته التي هجا فيها (ز ة الخاصة) وقد تجسدت دعوته هذه  حة الى احترام (الملك . دعوته الصر   الدعوات االخر
عيب -٤ الدفاع عن العشيرة وتجنب الفواحش وما  اشرة  ن ان تصل اليها بلفظها م م م  قين اذ ان هناك ق م والمثل في شعره على طر النفس  انت الق

ة استطعنا ان نتوصل لها من خالل قراء م اخر ومثل انسان امًال تتظافر فيها دعواته واستضافة الضيف وحمايته واالحسان الى الزوجة وهناك ق ة النص 
ة.   االنسان

قس -٥ ) و (اسلوب الحوار)  ة فمن هذه االساليب (اسلوب االمر) و (اسلوب الشر م العر ة عملت على ابراز المثل والق ه الداخلي انت هناك اساليب فن م
ما يجعل من المثل صورة واضحة لمختلف ا ة)  ع اللغة الشعر م والمثل.والخارجــي و (تطو ات الق ثيرًا على اب   لثقافـــات و (التناص) الذ شهدنا تأثيره 

ثيرًا ما تساهم في خل الجو المساهم في  -٦ انت  حوره التي  عث من  م الصوتي الذ ان قى والتنغ ة الموس ة وتظافرت مع تلك االساليب الفن بث المثل االنسان
ة التي تعمل على والتأثير بها وليجعل من خالل نغمه المتد قى الداخل ال ، ثم تشاكل االصوات والموس سر في حف تلك المثل وتداولها بين االج ف السهولة وال

ة الرصينة. تب  -تجسيد تلك المثل العر ة االسالم ، وهو لم  لة التي عاشها قبل ان ينضو تحت را اة الطو عود الى الح ثيرة وهذا  ة  انت قصائده في الجاهل
عام أ سنة ( ة  عد فتح م ان  ًال من القصائد ، الن اسالمه  هـ) أ انه عاش في االسالم خمس عشرة  ٢٤هـ) . وهو قد توفى سنة ( ٩في االسالم اال عددًا قل

.   سنة فق
  
  

  
   



م ر  سراب 
 

 منعم ناصر عليلعبد ا اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة  /دراسة موضوع ةشعر السيد الطالب الحيدر  ف

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٠ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
قه , واحسانه وهدايته , والصالة والسالم على نبي الهد والرحمة محم غ من نعمه وتوف م ذ الجالل واإلكرام على ما أس د بن عبد الله , وعلى الحمد لله العظ

ار  انت لهم آله الطيبين وصحابته األخ بير من الشعراء الذين  عدد  عد ...  فقد زخر الشعر العراقي الحديث  عهم بإحسانٍ  الى يوم الدين و المنتجبين , ومن ت
ة من حواد الوطن واألمة من خطوب وما شهدته اإلنسان انوا شهوداً  على عصرهم سجلوا ما مّر  ر واألدب , و ل أمانةاسهامات فاعلة في اثراء الف , ومن  ث 

اته ، اال ان صوته أ ات القرن الماضي وخمسين ان لصوته صد في ساحة الشعر واألدب خالل أرعين عد هؤالءالشعراءالسيد طالب الحيدر الذ  ما  اد ف فل أو 
خ أسرته ورفض تأر ام الذين تسلطوا على رقاب شعبنا طيلة العقود المنصرمة , والعتداده بنفسه و قات الح احين الذين سّخروا سبب مضا ه السير في سرب المدَّ

ة الشعر ت عّد السيد الحيدر من الشعراء الذين اثروا الم ع صورتهم طمعًا بجائزة أو منصب . و ة بنتاج شعر وافر بين أقالمهم وقوافيهم لتمجيد الطغاة وتلم
ح  ما انه لم  اته وشعره , وال س سيرة من االشارات العابرة في الدراسات التي مطبوع ومخطو , وهذا ما شجعني لدراسة ح ة سو نتف  ة أو نقد بدراسة أدب

يلي أألثر الكبير في توجهي الى دراسة شعره , فضًال عن اطالعي  ان لمشورة أستاذتي المشرفة أ . د عهود الع قبل ذلك على أحد تناولت األدب العراقي , و
ة وهو الجزء األول من مجموعته نه الشعر فة العدالة بإهدائي  دواو رالء ) الذ تكرم أحد الزمالء في صح ة ( من وحي آل الوحي ) الموسوم بـ ( ملحمة  الشعر

تب في شعره , ة الحصول على ما  ات المتمثلة في صعو عض العق   نسخة منه . وقد واجهت 
  

   



م ر  سراب 
 

  أحَمد َعْبد ُحسين الفْرُطوِسّي   اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 ةاألطروح

  الصورُة المحلَُّة في الِشْعِر الِعَراقيِّ الُمعاصرِ 
ؤ الُيومَِّة والُعِد الَعالميِّ    بيَن الرُّ

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١١ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
م تجلَّات جديـدة فـي مشـهدها اتجاه تقد ـة التـي تنظـر إلـى الـنّصِ الشـعرِّ مـن نافـذة  بدأت الدراسات النقدَّة الُمعاصرة تنحو  اع ع القـراءات االنط ِّ الـذ ودَّ النقـد

حائيِّ الذ يجعل فعل القـراءة مفتوًحـا علـى احاتها والوقوف على الوهج اإل اته وانز آفـاق التحليـل النصـيِّ القـادر  صغيرة غير قادرة على التأمل والتحليل العمي لبن
ة الخطاب الشع ل اتجاهاتـه على مواك ون لهـا رصـٌد معرفـٌي ُحـوِّ ة نحو اكتشاف مناط اشتغال جديدة تستح أن  رِّ الجديد؛ األمر الذ يجعل مهمة النقد ساع

ـل  رهـا علـى النحـو الـذ ُيز ون أنظمة العالقات النصَّة الجـاهزة، وتثو ة التي تنشد التجاوز على س ة إلى الموضوع بير من الذات ـام المبدأب  ـة ر قـوالت االجترار
ٍّ جديـٍد مُ  ؛ لـُتعلن عـن عهـد نقـد ان الى الـنّصِ الشـعرِّ ة في تسليل دالالت الم م النقدَّة، ومن ُهنا جاءت االستجا الترسـيخ الفعلـي من ُصلب المفاه عاصـر يتسـُم 

ان ـ عنصًرا حًَّا وأساسًا يخت ة والجمالَّة والثقافَّة له, بوصفه ـ الم ر عاد الف لقي لأل خَّة والدينَّة، ُو ة والتأر ة واالجتماع رق الكون الشعرِّ في تمظهراته الجغراف
حـث؛ لتكـون نسـًقا  م انبثقـت فكـرة ال عـاده الرمزِّـة العالمَّـة التـي ُأنـتج بهـا، وعلـى أسـاس هـذه المفـاه الت الـنّصِ وأ انًـا يتمحـور حـول البيئـة ظالله على تفص م

ـة ومخزونـات مـاتكتنزه مـن أحـداالمحلَّة الخاصة المش ث تملة على حدث يوميٍّ من مرصودات تلك البيئة؛ لُتسهم في إحداث تأثير معرفيٍّ ونفسيٍّ في الـذاكرة الجمع
ت فنَّـة ُتظهـر الُمعطـى دالالحفَّزت الشعراء والمبدعين على استثمار طاقاتها التعبيرَّة في إنتاج نصوص تتمـاهى مـع الفعـل القرائـي لتجلَّـات أحـداثها ومـاتفرزه مـن 

مة نصوصهم.   الجمالي لق
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ّ  اسم الطالب يد اس الُز  هديل حسن ع
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
نّة للجزرّ المتوفى سنة    المقامات الز

ة ٧٠١( ة وسيـاق   هـ) دراسـة صرف
ة ة ومعجم  ودالل

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٠ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

رسالة أو ملخص ال
  األطروحة

   
حـار  ـالغوص فـي أعماقهـا ألنـال شـرف اإل ة التي ُشِغفُت بهـا ، فكنـُت مـن ضـمن المتشـرفين  ة علٍم في العر أن أكون طال ّرمني الله  فـي علمهـا مـع تطلعـي لقد 

آللئ علومها الجليلة .وها هي ذ سنتاِن تصّرمتا أو تكاد قضيتهما فـي رحـاب فـ القوالـب التـي تسـتوعب الدائم الدؤوب للفوز  ن المقامـات ، هـذا الفـن الـذ حَفـل 
ة ة ، والظواهر اللغو ر ن ،  ثيرًا من اللمحات الف ثرتهـا ؛ إذ ال تـتم ع لهذه الظواهر ـ في مقامات الجزرّ خاصة ـ سعة هـذه الظـواهر و ة . يلح المتت والنحو

سعى لدراسة ظواه تعبير آخر فإنَّ من  ار لموضوع دراسة من حصرها . و ان اخت ة ؛ فالمقامات تمثل المنتجع الِخْصب لهذه الظواهر، وعلى هذا األساس  ر العر
نّة للجزرّ المتوفى سـنة ( ـاس مصـطفى ٧٠١الدراسة هذه الموسومة بـ (المقامات الز تور ع هــ) دراسـة ومعجـم) وقـد اعتمـدُت فـي دراسـتي هـذه علـى تحقيـ الـد

ع على الصالحي. عّبر الجزرّ في  طل أبي نصٍر المصر في أساليب االكتساب والِحيلة بتعبير رشي بد ة ال اق الحال الذ تقمصته شخص هذه المقامات عن س
طش واال ة ال اع في حق ة من الض اغة للحفا على اللغة العر ة ألفاظها وغرابتها ؛ إذ انتهج الجزرّ هذا النهج في الص مغول حتالل في عصر الالرغم من صعو

 .  
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 م عداهاحمد ابرا اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة  ديوان السر الرفاء/دراسة لغو

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٠ السنة
ة/لغة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
ن المنتج ())نبيين وأفضل من مشى على قدم إلى يوم الدين محمد  امينوآله الطيبين الطاهر ه الغر الم عد  .بين وأصحا ــــــه   ....أما  ــــــد خــــــص الل فق

ـة مـن غيرهـا مـن  ع يرجع إلى ما قبل ظهور اإلسالم ، وجعـل مـن الضـاد سـمة واضـحة مّيـزت العر ان بد ٍح و ة بلساٍن فص ـان  .اللغـاتتعالى أمتنا العر ومثلمـا 
ـان األدب عامـًة والشـعر خاصـًة هـو السـمة  للغرب من اغر ورومان نصيب من التطور العلمي في شتى المجاالت الواضـحة والميـزة الكبـر التـي انمـازت بهـا ، 

ه األمين محمد  تاب أنزله الله تعالى على نب ان للشعراء نصيبهم في أقدس  اقي األمم األخر ؛ حتى  ة من  م  ())األمة العر فكان للشعراء سورٌة من القرآن الكر
ُِعهُ ) َعَراء َيتَّ أقل جهد وابلـغ معنـى، فـال نجـد موضـوعًا  (الشعر ديوان العرب)، وألن   [224 :الشعراء] (ُم اْلَغاُوونَ َوالشُّ لغوا أجل المقاصد  ه انمازوا من غيرهم ، و ف

ن في زمن ما قبل اإلس ه القصائد وعملت له الدواو مة ، إّال ونظمت ف اة المختلفة من غزٍل ورثاٍء أو فخٍر وح   .الم وصوًال إلى زماننا الحاضر من موضوعات الح
ان البد لهذا الشـعر مـن أصـول وضـوا ُتحـدد مقاصـده وتعصـمه مـن    ة األطراف ،  ة المترام ثر الشعر والشعراء في أصقاع األمة العر الزلـل ولما 

انت  قى وّرنة المقطع الصوتي)والعيوب ، فقد  قوم ()(الموس ـه العـرب شـعرهم و س  قـ اس الذ  ـم األول واألخيـر علـى مـا هي المق انـت اإلذن هـي الح ونـه ، و
ان الشاعر هو الناقد والمصحح والمحلل لقصائده في الوقت نفسه ،  رت ا)ينظمون من الشعر ، و   ولنا في زهير بن أبي سلمى خير مثاٍل على ذلك ، حيث ذ
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امل حسين البدر  اسم الطالب  ماجد 
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ةانما ا م/دراسة نحو ة ومتعلقاتها في القران الكر  لتراكيب اللغو

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٢ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
ة التامة) فتناولت الجملة الفعل ة) وهو في ثالثة فصول:أما الفصل األول(التراكيب االسناد اب األول(في التراكيب االسناد ة في القرآن ان ال ة، والجملة االسم

نًا. إنتظم الفصل الث ان ذلك مم ان صور النم ما  سة، وعرض مجموعة من شواهدهما تمثل الشواهد األخر مع ب أنما رئ م وحصرهما  اني (التراكيب الكر
ان وأخواتها)، واألفعال التي ت ان وأخواتها) فتناول هذا الفصل تراكيب ( ة المنسوخة بـ اد وأخواتها) الواردة في القرآن. وضم االسم ، ثم ( شرو عمل عملها 

اب الثاني ب م. خص ال ة المنسوخة بـان وأخواتها) فتناول تراكيب (إن وأخواتها) الواردة في القرآن الكر ة) الفصل الثالث(التراكيب االسم ـ (تراكيب األساليب النحو
عة منها: أما الفصل األ  ول فكان (تراكيب االستفهام) وعرضت إلى مفهوم االستفهام، واقتصرنا على مجموعة من األدوات التي يؤد بها واقتصرت الدراسة على أر

ة عض من أدواته المؤد ه لمفهوم النفي ودراسة تراكيب  م. أما الفصل الثاني فكان (تراكيب النفي) وعرضت ف لمعناه.أما الفصل الثالث  هذا المعىنى في القرآن الكر
ه لمفهومه وما فكان (ت ع فكان (تراكيب القسم) وعرضت ف ل منها. أما الفصل الرا ينا أنواعه وتراكيب  ه لمفهومه، و عض من راكيب االستثناء) وعرضت ف ورد ل

م. ه في القرآن الكر   تراكي
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 فؤاد  چلوب محسن اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة عند الخليل    القاف

 يفي الشعر العر
 ماجسير الشهادة

 ٢٠١٢ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
ف الذ وضعه الخليل قصب السب ، وما ذلك إّال لسببين : اح –أوًال  ان للتعر ة ،  فات التي وضعها علماء العروض والقاف ثير من التعر دهما : ان من بين 

قى ، ف الموس ان على علٍم  ه الكلمة األخيرة لبيت الشعر الخليل  ة ، قرن ف ف متكامل للقاف اغة تعر ة مما أعانه على ص علم العروض والقاف ضًال عن إحاطته 
ًال ومض ف يختلف ش قها ، وهو تعر س ة بين آخر ساكنين مع المتحرك الذ  عدد األحرف المتحر قي المصاحب له ، والمتمثل  ل المقطع الموس مونًا عن 

الشعر والعروض ، فالتعر انوا ذو علٍم  عد الخليل  ة ، وما ذلك إّال ألن علماء العروض الذين عاشوا  ي حين ان الخليل فات التي وضعها علماء العروض والقاف
تشف علم العروض ، وواض ة ، واآلخر : ان الخليل هو م قى وهو المصدر لعلم العروض والقاف ان قد مّرس الشعر وأتقن النغم والموس ع قواعده وأصوله لذلك 

ان مصدرها ة  اقي علماء العروض والقاف فات  ص ، وما ذلك إّال ألن تعر الدراسة والتمح فه هو األصح واألجدر  ون تعر ف  من البديهي أن  األساسي هو تعر
اً  انت تدور في فلكه .ثان فات  ع هذه التعر تب العروض والقاف - الخليل ، وجم اتها من غير ان يتكلموا على دأب اغلب مؤلفي  ة وحر ر حروف القاف ة على ذ

ر ، واألصل في ذلك ان تس أن الخليل قد أطلقها من تلقاء نفسه من غير عالقٍة تذ ر الرا بينهما ، و ة والمسمى وذ ة من العالقة بين التسم ل حرف وحر ة  م
ل حرفٍ  موقع  قًا  اطًا وث اتها ترت ارت ة وحر ة أ  حروف القاف ه والمجر ، وما ذلك إال لكون واضع علم القاف الرو والردف والتوج ة  ته في القاف أو حر

ة  ل حرٍف وحر ة  معاني الكلمات واشتقاقاتها ، فضًال عن أنه صاحب أول معجم لغو (العين) مما أعانه على تسم ة  ان ذا درا ما (الخليل)  ة  من حروف القاف
  حرف يتناسب وموقع هذا ال
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 عدنان جاسم محمد الجميلي اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة ة واسلو الغ الرسول محمد(ص)/دراسة  ة المتعلقة  ات القران  اال

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٣ السنة
ة/ادب القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
ًا  عًا صاف م وما زال ن ان القرآن الكر ة. فقد  قينـًا أن اإلسـهام فـي هـذا المضـمار المقـدس شـرف ومسـؤول الغتـه و شغف إلظهار سمات إعجـازه و َيِرده الدارسون 

الرسـول محمَّـد ـة المتعلقـة  ـات القرآن ار على موضـوع: "اآل ع فوقع اخت ة طموح وأمل طالما راودني ألكون ممن ينال هذا الشرف الرف ـة  --  ورغ الغ دراسـة 
ة    " .وأسلو

ة، فأكـب العلمـاء والدارسـون علـى فهـم شخصـيته وتحليلهـا، ومـن مختلـف الحضـارات ،  –  –لقد مثل الرسول محمَّد  شـر ا على مدار عجلـة التحضـر لل قمة عل
شـر فـراح قسـم مـنهم يـدرس أ ة الخالـدة فـي بنـي ال يين مستشرقين، وقد أثرت هـذه الشخصـ ًا مسلمين أو غر خالقـه، وذهـب اآلخـر يتطـرق واألقوام سواء أكانوا عر

الرسـول ـات المتعلقـة  ـه شـك أن اآل سًا على ذلك فالذ اليخالجنا ف ة جمعاء.وتأس ة رسالته إلى اإلنسان قـد تصـدت لهـا  –  – لورعه، وعدالته، ونفسيته وعالم
ًا في مناهجها عن المنهج ا حثنا مختلفة جذر ة من عنوان  انت قر ة  حوث جامع ة و امل الملطاو دراسات علم قناه وهذه الدراسات هي : دراسة حسن  لذ ط

م )) والصـادرة سـنة  ف الموسـومة بــ(( الرسـول فـي القـرآن )) الصـادرة سـنة ١٩٧٢الموسومة (( رسول اللـه فـي القـرآن الكـر تور محمـود بـن الشـر م، ودراسـة الـد
ة الرسول األعظم١٩٨١ ًا )) والصادرة سنة  م، ودراسة الشيخ جالل الحنفي وعنوانها (( شخص احث أحمد محمد السروان (( ١٩٩٧قرآن م ، فضًال عن أطروحة ال

ة الرسـول  شخصـ ـة المتعلقـة  ات القرآن ة  -  –اآل ـة العلـوم اإلسـالم ل تـوراه فـي  غـداد /  –)) وهـي أطروحـة د ـذلك دراسـة شـهيد راضـي ١٩٩٨جامعـة  م، و
صـرة /  -  –لى الرسول حسين الموسومة بـ(( الخطاب القرآني الموجه إ ـة اآلداب جامعـة ال ل موقـد تناولـت هـذه الدراسـات ٢٠٠١)) وهي رسالة ماجستير فـي 

ــا قــة معالجتهــا لهــذه اآل ة فيهــا، فأختلفــت فــي مناهجهــا وطر ــة واألســلو الغ ــات مــن غيــر التطــرق للســمات ال ت عــن المــنهج الجــانبين الوصــفي والموضــوعي لآل
قة التي تعاملت به ـ والطر اعتمـاد اللغـة عـن طر عتمد على نقـد األدب  ي  حث، فكما هو معلوم أن المنهج األسلو ة التي أوضحتها في هذا ال ة األسلو ا، والرؤ

ـالجودة أو الـرداءة، إن غا ام جزافـًا  ة تتجرد عن إطالق األح ة موضوع قة علم ة المنبثة في النص األدبي عبر طر ة تكمـن فـي ـة األسـلتحليل المالمح الجمال و
عثة منه بدراسة الجانب الفني لألسلوب عبر استجالء ه ة المن م الجمال شتملها النص األدبي وذلك بتعرف الق ذه السمات من الداخل، الوقوف عند المنبهات التي 

ًا من انجع الم ة بوصفها منهجًا نقد انت األسلو ـاث عـن ألن اإلبداع ينأ عن الخضوع أل قانون خارجي. ولهذا  ناهج القادرة على دراسـة أسـلوب المـتكلم أو ال
ـار الـواع ون األسلوب هو االخت يره، وعلى هذا األساس  قة تف ي ألدوات التعبيـر التـي طر دراسة العناصر التي يلجأ إليها فارضًا على المخاطب أو المتلقي طر

ع التأثير والتميز والجمال، مانحة المتلقي أو القارئ القـدرة علـى تـدبر  تميزه من غيره، أ دراسة التعبير اللغو وتحليل عناصره وأدواته عن طر الكشف عن منا
ات ه حاولت أن اعتمد هذا المنهج في دراسة هذه اآل ة. وعل ة الوصف ام الذات وٕابراز سمات التفرد  وتذوق خصائص األثر األدبي وتجرده في الوقت نفسه عن األح

امًا معينة.والتميز الفني الذ اشت ه النص القرآني من غير أن أعطي أح   مل عل
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  ُسهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عبــــد الله علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  الفـــــرزدق
ما وحديثا ه قد  بين ناقد

 ماجسير الشهادة
 ٢٠٠٣ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
ـه ، ان هـذا الشـاعر قـد  ع الفـرزدق بـين ناقد ن ان يخرج بها من يتا م ع القول ان في مقدمة االستنتاجات التي  ـالغ وفي خاتمة المطاف ، نستط اهتمـام  حظـي 

قدر من االهتمام  ما وحديثا ، فالشاعر حظي  الغ قد مازجته من قبل النقاد قد احث ان هذا االهتمام ال ه أ شاعر في عصره . وفي الوقت نفسه يلح ال ح  لم 
ض ، اال انا على طرفي نق ة ، تقف اح اينة للغا انت مواقف النقاد عموما من القدماء والمحدثين مت اين بين مواقف النقاد ، اذ  ه سمة الت نس  في جوانب محددة 

ـه ، وممـا يلفـت ، الذ اجمع النقاد ع ـاد بـن اب ـه مـن ز زواجـه مـن النـوار او هرو اتـه  عض الحوادث المهمة فـي ح م ، وفي  م في تم ر لى انه ينحدر من بيت 
اته ومواقفه مع الخلفاء واالمراء واولي االمر في عصـره  ارا وافرة عن الفرزدق وح ل عام قد اوردوا اخ ش اه ان النقاد القدامى  ـاره اشـد ، فكـان اهتاالنت اخ مـامهم 

ن اخصهم جر  ة بين شعره وشعراء اخر عض الموازنات السطح عض اغراضه اال  ة ، فلم نلمس اراء جادة في  اغراضه الشعر انت مسالة بروزا من اهتمامهم  ر.و
ما المحدثين ، غير ان الرا اهتمام ملفت للنظر والس اسي امرا تناوله النقاد  ستطلع تلـك االراء ،  االهتداء الى انتمائه الس احث الذ  ه ال ن ان يخرج  م الذ 

ان مثار اهتما ما ان امر تحلله الخلقي قد  اسي محدد اال ما ندر منهم ،  ما وحـديثا يجد ان عموم النقاد ينحون منحى يجرد الفرزدق من أ اتجاه س م النقـاد قـد
ر في شخصيته من قبل أ ناقد ، ال  ن ان ين م بيـر ، وهو امر ال  ته تضع النقاد امـام منعطـف  ن ديوانه دليل واضح على تلك السمة في شخصيته ، غير ان تو

عـدو هـذه التو النقـاد الـى ان  عض القصائد في سـنواته االخيـرة تعبـر عـن غـزل فـاجر دفعـت  ة فان ورود  اته ، وعلى الرغم من هذه التو ة .وشـعر في ح ل ـة شـ
ـالغ الـذ الفرزدق عند النقاد القدامى والم ـرة فـي قـول الشـعر ، والجزالـة المسـتندة الـى االهتمـام ال ـة الم حدثين يثير االهتمام في سمتين اساسيتين ، وهما الموه

ون مخلصا لهذا الشعر ه ان  فرض عل ته هي امر  ان عرو   ابداه الفرزدق في الشعر الجاهلي وروايته لهذا الشعر ، فضال عن شعوره 
  

   



م ر  سراب 
 

  سلمان حسان أمل  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  ناصر حالو 
ة  ة والنقد الغ   وجهوده ال

 
 ماجسير  الشهادة

 ٢٠٠٣ السنة
ة/ادب القسم   لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
طرح الموضو  ، ودراسته ، مبينًا ، إنه س تور ناصر حالو ا على جمع نتاج الد ة الدراسات العل ات أخـر فـي حالـة لـم يجـد مـن حث فيها طل ل ع على طالٍب من 

وس ، فلطالمــا  ــالور عــود لمرحلــة ال ــه إنموذجــًا يتبنـاه .فكــان أثــر وقــع هــذا الكــالم شــديدًا فــي نفســي ، لمــا أكّنــه مــن إعجــاٍب لشــخص د.حــالو ، وتقــدير  رأيــت ف
ــاء ، هــذا مــن جهــة ،  ــة األد مي الــذ يجمــع بــين حصــافة العلمــاء ، وهي الغــة والنقــد ، ورغبتــي الصــادقة فــي لألكــاد علمــّي ال ــا جهــوده  ومــن جهــة أخــر ، ارت

ه ، ثروة متعـددة الجوانـب ، فيهـا سر لي من نتاجه ، فوجدت ف ادئ ذ بدء قرأت ما ت الغـة ، والنقـد ،  دراستهما ، ومن هنا بدأت رحلتي مع د. حالو ، وفي  ال
ـأتي : والمقالة ، والقصة ، والترجمة ، والمراجعات -، والتأليف في واقع اللغة الحضار ، والتـأليف المنهجـي وغيـر ذلـك ، وقـد توّخيـت مـن وراء هـذه الدراسـة مـا 

ة .الثاني : -األول : ة والنقد الغ الغة والنقد من خالل آراء د. حالو ال ة ال ت إلقاء الضوء على نتاجه ، بوصفه ناقـدًا  -المساهمة في إضافة لبنة إلى صرح م
ر ، وآراء قلما نجد لها نظير .الثالث :عر  ة األدب العري ، بنتاج غز ت ًا أثر م إن أرث نتاجه ، واتتلمذ على مـا خطتـه يـداه .وفـي هـذه الرحلـة ، ومثلـي مثـل  -اق

ون المشرف  ان من المؤمل أن  م المفاجيء الذ  ان اقساها علّي سفر د. صم ثيرة ،  ات  احٍث آخر واجهتني صعو  ّ على هـذه الرسـالة ، ثـم جمـع المـادة أ
ان في ر ومبثوث في صحف ومجالت متفرقة وهو فضًال عن هذا  ما أّن نتاج د. حالو غز مجاالت مختلفـة  وتهيئتها ، إذ اتخذت هذه الخطوة ميزة خاصة ، ال س

ة ،  ة ، واللفتات النقد الغ ة، أدلى ، فكان ال بدَّ من ضم الشيء إلى مثيله ، وٕاخراج اللفتات ال ة نقد ة أو قض الغ ة  ّل منها قض ل  إذ تكونت مجموعة مواد تش
خي الوصفي خيَر معين على عملنا هذا الـذ اسـتقى م ه ، وأضاف إليهم . وقد وجدت في المنهج التأر ق ه فيها واستفاد من سا صـادره مـن مؤلفـات د. حالو برأ

الغة و  ـار الشـعر ، ومنهـاج البلغـاء د.حالو المختلفة على نحو خاص ومن مصادر ال الغـة ، وع ـان والتبيـين ، ودالئـل اإلعجـاز ، وأسـرار ال النقد من قبيـل ، الب
الغة والنقد الحديثة اء وما إلى ذلك ، هذا فضًال عن مراجع ال   وسراج األد

  
   



م ر  سراب 
 

اسة وليد طه اسم الطالب  م
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ةتاب معاني القراءات لألزهر / درا  سة نحو

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة/نحو القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
ة ة والصرف ه ظواهر اللغة النحو انت عل ة الفصحى ، ألنها أوث نص على ما  ة قد اعتمدت أصًال من أصول دراسة العر ة ، فال خالف  فالقراءات القرآن والصوت

ـًا يختلـف عـن غيـره ، على أن هذه القراءات ،  ل قراءة تمثـل وجهـًا اعراب ف ، ذلك أن  الم العرب من تصار ان يجر في  على اختالف أوجهها ، سجل دقي لما 
له االختالف في المعنى ، اذ علـى اسـاٍس مـن االخـتالف فـي المعنـ قف وراء ذلك  ج ، و ه أو التخر ـون االخـفينشأ عن ذلك االختالف اختالف في التوج تالف ى 

تاب (معاني القراءات) لألزهر (ت ين ٣٧٠في نظم الكالم .وقد اخترت  معانيهـا، اذ استقصـى آراء النحـو عنـى  تـاب فـي القـراءات  هـ) ميدانًا لدراستي ، ألنه أول 
ة الكتاب اسمًا علـى مسـمى . واختـرت الجانـب ا انت له آراؤه في الكشف عن معانيها ، لذا جاءت تسم ـالنظم القرآنـي في توجيهها ، و لنحـو مـن الكتـاب لتعلقـه 

قها تمهيد ، وتعقبهـا خاتمـة ، س حث أن تأتي الرسالة في ثالثة فصول ،  ه في التعبير ، فهو ميدان المعاني .وقد اقتضى موضوع ال جـاء (التمهيـد) تحـت  وأسالي
اته ، و ، وعرضًا لح األزهر فًا  ه والقراءات)) ، تعر تا ـالقراءات وأنواعهـا وشـروطها .أمـا فصـول الدراسـة ، عنوان ((األزهر و فـًا  انًا لمنهجه فـي الكتـاب ، وتعر

ات ، وفـي (ا احث، درست في (أولها) : المرفوعات ، وفي (الثاني) : المنصو لثالـث) : المجـرورات . فقد أفردت األول منها لدراسة (االسم) ، واشتمل على ثالثة م
عنوا ان  ة ،وفي (ثالثها) أما الفصل الثاني فقد  احث ، تناولت في (أولها) : األفعال المرفوعة ، وفي (ثانيها) : األفعال المنصو ن (األفعال) ، واشتمل على أرعة م

ــان ضــًا  احــث ا عــة م عهــا) : مســائل متفرقــة .أمــا الفصــل الثالــث فقــد خصصــته لدراســة (الحــروف) ، وجــاء علــى أر ) : فــي (أولهــا : األفعــال المجزومــة ، وفــي (را
) متمــثًال فــي (الــالم) ، و(ثانيهــا) : فــي (الثنـائي) متمــثًال فــي (مــا) و(إن) و (ال) ، و(ثالثهــا) : فــي (الثالثـي) متمــثًال فــي (أ ــاعي) (األحـاد عهــا : فــي (الر ن) ، ورا

عد إتمام هذا العمل ختمته بخاتمٍة ضمت النتائج التي توصلت اليها ، ثم أ تـب النحـو ، متمثًال في (حتى) و(لما) . و حـث ومراجعـه ، وقـد ضـمت  وردت مصادر ال
ه ، والمقتضب للمبرد ، واألصول الب تب النحو التي استندت إليها : الكتاب لسيبو ه ،وتفسيره . فمن  ن السراج ، وشرح المفصـل والقراءات ، ومعاني القرآن وٕاعرا

ع تب القراءات : الس ش ، ومغني اللبيب البن هشام . ومن  ع ـه ، والحجـة ألبـي علـي ، والحجـة ألبـي زرعـة ، والكشـف البن  ة البن مجاهـد ، والحجـة البـن خالو
ه : معاني القرآن للفراء تب معاني القرآن وٕاعرا سير ألبي عمرو الداني ، والنشر البن الجزر . ومن  سي ، والت ي بن أبي طالب الق ه  لم ، ومعاني القرآن وٕاعرا

تـب التفسـير : تفسـير الطبـر ، للزجاج ، وٕاعراب القرآن للن بر . ومـن  ان في إعراب القرآن للع سي ، والتب ي بن أبي طالب الق ل إعراب القرآن لم حاس ، ومش
ان حر المح ألبي ح   وتفسير الراز ، وتفسير القرطبي ، وتفسير النسفي ، وال

  
   



م ر  سراب 
 

ز اسم الطالب اكل عز  طوليزار 
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ةالقر   نة في اللغة العر

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٢ السنة
ة القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
ة التي تعيننا على معرفة السنن اللغ ثير من القواعد، والقوانين اللغو ة، ألنها تحتو على  ا للدراسات اللغو نة ميدانا رح ة، وتتضـح القـرائن مـن خـالل تعد القر و

انت قد تآلفت اجزاؤها في ذهنه، فيتخذها وسيلة لنقل ما العالقات ة  ة التي تر بين اجزاء الجملة، التي بها يبين المتكلم ان صورة ذهن اق جال في ذهنه الى  الس
ه مـن فهمـه، اعتمـاد علـى القـرائن التـي تعـين علـى االفصـاح عـن مقصـ ن سـامع م ودة.فالجملة بـؤرة التحليـل ذهن السامع، فيتسنى للمتكلم التعبير عن غرضه، و

م العالقة بين تلك االجزاء،  فعند دراستها، تحلل هذه العالقات قتضي االخر في تنظ طة، فالجزء الواحد  ، وتكون اجزاؤها مترا وتبين االصول التي  -القرائن -اللغو
ما تعين المتكلم على ن المـتكلم  تعمل على الر بينها فيتم بها القفز من المبنى الى  المعنى،  ما فهمـا وافهامـا، فبهـذه القـرائن يـتم استعمال  اللغـة اسـتعماال سـل

نهم من فهم العالقـات  ا، فالمتكلمون بهم حاجة الى مقدرة تم مة من حيث صوغها لغو ا او سل انها غير مقبولة منطق م على الجمل  ـة من الح القـرائن  -المنطق
ة ال - ة، وتتمثـل فـي مجموعـة العالقـات التـي تـر بـين بين مدلوالت اللغة، وهنا تبرز اهم قرائن التي تدخل ضمن اطار التأهيل للتحدث بلغة ما.والقرائن اما معنو

ة الدالة على ابواب النحو المختلفة، وهي في جملتها ع ة، وه ة، واما لفظ ع ة والت ص، والنس نة االسناد، والتخص قر ة مسـتخرجة المعاني الخاصة،  ناصر تحليل
غة المصدر للمم اشترا ص اب،  ة على ذلك ال نة لفظ اب نحو ما، أ قر ة ما لتكون مبنى ل غة صرف ات والصرف، من ذلك اشترا ص ، ن الصوت فعول المطل

  والجمود للتمييز و واالشتقاق للحال.
ة، فـالقر  ان دالالت التراكيب النحو ة في ب ة والقرائن اللفظ ـه الـخ، بذا تتضافر القرائن المعنو ـالمفعول، والحـال، والتمييـز، و المسـتثنى، والمضـاف ال ـة  ائن النحو

ا فــة ســ ــة، وهــي ذات وظ التضــام، والرت ــة  يب قــة، او تر ــة، والمطا البن ة  م، او صــرف ــة، و التنغــ العالمــة االعراب ة  ة، تبــرز اهميتهــا فــي تحرســها قــرائن صــوت ق
يب ة لها خارج نظام التر يب وال اهم   التر

  
   



م ر  سراب 
 

  نصيف جاسم محمد الخفاجي  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  معانـي القـرآن 
  بين األخفش والفّراء 
ة موازنة  دراسة لغو

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٢ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
توفي من الله تعالى اخترت معاني القرآن بين الفـّراء وا ما معـاني القـرآن و ـة معـاني القـرآن وال سـ توراه ألهم ألخفـش دراسـة لغوّـة موازنـة موضـوع أطروحتـي للـد

فـه لـم للفّراء ومعاني القرآن لألخفش ألنهما أقدم ما ألف في معاني القرآن ووصل إلينا ، ألن هناك من ألف فـي المعـاني وهـو أقـدم مـن الفـّراء و  األخفـش إال أن تأل
حـث جمعـًا واسـتقراصل إلينا ، واش عـد أن اكتمـل ال افة ، وٕانهما أكبـر آثـار الفـّراء واألخفـش وأهمهـا ، و ا اللغة  ـًا تملت معاني الفّراء واألخفش على قضا ءًا وتبو

اة الفّراء واألخفش وأساتذتهما وتالمذتهما ومؤل ه ح عته أن ُقسم على أرعة فصول وخاتمة .أما الفصل األول فدرست ف فاتهما ووفاتهما ، وعلى النحو اقتضت طب
  اآلتي :

حث األول :  اة الفّراء    -١الم ـه .     -٣دراسته وشـيوخه   -٢ح وفاتـه .وأمـا الفصـل الثـاني فعقدتـه لدراسـة  -٥مصـنفات الفـّراء    -٤تالميـذه الدارسـون عل
حث األول : موارد الكتاب تابيهما .الم حـث الثـاني : مـنهج  -٢مـوارد معـاني الفـّراء   -١ين : موارد الكتابين ومنهج العالمين في تأليف  مـوارد معـاني األخفـش الم

تابيهمـا .وأمـا الفصـل الثالـث فخصصـته لد هما في تأليف  تابيهما :موقفهما من أدلة االحتجاج في اللغة .أسلو راسـة األصـوات اللغوّـة الفّراء واألخفش في تأليف 
حثــين ة، إذ اشــتمل علــى م ا الصــرف ة :أ  والقضــا ا الصــوت ــة .    ب –: األول القضــا الهمــز  –مخــارج األصــوات .د  -عــدد الحــروف .      ج -األصــوات اللغو

ة واشـتمل علـى : أ  –اإلدغام .ز  –اإلبدال  و  -والتسهيل .     هـ ا الصـرف ـه القضـا حث الثاني : فتناولـت ف اع .أما الم المشـتقات .      -المصـادر .     ب –االت
ه الداللة بين الفراء واألخفش –جموع .      د ال -ج ع فدرست ف   األفعال .وأما الفصل الرا

  
   



م ر  سراب 
 

  سعيد عبد خضر يوسف الجوعاني اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

م ة في القرآن الكر ة اإلنسان   الشخص
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  ةاألطروح

   
ــار فـي هـذا العـالم الرحيــب ، قـال تعـالى :  ـات الدالـة علـى عظمـة ال مـا أنهـا إحــد اآل ـب ، وســرٌّ عجيـب ،  ة عـالم غر ة اإلنسـان ــاٌت فالشخصـ َوِفـي اَألْرِض آَ

ِصُروَن  ْم َأَفال ُتْ ات :  ِلْلُموِقِنيَن * َوِفي َأْنُفِسُ ـة ، ) .تأتي هذه الدراسة واحدة مـن ٢١ – ٢٠(الذار ة القرآن ة اإلنسـان الدراسـات التـي تكشـف عـن معـالم الشخصـ
قهـا فـي الهجـوم  ـب طر ـر فـي نفسـه ومصـيره ، بـل أخـذت موجـة التغر صر بها ، في عصر ابتعد االنسان على نحو عام والمسلم خاصـة عـن التف علـى العـالم والت

اغتها من جديد لتتناس ة وص ة اإلنسان ة اإلسالمي إللغاء معالم الشخص اتهم اإلنسـان ابنا وانحـراف شخصـ ـة شـ ظهر تأثير ذلـك فـي تر ب مع مظاهر العولمة ، ل
ة ذو العلـم فـي وضـع األ ـة جـاءت مسـؤول ـارات الغر ـاني (القرآنـي) الـذ ارتضـاه لنـا خالقنـا .ومـن أجـل الوقـوف بوجـه هـذه الت سـس الجـادة فـي عن المـنهج الر

لٌّ حسـب اختصاصـه ، ة ،  م ،  دراساتهم العلم ة فـي القـرآن الكـر ة اإلنسـان ة ، فكانـت (( الشخصـ ـة اإلسـالم ـات الهو ـة إث ـة تجاهـد فـي معر ن جبهـة ثقاف لتكـو
ة عنـد  ة اإلنسـان قـة الشخصـ حق عـّرف التمهيـد  عـة . ة  )) حقًال لدراستي التي ضمت بين دفتيها تمهيدًا وفصـوًال أر الغ ة  المشـتغلين بهـا محـاوًال دراسة موضوع

ـه عـن مقومـات االك حثـت ف حاول الوصول إلى سبر أغوارها ، أمـا الفصـل األول فقـد  عض تخصصاته  حة التي ما زال العلم في  ة شف عن آفاقها الصح لشخصـ
ـة بـين هـذه المق ط ة والحـواس ، موضـحًا العالقـة الترا ة والروح ة البدن حثين ، عرضت في األول المقومات الفطر ة ، إذ تضمن م ـة عمـل مـع اإلنسان ف ومـات و
ة و ال م و العبود ة والتعل اآلسرة والمجتمع ، منهج التر ة التي تمثلت  تس ه المقومات الم حث الثاني عرضت ف عض، والم والء والقدوة .أما الفصل عضها مع ال

ة التي صنفت  ة اإلنسان حث عن دوافع الشخص ال حثين فقد اختص األول  حـاف علـى الثاني الذ انقسم على م ان لهذه الـدوافع نظـام  ة ، و تس ة وم إلى فطر
سـبب اخـتال ة التي تنوعـت  ة اإلنسان ه لنماذج الشخص ة ، إذ عرضت ف ة  اإلنسان آفاق الشخص ة ، و اختّص اآلخر  ة اإلنسان ف قـدراتها فضـًال توازن الشخص

عد هذا انتقلت إل ال حدود . ة آفاق  ة اإلنسان ة عن عرض موجز للشخص ـات الشخصـ ـة لنمـاذج مختـارة مـن آ يب احـث الجملـة التر اشفًا عن م ى الفصل الثالث 
ـة ،  ان احـث الصـورة الب م ـع فقـد أخـتص  م والتأخير،الحـذف وااللتفـات .أمـا الفصـل الرا ـالخبر، التقـد عة  تمثلت  احث أر ة في م ـه لمشـاهد اإلنسان إذ عرضـت ف

ة اإلنسان عت ذلك بخاتمة تضمنت مختارة صورت مواقف الشخص ة ، ثم ات ه ، واالستعارة ، والمجاز والكنا ة أرعة هي:التشب أساليب صور ة في استخدام قدراتها 
  . أهم النتائج التي توصلت إليها

  
 

  



م ر  سراب 
 

 حسن احمد مهاوش العزاو  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة الغة العر تب ال ة في   الجهود الصوت

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٣ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
  سرها سماع االصوات التي  تح ة , ف ة الكائنات الح ق   بها . ان الصوت الحسن  يثير  مشاعر االنسان وترتاح  له النفس لسماعه , فضال"  عن 
 حانه وتعالى خل  حاسة السمع قبل الحواس االخ ـان لهـم السـب العلمـي  فـي معرفـة مخـارج الحـروف وان الله س احـث ان العلمـاء العـرب   ر .اتضح لل

ه الدراسات الحديثة ومن خالل األجهزة المتطورة , وقد اعترف بـذلك   ح  اعضائها  , وهذا ما اكدت عل علمـاء االصـوات وانواعها وترددات اصواتها , وترش
يين. عالج العلماء العرب القدما اته ومـا يرافقـه مـن احراجـات من االور ه ومسـب ا تبهم موضحين اس روا ذلك في  ر , عيوب النط  , وذ ء ومنذ  وقت م

عض االحراجات .  حروف اخر : تخلصا من  عض الحلول لهذه العيوب , منها استبدال هذه الحروف  عض االشخاص , واضعين    ل
  ات الجـذور الغة ,جهودا حثيثة  في اث ـات بذل علماء ال عـض النصـوص واالب الغتهـا وشـرو تـالؤم حروفهـا , منتقـدين بـذلك  قـة لفصـاحة الكلمـة و العم

عـض االراء  ـاين  الغـة وت ه  من ثقل على اللسان عند النط بها .  ومن خالل استقراء جهود علمـاء ال ةالتي تتأخر حروفها وما تسب لة الشعر حـول مشـ
احث ان مسأ عـض الكتـب اللف والمعنى فقد توضح لل الغـة القـدماء فـي  ل مالحظـات عـابرة عنـد علمـاء النقـد وال لة اللف والمعنى ظهرت أّول مرة على ش

تاب الصناعتين ألبي هـالل ا ان ألبن وهب و النقد , مثل البرهان في وجوه الب الغة مختلطة  تب ال ة , و ر .وسـرعان  مثل  الشعر والشعراء ألبن قتي لعسـ
تاب ابن سنان على دراسة اللفـ ثـم المعنـى , ومـنهم مـن  ما انتقل الموضوع الغة الخاصة فقد بني  تب ال ح من اختصاص  ة واص الغ الى المناقشات ال

احث يتف مع الرا الذ يـرجح اللفـ ع الغة القدماء ,وال لـى المعنـى , وقف وس مثل ابن رشي القيرواني , نر ان هذه الظاهرة لم تحسم من علماء ال
عة    لأللفا المنطوقة الدالة على المعنىم   عتمدا" بذلك على أن المعاني تا

 
  



م ر  سراب 
 

  إيناس عبد المجيد لطيف جاسم الدور   اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  الُمجيد في إعراب القرآن المجيد
  للسفاقسي

  هـ) ٧٤٢ -هـ  ٦٩٢(
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٣ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة ومصادره و   منهج الكتاب في تأليف المادة الصرف ه تتعل  حث ف أيجاز ، اما الفصل االول فمادة ال اة ابي اسحاق السفاقسي  ه ، التمهيد ح ادلة االحتجاج ف
ان ال احث:  ة ، وقد قسم على ارعة م حث في الفصل الثاني حول الموضوعات الصرف ف وجعلت ال ف االسماء ثانيها ، وتصار ميزان الصرفي اولها ، وتصار

ة  ا ولشخص ة وتوجيهها صرف ه االسم والفعل ، وجعلت الفصل الثالث لدراسة القراءات القرآن شترك ف عها لما  ان را ة جعلت االفعال ثالثها ، و السفاقسي العلم
عد االنتهاء من فصول الرس ع موضعا" لدراستها و أهم النتائج التي توصلت اليها وثمة مالحظة مهمة اود ان اشير اليها وهي اني بذلت الفصل الرا الة ختمتها 

ة عملي لذا لجأت الى مخطوطة ال قه في بدا تمل تحق حر المح والمجيد الذ لم  ال في الموازنة بين ال بيرا واستغرقت وقتا طو مجيد في المجمع العلمي جهدا 
ح او تعلي او رد على عدد مالعراقي الستخراج الم ادة أو ترج المسائل التي تفّرد بها السفاقسي بز انت الموازنة من اجل الخروج  ة التي تهمني و ن ادة الصرف

حر المح فكنت اشير اليه حر المح اما المسائل التي نقلها السفاقسي عن ال عاالراء فمعظم المسائل التي تناولتها هي مالم يرد في ال ارة: (نقل السفاقسي ا 
حث الصرفي الموضوع ضمن الخطة.…)  الم ة    الني وجدتها مسائل تستأهل الدراسة وذات صلة قو
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اح عالو خلف الّسامرَّائيّ  اسم الطالب  ص
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ه ومعاني القران للفراء  تاب سيبو

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٣ السنة
ة/ل القسم  غةلغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
ًة في فحواها العام في ُلِّ ما ي َمِة في التأليِف النحوِّ ُمَتَقاَر اِم النحِوَِّة. ولكنَّ تكاُد نتائُج الدراساِت التي َتَناولت الِحَقِب الُمَتَقدِّ ُطُرِق التأليِف والتعبيِر عن األح تَِّصل 

ًا ُمِهمّ  ُرهاهذه الدراسَة تناولْت جان ما نقدُمه من نتائَج نذ ة  اغاُته وُسُبُله في ِتلك الحق ُم الوجوِب الذ َتَميََّزت ص اِم النحوَّة أال وهو ُحْ ان  ًا من األح أتي : ما  ف
ش ه هذا المصطلح  ْ عل ه ومعاني القرآن للفرَّاء. واْن لم ُْطَل تاِب سيبو اِم ُلٍّ من  اٌن واِضٌح بين أح ح.للوجود م   ٍل صر

ع ام ، ِممَّا  ْن ُمْصطلُح الوجوِب قد اَخَذ صورَته بين مصطلحات األح َدْت ِصَُغ التعبيِر عن الوجوِب في الكتابيِن ولم  ني َعَدَم استقراِر هذه المصطلحات، وذلك َتَعدَّ
انت قائمًة  دًا وٕانَّما  قَة التأليف آنذاك لم تتخْذ منهجًا ُمَحدَّ   على االسترسال ومبنًَّة على أسس التعبير عنشيُر إلى أنَّ طر

ِم الوجوِب تنوَّعت بين أدلٍَّة عقلٍَّة ونقلَّةٍ   اِت ح ثيرٍة في إث ه والفرَّاء على أُسٍس وِعَلٍل  لٌّ من سيبو م أفكارهم .اعتمد  اِت الح ثيرًا ما َجَمعا بينهما في إث  و
ثيرًا من العلِل في الكتابين لم  االواجب.إنَّ  ثيرًا منها  ِم في المسألِة، مع أنَّ  ًة ُْسَتَدلُّ بها لوجوِب الح انت ُحجَّ د تعليِل الظَّاِهَرِة النحوَِّة بل  ِد تكْن لمجرَّ َن لمجرَّ

ه ففي األغلب ي ثيرٍة للوجوب وافترقا في عدٍد منها، فأمَّا ما اتفقا ف لٌّ من الكتابين على مواضَع  ضاح.اتف ُ ين عامًَّة، وأمَّا ما افترقا التعليل واإل نال إجماَع النحو
عدهم ون  ه النحو انا األساس الذ اعتمد عل شيُر إلى أنَّ الكتابين  ًا. ِممَّا  عد غال ما  ين ف َّ خالٍف بين النحو ون مح ه ف ا.خالف الفراء الكتاَب في مسائَل ف

ْض لها النحو ا معتمدًا على الجانب العقلي في استخالص انفرَد في تناوِلها الفراُء ولم َيَتَعرَّ ة التي تميَّز بها الفراء في االستن عد، وذلك للخصوص ما  ون ف
ه إلى زمن االنتهاء من تأليف المعاني في اق تاب سيبو قرأ  ام .إنَّ مواضَع االتفاِق واالختالِف ُتشيُر إلى أنَّ الفرَّاء لم  َر الفرَّاءُ األح في مواضع  لِّ تقدير. فقد َذَ

  عديدٍة الجزَم في عدِم سماِع المسألِة عن العرب ، وَتَراها موجودًة في الكتاب ِممَّا بيَّناه في الدراسة.
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  محمد صالح عبد الرضا عبد الله  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة   المالمح السرد
عة    في شعر عمر بن أبي ر

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٢ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
ن تا م عد رحلة مع خطوات الستقراء تلك المالمح.و ة  ع ة في شعر عمر بن أبى ر حث في المالمح السرد مايلي: أهم النتائج التي توصل أليها ال   شيرها 

ة في أن البناء السرد في النص القصصي يختلف عنه في النص الشعر وفي األ   ة بينهما فان الغنائ ول اكثر تمثال منه في الثاني وان تداخلت عناصر مشتر
ة بدرجات وطرائ متنوعة وهي من مظاهر الخطاب الشعر السرد عند عمر. ة وشعور ن القول الشعر وان لم تحجب مظاهر السرد فأنها تدخل معادالت حس م و

ة في القص انات بنائ عطي إم ة في الشعر ان البناء السرد  ة ودالالتها وان مقترات الروح القصص ا ة اكثر مما هي في الشعر الذ ينصهر في مناخ الح
م بواعث مختلفة للسرد و المشاعر إزاء ا اته.استوعب الشاعر العري القد اقتراب لغة الشعر من الواقع وحواراته وشخص ان تحققها  ألحداث و الوقائع و اإلم

ة لدواعيه ة في االستجا اني فيها صيرورة داخل ان العنصر الم ات و ة في قصيدته سمحت بتداخل األصوات والحوار والحدث والشخص ا وان االستعانات السرد
ميزه عن الشعر الغنائي. حاف ع ا  عه على  مر بن أبىوجدانه في مشاهد اإلظعان والصيد واألطالل ، لكن السرد في الشعر العري قبل االسالم لم يؤسس أسلو ر

قوه وان سروده تتنوع بين س منقطع الرحم عن سرد من س ة للشعر العري قبل اإلسالم ، فالسرد عنده ل ل متخلخل ومقطوع  نم تقليد معدل للمستلزمات الش
ن مالحظة الالسرد في شعره من خالل تأمالته الساكنة وغنائيته الطا م ملكة السرد واسترجاعي ومشهد واسترسالي ومن جانب آخر  مزجها  ان  ة وان  غ

قة خار  عبر النص العمر عن حق اعها وال ينجو نصه الغنائي السرد من الفضفضة والتشتت.ال  ر حاالت األنثى وط ة للحوادث قدر والملكه الفائقة في تصو ج
ا والتقمص الو  ون خبرا عاد صغر إلى درجة  ه قد  ة ، والحدث ف قتها الداخل صوغ نتائجها في أفعال ال تهمل دور الشاعر في تعبيره عن حق جداني للحادثة 

ست غامضة ا ات في النص العمر ل ة. ان الشخص ه درامي تحت لواء السيرة الشخص ل في أقنعة أو انضواء ش ة ولم تكييف خطوات الحدث التي قد تتش و مرت
ا ما يجر مع الشخص ملها اآلخرون  ما يخدم تجرته شاعرا عاشقا يترك لها دائرة مفتوحة لكي  اته  ة لشخص النوازع النفس عني  ة الكبر ، وعمر  ت اإلنسان

مها و  قة تقد ة وطر ائع الشخص عاب ط است تصل ذلك  حفزها للتحرك والسلوك والتعبير و االتجاه الذ  ار الى الوصف  ة وتنتقل من سرد أخ ة وعي الشخص حر
مثا ه في النص العمر ضئيلة فى البناء السرد للقصيدة  قال عنها او تقوله هي تكاد تكون الح تها وتكون مدلوال في مجموع ما  ة دال  تلخص صفاتها هو

ة فأنها ال تمنح عقدة ا ة التقليد فعل قرها من القصيدة العر انا على السرد ، و ة التي تطغى أح فعل الغنائ انا  ة اح طة وغائ س ا لمواقفو ا سرد الصراع  و ح
ة ال تغفل توظيف  انات السرد التي تعين على استجالء المعنى بنبره سرد ة او حدث صار موضوعا لقصيدة تستفيد من إم ا عنصر الحوار و قدر ما هناك من ح

عبر عنه السرد معطى أساس قوم في المعنى الشعر الذ  مهد للحدث و ًا ، انه  ين س تز ان في شعره ل ات الشاعر تتوالد انفعاالته الوصف . ان الم ر ًا لذ
ة الماضي والحاضر مسرحا لألحداث ، والمخ ان يجر عنده في ثنائ ة السرد ، واستنطاق الم يل الشعر لحر اتها في التش ة إزاءه ولها فعال ة والبن يلة الشعر

ل بؤرة استقطاب ش ه بل  قتصر على مفردات دالة عل ان ، وال  ة للم عة الثاو   ة يدور حولها السرد.العم
  

 
  



م ر  سراب 
 

 ظافر عبد الرزاق السلمان اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
 الدرس النحو في شرح المعلقات

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
بير في رسم موقف الشّراح وآرائهم في الفصل االول الذ سميته ( اصول النحو في شروح المعلقات ) فقد ضّم م اس لما لهما من اثر  حثين هما السماع والق

ان اهم شيوخهم الذين اخذوا اللغة ان غرضي منه ب حث االول عن السماع عند النحاة وعند الشراح ، و ة . وقد تحدثت في الم عنهم ، ومد  مسائل  العر
ح اسهم اعتمادهم روايتهم ونقلهم . وتحدثت في الم ان ان الشّراح قد قصروا ق حث ب ان غرضي من هذا الم اس عند النحاة وعند الشراح ، و ث الثاني عن الق

ان قليلة  على نقل من وافقهم في المذهب من شيوخهم ولم يتعد الى سماع او نقل غيرهم من الشيوخ الذين نقلوا اللغة من اصحاب المذهب اآلخر ، االّ  في اح
الم العرب .وجاء  وفي مسائل اللغة ًا وانما ان مبينًا على ما سمعه شيوخهم من  ًا او عقل اسًا منطق قته ق ن في حق اسهم لم  ضًا ان ق ينت ا الفصل حسب . و

ة ، والحديث النبو ، والشعر ، والنثر ، وتحدثت في احث هي : القراءات القرآن حث االول عن  الثاني ( مصادر النحو في شروح المعلقات ) في ارعة م الم
ما االن انت   من اهم مصادر الشّراح في النحو الس حث ان القراءات  ينت في هذا الم ة ، و رت موقف النحاة والشّراح من القراءات القرآن ار والنحاس ، وذ

صدر منهم طعُن  ضًا ان الشراج لم  حث ا ينت في هذا الم فهم صورًا وامثلة الحتجاجهم واستشهادهم بها ، و المهم ما قد  عض  او رد لقراءة ما ، وان ورد في 
ونوا  ه ان الشّراح لم  ينت ف حث الثاني عن موقف النحاة والشراح من الحديث النبو ، و ل . وتحدثت في الم أ منه ذلك فهو محتمل للتأو الحديث  حتجون 

فعله غيرهم  ال ، حتى في مجال اللغة االمر الذ لم  ل من االش ين ، وما ورد في شروحهم من االحاديث انما جاءوا بها لغرض التمثيل على مسائل ش من النحو
ة الشعر عن حث الثالث عن اهم ًا . وتحدثت في الم مثل حديثًا نبو روه  ان ما ذ ح  ان يتجنبون التصر ثير من االح انوا في  ة ، و قات التي لغو د الشّراح والط

ه ان ينت ف فيدون  احتجوا بها ، و انوا  س من ذلك  ه ، بل على الع االحتجاج  قدح  ة في البيت او عدم معرفة قائله مما  عدون اختالف الروا ونوا  الشّراح لم 
ينت انها على قسمي ة في الشروح و ع عن الشواهد النثر حث الرا ة المحتملة . وتحدثت في الم ر االوجه االعراب ة في ذ فني ، ولهجات ، ن نثر من اختالف الروا

رت امثلة تبين مد احتج اينوا في االهتمام بهذين القسمين ، وذ الم وان ما ورد من النثر الفني قد اقتصر على االمثال ، وان الشّراح قد ت اجهم بهذا النوع من 
احث هي : المصطلح الن ير النحو في شروح المعلقات ) ثالثة م ة العرب . وقد ضم الفصل الثالث ( التف ة وقض ة ، والوجوه االعراب حو ، والضرورة الشعر

حث االول ، ان المصطلح النحو المتداول في هذه الشرو  ينت في الم ير النحو لشراح المعلقات . و احث تدخل في التف ن واحدًا ، المعنى ، وهذه الم ح لم 
ه المصطلح الكوفي ، ومنها ما خل بين المصطلح حث ان الشّراح فمن الشروح ما غلب عل ينت في هذا الم صر ، و ه المصطلح   ال ين ، ومنها ما غلب عل

مدلول يخالف مدل عض المصطلحات التي استعملها الشّراح  ان مصطلحات المذهب المغاير لمذهبهم ، ونوهت على  عض االح ستعملون في  ولها الشائع انوا 
ة ، مقارنة مع عند اصحاب المذهب ، والمصطلحات التي تفرد بها ال ه موقف الشراح من الضرورة الشعر حث الثاني فتناولت ف عض  شيوخه . اما الم شارح او 

ونها لغة من لغات العرب غير شائعة االستعمال ، وانه صدرون في الضرورة من مبدأ  انوا  حث انهم  ينت في هذا الم ضًا غيرهم من النحاة ، و ا تمثل عندهم ا
ًا من مراجعة اال ة التي وردت فيها مثل هذه الضرورات . وتناضر ات الشعر قاتهم على االب أمثلة ، من اقوالهم وتعل ولت صول العامة والرد اليها ، وشفعت ذلك 

عتمدون في ذلك على قواعد ا انوا  ينت انهم  ات المعلقات ، و ة اب ة المختلفة في روا الوجوه االعراب حث الثالث ولع الشّراح  غة وما تجوزه من للفي الم
ه م ع ( موقف الشّراح من الخالف النحو ) فقد تناولت ف ات .اما الفصل الرا ه هذه   االب اق الذ وردت ف عيدًا عن الس وقف الشراح من مسائل استعماالت ، 

اينت م ة التي ت ينت رأ الشّراح فيها ، وموقفهم الخالف ، وتطرقت في هذا الفصل الى اهم ما ورد في هذه الشروح من هذه المسائل الخالف واقف النحاة منها ، و
ضًا ان ه رت ا ن موقفهم ورأيهم ، وذ ة ، واالسس واالصول التي انطلقوا منها في تكو ما بينت في هذا الفصل اثر الميول المنهج ذا الفصل هو تطبي منها ، 

س ما تقرر  ة تع قة ، وأمثلة تفصيل ره في الفصول السا   في تلك الفصول من اصول عامة .لما سب ذ
  

  
   



م ر  سراب 
 

  طلعت صالح الفرحان اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ررفي   ُدرج الدُّ
م   تفسير القرآن العظ

  هـ٤٧١المنسوب إلى عبد القاهر الجرجانيِّ المتوفَّى سنة 
  من أول المصحف إلى آخر سورة يونس

  دراسة وتحقي
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٥ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
حث. واختصَّ الفصل األول م قتها مقدمة، وتلتها خاتمة تضمَّنْت أهمَّ النَّتائج المستخَلَصة من ال الحديث عن انقسمت الدراسة على أرعة فصول س راسة  ن الدِّ

ثت في األول منهما حَثين، تحدَّ حث الثاني عن  الجرجانيِّ والكتاب، فجاء في م ثت في الم اِته، وشيوِخه، وتالميِذه، ومنزلِته العلمَِّة، وآثارِه، وتحدَّ ، ح عن الجرجانيِّ
ِ نسبِته إلى المؤلِّف، ومنهِجه، ومصادرِه، وأهميَِّته، وما م)، اسِمه وتوثي ه من آراَء وأقواٍل، وختمت هذا ال تاب (ُدرج الدُّرر في تفسير القرآن العظ حَث انفرد  م

ثُت في الفصل الثاني عن موقف المؤلِّف من أصول اللُّغة والنَّحو، وجاء في ثالث لُتها على الكتاب.وتحدَّ ل الحديث عن المآخذ التي سجَّ احَث، تكلَّمُت في األوَّ ِة م
اس، ثم بيَّنُت  ماع والق حث الثَّاني عرضُت موقَفه من السَّ واهد، وفي الم صرِّين.وفي الفصل منها على موقفه من الشَّ حث الثَّالث موقَفه من الكوفيِّين وال في الم

حث الث ة، وفي الم حث األول مجموعًة من الظواهر اللغو َة في الكتاب، فعرضُت في الم رف َة والصَّ اني مجموعًة من الظواهر الثالث تناولُت الظَّواهَر اللُّغو
ع على نسخ الكتاب ة.وتكلمُت في الفصل الرا ان  الصرف احَث: أولها للحديث عن نسخ الكتاب المخطوطة، وثانيها لب ، وقد ضمَّ ثالثَة م المخطوطة ومنهِج التحقي

ت .وضمَّ القسم الثاني من األطروحة النصَّ المحقَّ من  عُته، وثالثها لشرح المصطلحات المستعملة في التحقي رر في تفسير منهج التحقي الذ اتَّ اب (ُدرج الدُّ
قرة، وآل عمران، والنِّساء، والمائدة، واألنعام، واالقر  م هي: الفاتحة، وال م) الذ يتناول تفسيَر عشِر ُسَوٍر من القرآن الكر ة، آن العظ ألعراف، واألنفال، والتَّو

ر و  أصدق الش م  عد أن استقام هذا العمل على سوقه، ودنا قطافه بإذن الله، ال بدَّ لي من أْن أتقدَّ ونس.و تور محمد صالح و أخلصه إلى أستاذ المغفور له الد
ر علمه، واست ها، فأفدُت من غز م معوجِّ َقبوله اإلشراف على هذه األطروحة، وتلطَّف برسم معالمها، وأردف بتقو ل  تي الذ تفضَّ ه في سبيل التكر سديد رأ هديُت 

ح جنَّاته مع عاناه في مرضه الُعض الوصول إلى هذه الحصيلة العلمَّة، رغم ما نه فس ال، إلى أن لقي وجه رِّه، صابًرا محتِسًا، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأس
الحين،  هداء والصَّ قين والشُّ دِّ اء والصِّ   األنب

  
  

   



م ر  سراب 
 

  ُمْصَعب نور محمود العّزاو  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

م محمد    ُخَطْب الّرسول الكر
ق ةدراسة توث  ة تحليل

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
ه عن مصادر خطب الّرسول محمد ( –الفصل األول  م هذه المصادر على حسب تسلسلها من حيث أهميتها ، ووجود وتحدثنا ف ) ورواتها ، وقد قمنا بتقس
ة ) فيها ، وهي الكتب الدخطب النبي ( تب المغاز والسير  –ين ة  –و ة والكتب األدب خ ع هذه  –والكتب التار رنا جم تب التراجم واألنساب ، ولم نقل أننا ذ و

ر أهمها  عد ذلك  –المصادر في الفصل األول ، بل اكتفينا بذ قيتها في قسم التحقي . و وثقنا ) ، وقد أوردنا أهم الرواة الذين رووا خطب النبي ( –وأوردنا 
ه التعصب إلحد المدارس أ عضهم ، سب تب الجرح والتعديل ، وخلصنا إلى الرأ الذ يذهب إلى طعن القدماء في  ن منهم من طر  و المذاهب أو المشهور

ة أو الكسب الماد ة أو دوافع ذات عض اآلخر ، لحادثة شخص عضهم مع ال ه اتهام الرواة أنفسهم  ون سب  أو التنافس على الشهرة . وقد الطوائف ، أو أْن 
م محمد ( شفنا في هذا الفصل عن أن النبي (لحظنا في الفصل الثاني ، أنواع خطب الرسول الكر ان ) ، وموضوعاتها ، و انت له خطب في الجهاد وأر  (

اح ، والجمع واأل اة ، واالستسقاء ، والكسوف والن ام ، والحج ، والز ًا اإلسالم ، الصالة ، والص اد ، وخطب عامة متفرقة بيد أن هذه الخطب لم تكن خط ع
الله ومالئ مان  مان من اإل ر ألصول اإل المعنى المتعارف عليـه . فالمتأمل لها يجد ، إنما هي تقر ة  ة أو اجتماع ة أو اقتصاد اس ه ورسله ، س ت ته ، و

ائه وأهل طا ر الجنة والنار ، وما أعّد الله ألول مانًا وتوحيدًا . أما الفصل الثالث ، ولقائه وذ مأل القلوب من خطبته إ عته ، وما أعّد ألعدائه وأهل معصيته ، ف
ة لخطب الرسول محمد ( ل العام إلى اإلطار الداخلي والخارجي لها ، واستنتجنا أن فتناول الخصائص الفن ه البناء الفني لهذه الخطب ، من اله ) وقد درسنا ف

ع القول المعالم الفن ة عصر ما قبل اإلسالم ، ونستط ارزة من المقدمة ، والغرض والخاتمة ، لم تظهر في خطا م  –إن جاز لنا التعبير  –ة ال إن الّرسول الكر
) ًسا سلمة) مقت ال ه ( صورة خاصة ، فقد ابتدع فاتحة خط ة  ة اإلسالم صورة عامة ، وٕالى الخطا ة  م ،  ) قد وضع أصوًال وقواعَد للخطا ذلك ، من القرآن الكر

ه ( ع خط ارة قد بترت أو حذفت من جم ه) . ومع أننا لحظنا ، أن هذه الع ارة (فحمد الله وأثنى عل ر ع   ) واالكتفاء يذ
  

  
   



م ر  سراب 
 

ز العاني اسم الطالب م عبد الرحمن عبد العز  ابراه
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ا  علي الطنطاو ادي

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٢ لسنةا

ة/ادب القسم  لغة عر
ملخص الرسالة أو 

  األطروحة
ن أن ألخصها م حث ، والتي  ه ، أود أن أشير الى أهم النتائج التي توصل إليها ال أتي : إن هذا  عد هذه الرحلة التي قضيناها في رحاب الطنطاو وأد ما 

غة الى  ة التي لم تدرس بهذه الص حث جديد في هذه الشخص ان ال ة عندها . إن الطنطاو وان  ف بها ، ودراسة أهم الفنون األدب التعر االن، حيث قمت 
عد من ر  ه نضج واكتمل فيها   إن علي الطنطاو  الد الشام الن أد اء  حسب على اد لة في الحجاز، اال انه  ة مصر األصل ، وعاش فترة طو جال مدرسة سور

ظهر ميله ودفاعه عن متمصّرة ، تحاول أن تجمع بين حرصه ان  عض االح ان في  ين االستفادة من الجديد النافع ، وان  ا على التراث العري األصيل ، و
ان الدفاع عن التراث هو دفاع عن لغة القران ، التي تعني قوتها خدمة لإلسالم، ومحافظة مانه  مة انطالقًا من ا ة القد ة االصيل المدرسة األدب م العر ة على الق

انه ، وان يدرس في هذا االطار حتى وان ام جب ان يوضع في م عد من جيل الكتاب األوائل الذين تلو جيل النهضة ، و غي ان  ة .ان الشيخ ين تد عمره الى نها
ة في معيته ه ، ومارس الكتا ه وعرف ف ل وف تصور الجيل االدبي الذ ينتمي إل . ان الطنطاو أديب اجتماعي ال  التسعينات ، الن حسه األدبي ، وذوقه تش

تب الطنطاو ف عث الهمم .لقد  قا الضمائر ، و م، وٕا ح المفاه ة األدب واجتماعيته ، فهو يدعو الى التغيير، وتصح ثيرة منها فصل أبدًا بين فن ة  ي فنون أدب
مراحلها المختلفة ، وسجل من خاللها اته  ة التي تحدث فيها عن ح اعات  فن السيرة الذات ه من انط ان له من مواقف ، وما خاضه من تجارب ، وما أحس  ما 

ة ، واالستطر  اهة ، والسخر الصدق النسبي والصراحة والتواضع الخلقي ، والطول ، والسهولة ، والف اد ، واإلسهاب في ومشاعر ، وقد امتاز هذا اللون عنده 
ات .  ر عض الذ نة ، ونقل    وصف األم

ـة ، لقد ساهمت عدة  ة ، ودراسـته النظام ـة ، ومطالعاتـه الشخصـ ـة الدين ن الطنطاو الثقافي ، ونبوغه األدبي لعلَّ أهمهـا : أسـرته العلم ودراسـته عوامل في تكو
اء عصره .  أد ة وصلته  ة واألدب   على الشيوخ، ورحالته إضافة الى المجامع العلم

  
  

   



م ر  سراب 
 

م صاعد اسم الطالب   احمد إبراه
 

لة أو عنوان الرسا
 األطروحة

ه حث الّداللي في توج   ال
م  ه اللفظي في القرآن الكر  المتشا

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٨ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ه القرآن وقد أشتمل على فصلين، أوردت في الفصل األول جوانب من اختالف المفسر  متشا ف  اب األول التعر م عرضت في ال ل من المح ن في تحديد 
َماٌت ُهنَّ ُأمُّ  َك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَاٌت مُّْحَ َ َأنَزَل َعَلْ ه؛ إذ جاءا مقترنين في قوله تعالى: ((ُهَو الَِّذ ُِعوَن والمتشا ٌغ َفَيتَّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن في ُقُلوِِهْم َزْ

َلُه ِإالَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َقُ َما َتَشاََه مِ  ِلِه َوَما َْعَلُم َتْأِو ُر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَاِب)) آل عمران/ْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِو َّ ْن ِعنِد َرَِّنا َوَما َيذَّ لٌّ مِّ ، ٧وُلوَن آَمنَّا ِِه ُ
ه وعرضت في الفصل الثاني م ان ما ُأِثر عن أسالفنا من التوج اب الثاني؛ لب موأفردت ال ن في هذا الجانب من أسلوب القرآن الكر ين والمفسر نه جهود اللغو

فتها الدالل ان وظ اب الى فصلين، اتجه الفصل األول إلى النظر في الفاصلة في أواخر اآل و ه، ونهض هذا ال ة.وتضمن ة والصوتالّداللي والصوتي للمتشا
ة  ان الجوانب الصرف اب الثالث؛ على ب ه في غير الفاصلة.واشتمل ال ه الداللي لما ورد في القرآن من المتشا ان التوج عت الفصل الثاني ب ه وتتا في المتشا

ير والتأنيث. ه من االختالف في التذ ة األسماء وما جاء في المتشا ة األفعال، وأبن ة فصوله الثالث على عرض أبن ان أثر الداللة النحو ع إلى ب اب الرا واتجه ال
ات والحذف م والتأخير واإلث ير والتقد ف والتن ه من أوجه التعر ه، فجاء في ستة فصول اشتملت على إيراد ما تمثل في المتشا يد والتكرار  في المتشا والتو

ة. ا   واإلظهار واإلضمار، والح
  

  
   



م ر  سراب 
 

  وره مير خليل شيرزاد علي الس اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  الّشعراء النّقاد
ا في الخطاب النقد العراقي الحديث   تطّور الرؤ

 (( الشعراء الستينّيون أنموذجاً 
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٩ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
ة ال ًا في عمل ة لقد أد الخطاب النقد دورًا أساس اغات النظر ما الص الشعر، تحّول النقد؛ والس ًا ملحقًا  ان نتاجًا هامش عد أن  تطور التي خضع لها الشعر، ف

ة خـ احـث مشـروع ة القصيدة.. ومن هنا وجـد ال ة، وعلى بن صماته الواضحة على مسار الحداثة الشعر ًا  ه الفني ، تار وض ميـدان دراسـة منه إلى مصدر للتوج
ـة الالمتن النقد ة لديهم وفحصها، وما شهدته من تطور ملموس على صعيد التجر ا النقد ـة علـى  للشعراء النّقاد الستينيين في العراق، من خالل تحليل الرؤ نقد
  أيديهم . 

ـا فـي الخطـاب النقـد العراقــي الحـديث، الشـعراء السـتينيون أنموذجـًا . وتوزعــت ا لدراسـة بـين مقدمـة وثالثـة فصــول، وقـد حملـت هـذه الدراسـة عنـوان: تطــّور الرؤ
المصـادر والمراجـع المعتمـدة. اهـتم الفصـل األول الـذ جـاء تحـت عنـوان:  (مفهـوم الخطـاب: واختتمت بخاتمة تستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها مع قائمـة 

ـه  حـث ف حـت، وانقسـم ال ـه التنظيـر ال ان مفهوم الخطاب في جان ة) بب حـث األول (الخطـاب فـي أصـوله محددات ومرتكزات تمهيد احـث؛ شـمل الم عـة م علـى أر
ّبـين الحـدود الفاصـلة بينهمـا، و  ) و ة بـين (الخطـاب األدبـي والخطـاب النقـد حّدد بّدقة موضوع حث الثاني ل ة) .وجاء الم ة والغر ه بـين العر وّضـح أوجـه التشـا

ضًا .   الخطابين أ
حث الثالث على عاتقـه فـّض التعـال ـع (مفهـوم الشـاعر  وأخذ الم حـث الرا ـة) فـي الخطـابين الشـعر والنقـد . وارتكـز الم ـا) و(الرو النظـر بـين مفهـومي (الرؤ

ة التواصل في ميدان النقد األدبي الحديث .وانصرف الفصل الثـاني ( منطلقـات الخطـاب النقـد الناقد) إلى تحديد هذا المفهوم وف منظور جديد، واستنادًا إلى نظر
ـة) التـي تمثـل نقطـة انطـالق الحديث  ـة التراث حـث األول (المرجع احث ، ضـمَّ الم ات عبر ثالثة م اته) إلى معالجة هذه المنطلقات والمرجع ـع الشـعراء ومرجع لجم

ع التي استقى منها الشعراء النّقـاد رؤاهـم المتجـددة ة الحديثة) المنا حث الثاني (المرجع ع  النّقاد دون استثناء ، واستقصى الم علـى الـرغم مـن اخـتالف تلـك المنـا
  وتعددها . 

حث النجاح النسبي الذ حققه الشاعر الناقـد ال ة الذات / اآلخر في الخطاب النقد العراقي الحديث) فقد خصص ل حث الثالث (جدل سـتيني فـي المواءمـة أما الم
ًا ، دون أ م حوارًا جدل ق ين ثقافة اآلخر (الغرب) ، ومحاولة أن  ً لآلخر .وجـاء الفصـل الثالـث تحـت عنـوان (تحـوالت الخطـاب النقـد العراقـي بينه و ون صد ن 

سـة، شـ احـث رئ عة هذه التحوالت . وانقسـم هـذا الفصـل علـى ثالثـة م حاول معرفة طب حاول رصد التحوالت الكبر في هذا الخطاب، و ـا الحديث) ل مل األول (رؤ
قة المطلقة ومحاولة معانقة حث عن الحق ـا ومعـالم الـرفض والثـورة والتمـرّد)  ال حـث الثـاني علـى (رؤ قة في صلب الخطاب النقد الحديث، وانطـو الم هذه الحق

ا االستشرا حث الثالث واألخير حول (الرؤ م جديدة محلها .وانعقد الم ة ، ومحاولة ترسيخ ق ة الكالس ة) الذ حاول مـن خاللهـا على المعايير والمرتكزات النقد ف
ـان الموقـع الجمـالي، والو ال ـًا، لب ـة داخل ـة األدب عـاد التجر ستشرف آفـاق المسـتقبل ، عبـر اسـتقراء الحاضـر والغمـوض فـي أ صـف الحـداثي لهـذه شاعر الناقد أن 

قي ، لنماذج نصّة من الخطاب النقد للشعراء النقاد الستي ًال من الفصل الثاني والثالث النهج التطب ة .وقد اعتمد    نيين في العراق .التجر
  

   



م ر  سراب 
 

 علي حسن عبد الحسي السرا اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
خّي والمنهُج المقارن    المنهُج التار

ّة الحديثة رفّة العر وتّة والصَّ راسات الصَّ  في الدِّ
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٩ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
يين، وآتْت دراساتهم منهما أكلها، ُثّم برزت الحاجفمن  خّي والمنهَج المقارَن قد تطّورا لد الغر حـُث المعلوِم الثابِت أنَّ المنهَج التار خّـٍة ت ٍّة تار ة إلى دراساٍت عر

اتها الُّلغوّة وما أصابها من تطّوٍر وتغّيٍر. زد على ذل ّة ودراسِة مستو مقارنتها في أصِل اللُّغة العر ّة إلى أْن ُتْدرس في ضوِء المنهِج المقارن  ك حاجة اللُّغة العر
خًا ومقارنًة، أْن ينهجو  عنون بتأصيِل الظواهر الُّلغوّة تار ّة الذين  ان لزامًا على دارسي اللُّغة العر ا هذا النهج الذ أظهرت الدراسات الكثيرة أخواتها السامّات. و

غيـر جدواه في دراسِة ال اٍب، اهتمـام  ن لديهم، لِعـّدة أسـ سبب عدِم عنايتهم بهذا الدرس، فلم  ّة القدماء،  ذلك نستدرُك ما فات علماء العر ّة، و ّـة عر اللُّغـة العر خّة والمقارنة للغ أنَّها خير الُّلغات  واأللسن   وقد أثبت الدرس الُّلغوّ الحديث فائدة الدراسة التار ثيٌر التي وصفوها  أخواتها السامّات وََحَث  ّة ومقارنتها  يبِّة والداللِّة). وِمْن ة العر اِت اللُّغة المختلفِة (الصوتِّة والصرفِّة والتر مستو ّة المحدثين هذين المجالين  م السامرائّي الذ تناولته من علماِء العر تور إبراه هؤالِء الد
خّي وافي رسالتي للماجستير الموسومة ب حـِث الُّلغـوّ الحـديث وال سـّما المـنهج التـار منـاهج ال )، فقد ُعِنـَي  ِ ُم السامرائّي وجهوُدُه في اللُّغة والتحقي لمـنهُج ـ(إبراه

آراٍءٍ◌ علمّ  حثه هذه الدرس الُّلغوّ الحديث  قُة  حِث اللُّغة ودراستها على هذين المنهجين، وقد أغنْت طر ٍة سديدٍة وُعّدت مظهرًا من مظاهر المقارن؛ إْذ عّوَل في 
  تجديِد الدراسات الُّلغوّة والخروج بها عن التقليدّة.

  
  

   



م ر  سراب 
 

  عبد األمير حسين علوان الخزاعي اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة في الشعر األندلسي من الفتح حتى سقو غرناطة ة اإلسالم حر  ال

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٩ السنة

ة/ادب سمالق  لغة عر
     ملخص الرسالة أو األطروحة

الموشـحات واألزجـال وشـعر االسـتنجاد ـي عامـة  ل خاص والشـعر العر ش عض األغراض والمعاني وجودًا لها في دائرة الشعر األندلسي  لت  ، وتطـور شـعر إن ش
انت له  ة مساحة في الدائرة هذه و ة األندلس حر ل شعر ال عة، فقد ش ًا أغنى وصف الطب قًا أدب ه التي أغرب فيها عن شعراء المشرق، وسجل س اتجاهاته ومعان

حر هذا قوة العرب المسلمين الف فتقر إليها ، وقد مثل اللون الشعر الجهاد ال ان  ًا وأفكارًا  الد في مالحم التراث العري الشعر صورًا ومعان اتحين ومن أهل ال
حر والسفن واألس ان ال ة  ـأختراقهم طول طولـة العـرب المسـلمين األندلسـيين  ة  ـة األندلسـ حر شـعر ال خ مستشـهدًا  وناتهـا. أظهـر التـار ونًا مهمًا مـن م اطيل م

ـة عنـد المـ قينـًا فـي تلـك الحق ـا إلـى طلـب الصـلح ، وصـار  ـا، ممـا دعـا ملـوك أور طال ا وشمال إ ا ووصولهم إلى جنوب فرنسا والى ألمان يـأور ين أن ؤرخين األور
ها أقروا أن اإلسالم هو معجزة الرسول محمد  ة ال تقهر و حر اًال علـى شـعراء  للمسلمين قوة  ة في معانيهم وأفكارهم وأخيلتهم ع ة األندلس حر ن شعراء ال .لم 

حر حر المشرق، فإن دفع شعر ما قبل اإلسالم الشعر المشرقي، فقد دفع الشعر المشرقي الشعر األندلسي ، وشعر ال ن تقليدًا لشعر الجهاد ال ة، لم  ة األندلس
ًا وموضوع ة جغراف فعل أثر البيئة األندلس قة مقتدرة  طر ة  ة والفن ن من السواب األدب فًا ألكبر قدر مم ان توظ قدر ما  ع التي المشرقي  ًا .إن الطوا ًا واجتماع

عت شعر المسلمين في فتوحاتهم هي نفسـها التـي رسـمت صـور  شـعور ط م،  ـرة والمثـل والقـ ة، تـأطرت بإطـار وجـداني قـومي إسـالمي الف ـة األندلسـ حر ة جهـاد ال
ست ن القو لصالحهم وقادهم إلى معجزة ل اة ، وهذا الذ قلب مواز حرص على الح الموت لم  ه حضور، خاٍل من الجزع، مستهينًا  فـوق الرمـال وٕانمـا  للجهاد ف

ة ن للشعو حار، ولم  ه وجود وس ال   ف
  

   



م ر  سراب 
 

اظم شناوة الغالبّي◌ّ  اسم الطالب   عصام 
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ُّ في األْصَمِعَّات   الِبَناُء الُلَغِو
  دراسة َصرفَّة َنحوَّة

  
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٩ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
ة وأهمِّها، فجامُعها (األصمعّي فُتَعدُّ األصمعّات من أقدم المج أخـذ ٢١٦موعات الشعّر من  د فـ ـة والتشـدُّ ين ، وقـد ُعـِرف بوثـوق الروا صـّر هــ) مـن أكـابر علمـاء ال

شـعرهم ؛ فـأغلبهم جـاهلّيون ، فضـًال عـن أّن قصـائدها مـن النتـاج الشـعرّ األصـيل اّلـذ ُ  ك شـَهد ألصـعنه ، ثمَّ إنَّ أغلب شـعرائها ممَّـن ُستشـَهد  قـّوة السـ ه  حا
احـث ، فهـي إّمـا فخـر وحماسـة ، وٕاّمـا رثـاء وٕامَّـا غـزل وغيرهـا ؛ لـذا ارتأيـتُ  الغة التعبير، وأّن موضوعاتها مّما ُحبَّب إلى نفس ال ـون (البنـاُء اللغـوّ فـي  و أن 

توراه فـي اللغـة  ه ؛ لنيل درجة الـد حث ف سـت بـدًعا فـي الدراسـات اّلتـي درسـت األصمعّات .. دراسة صرفَّة نحوَّة) موضوًعا أ ) ل ة (البنـاء اللغـوّ َّة.وتسـم العر
احث ثائر محّمد عبد الشعر دراسًة لغوًّة ؛ فثّمة الكثيُر من الدراسات ُسّميْت بهذا االسم ،منها ( البناء اللغوّ في ديوان األعشى الكبير) ، وهي رسال ة ماجستير لل

احـث سـامي علـي جّـار، و(البنـاء اللغـوّ فـي شـعر الُحطيئـة) ، وهـي رسـالة ماجسـتير األئّمة الدّاغ ،و(البناء اللغو  تـوراه لل .ّ لشعر أبي تّمـام) ، وهـي أطروحـة د ّ احث محمَّد جّار حّداد الساعد   لل
ر أّن هذه الدراسات تختلف من واحدٍة إلى أخر من حيث الخّطة والمنهج الُمتََّع في الدراسة ، فن الذ جدر  جد الدراسة األولى قد اقتصرت على األساليب النحوّة و

ّة ، أ ـَمْت علـى فق ، فدرست األساليب اّلتي تعتمد على الفعل في األداء ، واألساليب اّلتي تعتمد على األدوات في األداء ، والتراكيب األسلو ـة فُقسِّ مَّا الدراسة الثان
ات : المســتو الصــوتّي والمســتو الصــر  عـة مســتو ات : المســتو أر ــَمْت علــى ثالثــة مســتو ــا الدراســة الثالثــة فُقسِّ فّي والمســتو النحــوّ والمســتو الـداللّي ، وأمَّ

احث أّن مثل هذا العنـوان ُيوِجـب االقتصـار علـى دراسـة (بنـاء الكلمـة) و(بنـاء ا ر ال يبّي والمستو الداللّي.و ء) لجملـة) تقيُّـًدا بلفـ ( البنـاالصرفّي والمستو التر
ين (الصـوتيّ  ًضـا إقحـام الُمسـتَو ح أ س من الصـح ه على الدراسة النحوّة فق ، ول ح االقتصار ف س من الصح ـه ؛ ألّن الوارد في العنوان ؛ لذا ل ) و(الـداللّي) ف

ان أغلب التغيُّرات الصوتّة اّلتي تحدث في الكلمة ال ُتؤثِّر في بنائها ، فلو حدث في الكلمة مثًال تسهيُل اله القلب أو النقل أو إدغام أو إبدال حرف م مز أو إعالل 
ُّ تغيير ، أّما المستو  ه أ مسُّ قى ُمحاِفظًة على بنائها ، ال  ة الكلمة ؛ إذ ت عها ال ُتؤثِّر في بن التراُدف حرف ، فإّن هذه الظواهر جم الداللّي فإنَّ الظواهر الداللّة 

لمـًة أخـر علـى بنـاء آَخـر والتضادِّ واالشتراك اللفظّي وغيره لمـٌة علـى بنـاٍء ُمعـيَّن ُمرادفـًة فـي المعنـى  س لها عالقة ببناء الكلمة ، إذ في التراُدف مثًال تأتي  ، ا ل
ة الكلمة ن ذلك عدم العالقة بين الظواهر األخر و   .و

 
  



م ر  سراب 
 

اس اسم الطالب  زهرة خضير ع
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
اسي الثاني  (الحوار في شعر العصر ا   هـ)٦٥٦-٣٣٤لع

ة ة فن   دراسة تحليل
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٩ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
ـه الحـو  عنـي عـدم تسـلله الـى فـن آخـر ، الشـعر الـذ مثـل ف ر حتى ينتقل الذهن الى المسرح ، إال أن هـذا ال  ة ، ما أن تذ ة فن يث الشـاعر مـع ار حـدالحوار تقن

سـفر عنهـا ، أداء لـن يخفـ فـي تطهيـر الـنفس ، والكشـف عـن  د أن  رة التي ير الئم الف ما  ، وتحاور  ة تنط اله شخص أعماقهـا نجـح نفسه، فهو يخل من خ
ة يتمايل بها الشعر برجلي هـذه ة على تبخترها ، حر اسي الثاني في إعطاء النصوص قابل قـاع  الحوار عند شعراء العصر الع قاعـان ، إ سـمع إ ة ، ممـا  األسـلو

رها عليهما ن أن ين م ة الحوار ، مهمة ال  لفت لهما في طرف انت للمرأة والعاذل مهمة  قاع الحوار من جهة أخر .  الحوار ، وهما يرافقانه  الشعر من جهة ، وٕا
صورتين : المت ه  ارته ألكثر موضوعات الشعر .عرض الحوار نفسه على متلق ـع حتـى عرفنـاه ز ـه ، وٕاذا مـا أب شـتر شـوقنا إل عجل ، والمتـأني ، فهنـاك منـه مـا 

ة تن ة الموضوع حث في دراسته التحليل غادرنا إال وارتضى الشوق منه .الح ال ا ، ما أن  ان وف عطي ح الثمن ، ومنه ما  وع األغراض التي وظفها خائنا ، ال 
ة للحـوار  يل ـة التشـ ـع، لكثـرة األصـوات التـي شعراؤها فـي العمل ـان لموضـوع الغـزل منصـب رف ـاين الكمـي بينهـا واضـحًا . ـان الت ـادت تغطـي أكثرهـا، وٕان  ، فقـد 

ة، فهناك موضوعات ال تتعاجز عمًال ، بـل  ة الحوار ة الموضوع ه المشاعر.وٕاذا حاز الغزل تقدمًا في المشار صب ف همـت وهـي تضـع أيـديها انتخبت المرأة وعاًء 
ح ، فالهجاءعلى أ عًا: المد اد صن انت أولى األ ، وقد  ، فالشيب، تليها: يد الغزل، تنصرها في المضي قدمًا نحو صيرورة ظاهرة متعددة المعنى، ممتعة الفحو

ًال، مثــل: ا ــان عطاؤهــا قلــ مــة، والزهــد، واألخــالق الرثــاء ، فــالخمرة، فــالفخر، موضــوعات علــى الــرغم مــن عطائهــا النصــي، فإنهــا لــن تــؤثر علــى غيرهــا ممــن  لح
هم من بين أضالعهم، وجمال فاتن، ينطق ه قلو قف وراءه حب عفيف، تقفز ف اد الحوار الغزلي يبين زخم انفعاالت شعرائه ، زخمًا  هم حتـى الجهيـر مـن والوصف.

انـت المشـاعر التـي صـم ـة فـي أفـ وجـداني محتـدم، وقـد  ه مناجـاتهم اإلله م األقوال، وعش صوفي، الحت  م العفـاف أكثـر مـن التـي صـممت بتصـم مت بتصـم
ح وهم يخلدون  ًا أدناها في الترتيب االستعمالي .افتن شعراء الحوار في موضوع المد ًا صوف مًا روح ة، الحس، لتكون المشاعر المصممة تصم ة وٕاسالم مًا عر ق

ة ه نظرة تفاؤل لمات ذات وزن ثقيل، توجهوا بها نحو من حملوا  ـون  ترجمتها  اسـة .وفـي الهجـاء أهـان الحوار ات برزت في المجتمع ، والدين ، والس من شخص
اب جعلـت مـن شـعرهم عواصـف تحمـل معـا ـة، أسـ ة، وقـد تكـون اجتماع ابها قـد تكـون شخصـ ة، أس ست أمزجة صاخ ال ذنب، نصوص ع هم بذنٍب أو  ني مهجو

عـد الحسـناوات، مغتبرة، تعصف أصحاب النفوس المجار عليها .استقبل الشيب ع ـة ، فهـو مقـرب المـوت، م ـة أكثـر ممـا هـي دفاع ـارات تهجم ند شعراء الحـوار ع
ـة لهيـب أفئـدتهم ، اشـة إزاء المرثـي ، فقـد تـراءت فـي ألفـاظهم الرثائ عواطـف ج أس، عدو األمـل .اسـتأثر الرثـاء عنـد شـعراء الحـوار  شـهم وهـم  صدي ال ـدر ع و

ات لها منزلتها في نفو  طـوالتهم ، وشـرف أصـلهم ، يودعون شخص مجدهم ، وفضائلهم ، و ة تغنى الشعراء  ة .وفي الحوارات الفخر انت أم اجتماع ة  سهم ، دين
ستوضح فيها حب ا ، وأخر  ستوضح فيها حب الدن ل  ز وجودها ، وسخوا من أجلها نفسًا وماًال.للخمرة في الحوار أقاو الدين، أعلنت األولى  معان جهدوا في تعز

صـالح اإلنسـان وفالحـه.هناك موضـوعات أسـهمت فـين فيلـة  قهـا  ـادئ ومعتقـدات ، تطب ـة م حملـة البنـاء  وازع الشعراء في المتعة واللهو، فـي حـين أذاعـت الثان
، ، طلب جهوده  الحوار ا أنها عمال احت طًا لعرض أفكاو  رهمهندسو الحوار ، تخط
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 علي حلو حواس اسم الطالب
أو  عنوان الرسالة

 األطروحة
يد  المولد في تاج العروس للز

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٩ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
بدو أنَّ أكثَر الـُمَؤلَّ  ،و َما هي َحاُل الظَّواهِر اللُّغوَِّة اُألخر ُتٌب ُمعيَّنٌة َ اَن االْضـِطَراُب وَعـَدُم  فاِت إحاطةً َأوََّال: َلْم ُتفرْد للـُمولَِّد ُ خيِل.و ِب والـدَّ ُتُب َلْحِن الَعَوامِّ،والــُمعرَّ اِن الـُمولََّد في شيٍء،فاللَّْحُن خُ ِِه ُ َب ال ُالق َسيِن في هذه اإلحاطِة؛ألنَّ اللَّْحَن والـُمعرَّ ـاَن فـيتحديِد المصطلِح سَبَبيِن رئ َِّة،َسـَواٌء َ ـْوِت،أو فـي  ُروٌج َعـْن َقـَوانيِن العر الصَّ

ه استعماٌل ال َعْهَد للُقَدما يِب،أو في الّداللِة.وهذا المدلوُل يختلُف َعِن الـُمولَِّد،الذ ُيَراُد  َسـها،وما َخـَرَج منـه َعـْن الِبْنَِة،أو في التَّر َّـِة ونوام ُ قـوانيَن العر ه،ُيواف ِء 
بيٌر.فعلـ هذه القوانيِن يدخُل في حيِِّز اللَّْحِن،فال َُعدُّ  ـه الخطـَأ،والَفْرُق بينهمـا  ـلَّ شـيٍء ُمْحـَدٍث،َفَأْدَخُلوا ف وِنهمـا ُمولًَّدا.ولكنَّ الُقَدماَء َفِهُموا ِمـَن الــُمَولَِّد ُ ى الـرَّغِم ِمـْن َ

انا ُمْخَتِلَفيِن،فالخطُأ تبديٌل ُيَخـالِ  ًال في َعَدٍد ِمْن َظَواِهِرها، ُف َخَصـائَص اللَُّغـِة وُسـَنَن ُنُموِّها،أمَّـا التَّجديـُد والتَّوليـُد فهـو تبـديٌل وٕاحـداٌث َيْجـِر َحَدًثا جديًدا في اللُّغِة،وتبد
َّـِة  ،واسـتعماُلُه فـي العر ٍ ِمـْن ُلَغـٍة ُأخر ُب فهو اقتراُض لف ْنَساُق َمَع ِفْطَرِتها. أمَّا الـُمعرَّ ِ ُسَنِنها َو َتِلـٌف َعـِن الــُمولَِّد الـذ َقـْد َِمْعَنـاه فـي تلـَك اللُّغـِة.وهو ُمخْ على وف

ًال،وال يجوُز  ا َأِص َّـِة فـي االقتراضِ  -حينئٍذ  -وُن َعَر ِ قـوانيِن العر ـوُن ُمْقَتَرًضـا ِمـْن ُلَغـٍة ُأخـر علـى وفـ ِب.أو  ُتب التَّعر تفـي أْن ُْقَحَم هذا النَّوُع في ُ .وَقـْد 
غفـُل أصـَله،واَألاللُّغوُّوَن ِبَوْصِف هذا النَّْوِع  ؛ألنَّه  ٍ ِب الذ اْسُتْعِمَل في َزَمِن االحتجاِج.وهو َوْصٌف غيُر دقي فضـًال َعـْن  -ْوَلى أْن ُيْوَصـَف التَّوليِد؛ِلُميُِّزوه ِمَن الـُمَعرَّ

ونه ُمَولًَّدا  ِب،فال ضيَر ِمْن ا -َ َِّة في التَّعر ِب،ما َداَم ُمواِفًقا قوانيَن العر غـي التَّعر ِب.لذا ين ٌب ُمَولٌَّد،ِلَمْعِرَفِة َزَمِن استعماِل هذا الــُمَعرَّ جتماِع الَوْصَفيِن مًعا،فَُقاُل:ُمعرَّ
وُن المعنى االصطالحيُّ له ِ والمعاني الجديدِة،التي ال َعْهَد للُقَدماِء بها،ف األلفا وَن ُمْصَطَلُح "ُمولَّد" َخاصا  ،الـذ ُشـيُر  ذه اللَّفظِة ُمْسَتنًداأْن  إلى المعنـى اللُّغوِّ

وَن هذا الوَ  َسها.وأّال  َِّة وَنَوام وَن ُموافًقا ُرْوَح العر ِ أْن  ه أو َعَدِم َفَصاحِتِه.إلى الوالَدِة،فَُسمَّى ُلُّ جديٍد ُمولًَّدا،َِشْر ِ ما ُيوَصُف    ْصُف ُمشعًرا َِغَل
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م اسم الطالب ر   محمد رضا 
 

الرسالة أو عنوان 
 األطروحة

ار المطلبي    عبد الج
 وجهودُه في األدب والنقد

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٩ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
تـب فـي الشـعر والمسـ ة وأسلوب متميز  ون محور دراستي ، فهو أديٌب ذو رؤ ـة والقصـة، فالمطلبي أديٌب وناقٌد ومترجم استح بجدارة أن  ة والروا ة الشـعر رح

اب ونـازك وال ة الشعر الحّر ، وفي مقدمتهم الس ة . والمطلبي الشاعر عاصر جيل الّرواد من أصحاب حر ة والنقد ـاتي ، إّال أنـه خـالفهم فضًال عن دراساته األدب ب
أصول الشعر العري وأعجب بتجارب شعرائ قتهم الجديدة في نظم الشعر ، وتمسك  ته الخاصة في التعبير عن شؤون نفسه في طر ة ، لكنه انطل من تجر ه الغن

ان لـه أكبـر  ة فنّة واكب فيها الذوق األدبي في عصره ، مما  ا عصره ، فكان مجددًا في أسلوب شعره ومضامينه ، صاحب رؤ األثـر فـي جمهـور وخلجاتها وقضا
ات عّدة ، فج ه في شعره الذ ألقاه عليهم في مناس ـب متلّق ـر واللحـاق بر اء شعره منسجمًا مع روح عصـره وتطلعـات أبنائـه فـي التحـرر مـن الظلـم والجمـود الف

صفها ، التي ظهرت في شعر جيله من الّرواد ، وأفضت إلى ظهور الشعر الح ان  ما  ة ،  ب موجة المحاكاة الغر ر ، ومن ثّم انحداره ، األمم المتحضرة ، ولم ير
ـّي األصـيل وقواعـده المتجـذرة فـي عمـ الـزمن  في نظره ، إلى قصيدة ان من اشـّد المعارضـين لهـا ، لمـا يـر فيهـا مـن خـروج علـى مجـر الشـعر العر النثر ، بل 

  وطوله. 
ها الرمـز ، فضـًال عـن طولهـا . فقـد صـّور نائها الفني وأسلو دة في موضوعها و ـة حرجـة مـن ف أما قصيدته ( الكابوس ) فتعّد من القصائد المعاصرة الفر يهـا حق

اتـه . وقـد أعطـت الدراسـة صـورة واضـحة عنهـ ة وشـاهدًا علـى أحـداث العصـر ومجر ة أدب خ قة تار ن أن تعّد وث م اة العراق المعاصر ؛ لذا  ـذا تعرضـت ح ا . وه
ة ، فقد سلّ  ن متداوًال في أيد الدارسين من قبل ، إّال ما ندر منه .وفي المسرح ة المطلبي المخطوطـة ( الدراسة لشعر شاعر لم  طت الدراسة الضوء على مسرح

نيتها الفن ها ولغتها و ن عّدها أنموذجًا في المسرح الشعر في العراق والوطن العري ، في أسلو م ـة ؛ لقّلـة التـأليف فـي هـذا عام الفيل ) ذات الثالثة فصول ، و
ة ؛ ألنها فّن صعب معقد ال يتأتى إّال للق قـة فـي الحـوار ورسـم الشـخوص ، النوع من المسرح ـة دق ـه مـن جهـد فّنـي وتقن ة والخبرة ، لمـا يتطل لة من ذو الشاعر

ـه . لكـن المطلبـي اسـتطاع أن قواعد خاصة والفن المسرحي الذ لـه ، هـو اآلخـر ، قواعـده الخاصـة  يتخطـى الصـعاب  حتى يتحق التوائم بين فن الشعر المقيد 
حرز النجاح في النظم في هذا لـة فـي ظـالم  و ـة المطلبـي المخطوطـة ( دمـوع طو ة ، عرّفـت الدراسـة بروا ة . وفي مجال الروا اته األدب ر في ح الفن منذ زمن م

ـة و  ر ـة والف ة واالجتماع اسـ عادها الس اة العراق المعاصر في أ ة صورت جوانب متعددة من ح ة ، وهي روا ة ، منـغداد ) وحّللت بنيتها السرد ـة االقتصـاد ذ نها
ه المطبوعة ومتداول بين الدارسين ، م ت ه مبثوث في  ات وما تالها من زمن من القرن الماضي . أما جهد المطلبي النقد ، فأغل ـة الخمسين اعـدا دراسـته النقد

ـ حسـب الموضـوع الـذ اتجهـت إل ـة  ـة وعرضـتها مرت ه ، وهـي مواقـف متنوعـة ، منهـا يتصـل المخطوطة في الشعر الحّر . وقد لخصت الدراسة أهـم مواقفـه النقد
ة ومعاييره في عصور الشعر المختلفة . واستطاعت الدراسة أن تشخص ثالثة مواقف م مناهج الشعر النقد مه وحديثه ، وآخر يتصل  تميـزة فـي نقـده : الشعر قد

ة ال ز اآلخر على أهم يز على أثر البيئة في الشاعر وشعره ، وّر ما اتجـه الموقـف الثالـث إلـى اعتمـاد الصـورة أحدهما اّتجه إلى التر ة في الشعر وشاعره ، ف تجر
ـ ة ل ـة األصـيلة . وٕان الصـورة الشـعر ه فيها أّن الفّن والجمال في الشعر نتـاج التجر ة الشعر وفنيته وخالصة رأ اسًا لجمال ة مق ضـة الشعر اب الشـعر وروحـه النا

اة . أّما منهجه النقد ، فقد توصلت ال قة ، الح اطنة ودالالته العم قة للكشف عن رموزه ال ميزتين : األولى تتمثل في قراءة النص قراءة دق دراسة إلى أنه أنماز 
م النقد  الداللة الظاهرة إلصدار الح   وعدم االكتفاء 

  
   



م ر  سراب 
 

 رافد جهاد عبد الله اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
 دراسة موازنة-الزقاق البلنسي، ابن خفاجة االندلسي، الرصافي البلنسيوصف الليل في الشعر االندلسي ابن 

 ماجسير الشهادة
 ٢٠٠٩ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
حث م تضمن ال ـة وصف الليل في الشعر األندلسي ابن الزقاق البلنسي، ابن خفاجة االندلسي، الرصافي البلنسي، دراسة موازنة" و شتمل فـي البدا وضوعات عدة 

نـة ولعـل األبـ مظـاهر الجمـال والز عـة التـي خصـها اللـه تعـالى  رز فيهـا فـي هـذا على تحديد الوصف عامًة ووصف الليل منه خاصة، وذلك ألن الليل جزء مـن الطب
ـن الشـعراء الثالثـة فكـان التمهيـد  ة التـي طغـت فـي دواو الموضـوعات الشـعر حث هو عالقة الليل  ـاة ال ـة والح ة واألوضـاع االجتماع اسـ ـاة الس شـتمل علـى الح

الموضـوعات  ة عالقة الليل  تضمن الفصل األول ماه ة في األندلس في المدة التي عاش فيها الشعراء تحديدًا و ر ة والف ة والثقاف ة التـي تكونـت مـن األدب الشـعر
مات ثالث : الليل و  اتها فكانت على تقس عة بجزئ ـون الليـل جـزءًا منهـا فضـًال عـن خالل الطب ة التي  عة الكون عة الجامدة، الليل والطب ة، الليل والطب عة الح الطب

ان لليل اثر فيها أمـا الفصـل الثـاني فيتضـمن المعجـم الشـعر لكـل شـاعر مـن الشـعراء واسـتعماله لأللفـا والمفـردات مـن خـال  ل دراسـة موازنـة ذلك عالقات أخر 
ضًا على  شتمل أ ـل شـاعر مـن الشـعراء فـي اسـتعماله و فـوتني أسـلوب  اسًا أو تضمينًا وال  ان ذلك اقت قيهم سواء  الموروث الشعر الذ ورثه الشعراء من سا

نهم واما الفصل الثالث مـن ل أسلوب من هذه األساليب في دواو حمله  قة استعمالها وما  ة في طر انت واضحة جل ة التي  ان حـث فيتضـمن هـذا ا لألساليب الب ل
ر  انت واضحًة في تصو ة التي  ما استعمال الشعراء الصورة االستعار احث رأس الهرم في هذه الرسالة والس عدها ال ة التي  حملـه مـن الصورة الشعر هم لليل ومـا 

نهار  ان ليله  ال الشاعر االندلسي الذ  حث تعتمد على خ انت الموازنة في هذا ال ـان لهـا حـ وافـر فرح وسرور وألم وحزن و ـة  ة والكنائ ه . والصورة التشـبيه
ـة تتضـمن الجنـاس والتكـرار والتصـدير قى الداخل ة التـي اعتمـدها الشـعراء فـي شـعرهم فالموسـ قى الشـعر ـذلك الموسـ تضمن  ـة منهـا  في الطرح واألداء و والخارج

ة ستند على وزن وقاف ة فال بد لكل شعر أن    الوزن والقاف
  

   



م ر  سراب 
 

ه باسم الطال ماء عثمان محمد البر  ش
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة) ة في سورة االنعام(دراسة دالل ف  المعاني الوظ

 ماجسير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

     ملخص الرسالة أو األطروحة
عنـي ر حتى ينتقل الذهن الى المسرح ، إال أن هـذا ال  ة ، ما أن تذ ة فن ـه الحـوار حـديث الشـاعر مـع  الحوار تقن عـدم تسـلله الـى فـن آخـر ، الشـعر الـذ مثـل ف

سفر عنها ، أداء لن يخفـ فـي تطهيـر الـنفس ، والكشـف عـن  د أن  رة التي ير الئم الف ما  ، وتحاور  ة تنط اله شخص أعماقهـا .نجـح نفسه، فهو يخل من خ
اسي الثاني في إعطاء النصوص قـاع  الحوار عند شعراء العصر الع قاعـان ، إ سـمع إ ة ، ممـا  ة يتمايل بها الشعر برجلي هـذه األسـلو ة على تبخترها ، حر قابل

رها عليهما ن أن ين م ة الحوار ، مهمة ال  لفت لهما في طرف انت للمرأة والعاذل مهمة  قاع الحوار من جهة أخر .  الحوار ، وهما يرافقانه  الشعر من جهة ، وٕا
ارته ألكثر موض ـع حتـى عرفنـاهز ـه ، وٕاذا مـا أب شـتر شـوقنا إل صورتين : المتعجل ، والمتـأني ، فهنـاك منـه مـا  ه   وعات الشعر .عرض الحوار نفسه على متلق

ة تن ة الموضوع حث في دراسته التحليل غادرنا إال وارتضى الشوق منه .الح ال ا ، ما أن  ان وف عطي ح الثمن ، ومنه ما  غراض التي وظفها وع األخائنا ، ال 
ـع، ل ـان لموضـوع الغـزل منصـب رف ـاين الكمـي بينهـا واضـحًا . ـان الت ـادت تغطـي أكثرهـا، وٕان  ة للحـوار ، فقـد  يل ـة التشـ كثـرة األصـوات التـي شعراؤها فـي العمل

ة، فهناك  ة الحوار ة الموضوع ه المشاعر.وٕاذا حاز الغزل تقدمًا في المشار صب ف موضوعات ال تتعاجز عمًال ، بـل همـت وهـي تضـع أيـديها انتخبت المرأة وعاًء 
ح ، فا عًا: المد اد صن انت أولى األ ، وقد  لهجاء، فالشيب، تليها: على أيد الغزل، تنصرها في المضي قدمًا نحو صيرورة ظاهرة متعددة المعنى، ممتعة الفحو

مــة، والزهــد، واألخــالق الرثــاء ، فــالخمرة، فــالفخر، موضــوعات علــى الــرغم مــن عطائهــا النصــي،  ًال، مثــل: الح ــان عطاؤهــا قلــ فإنهــا لــن تــؤثر علــى غيرهــا ممــن 
هم من بين أضالعهم، وجمال فاتن، ينطق ه قلو قف وراءه حب عفيف، تقفز ف اد الحوار الغزلي يبين زخم انفعاالت شعرائه ، زخمًا  هم حتـى الجهيـر مـن والوصف.

ه مناجـاتهم  م األقوال، وعش صوفي، الحت  م العفـاف أكثـر مـن التـي صـممت بتصـم انـت المشـاعر التـي صـممت بتصـم ـة فـي أفـ وجـداني محتـدم، وقـد  اإلله
ح وهم يخلدون  ًا أدناها في الترتيب االستعمالي .افتن شعراء الحوار في موضوع المد ًا صوف مًا روح ة، الحس، لتكون المشاعر المصممة تصم ة وٕاسالم مًا عر ق

لمات  ـوترجمتها  اسـة .وفـي الهجـاء أهـان الحوار ات برزت في المجتمع ، والدين ، والس ة من شخص ه نظرة تفاؤل ن ذات وزن ثقيل، توجهوا بها نحو من حملوا 
اب جعلـت مـن شـعرهم عواصـف تحمـل معـا ـة، أسـ ة، وقـد تكـون اجتماع ابها قـد تكـون شخصـ ة، أس ست أمزجة صاخ ال ذنب، نصوص ع هم بذنٍب أو  ني مهجو

عـد م ـة ، فهـو مقـرب المـوت، م ـة أكثـر ممـا هـي دفاع ـارات تهجم الحسـناوات، غتبرة، تعصف أصحاب النفوس المجار عليها .استقبل الشيب عند شعراء الحـوار ع
ـة لهيـب أفئـد اشـة إزاء المرثـي ، فقـد تـراءت فـي ألفـاظهم الرثائ عواطـف ج أس، عدو األمـل .اسـتأثر الرثـاء عنـد شـعراء الحـوار  شـهم وهـم صدي ال ـدر ع تهم ، و

طـوالتهم مجدهم ، وفضائلهم ، و ة تغنى الشعراء  ة .وفي الحوارات الفخر انت أم اجتماع ة  ات لها منزلتها في نفوسهم ، دين ، وشـرف أصـلهم ،  يودعون شخص
ستوضح فيها ح ل  ز وجودها ، وسخوا من أجلها نفسًا وماًال.للخمرة في الحوار أقاو ستوضح فيها حب الدين، أعلنت األولى معان جهدوا في تعز ا ، وأخر  ب الدن

صالح اإلنسان وفالحه فيلة  قها  ادئ ومعتقدات ، تطب ة م   نوازع الشعراء في المتعة واللهو، في حين أذاعت الثان
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عي اسم الطالب اس الر  فاضل عبد علي ع
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة في شعر امير   معز  اثر الثقافة العر

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٥  السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
ة و االجتم اسـ ـي االسـالمي ، ووجهتـه الظـروف الس التراث العر بيرا"  ـة الـى غـرض ان امير معز واحدا" من الشعراء المسلمين الذين تأثروا تاثرا"  ـة والثقاف اع

الشعراء ال ح اسوة  ه العصر آنـذاك.  عـاش الشـاعر المد ه امثال االبيورد والطغرائي وصردر والغز وغيرهم. نتيجة العوز والحرمان الذ تميز  عرب من معاصر
الطهم . وأجزلوا له العطاء وملكوه الجاه والشهرة والمال . اسـت نف السالطين السالجقة ملكشاه وسنجر واعتلى امارة الشعر في  تهمعز في  فـي بيئتـه  مد شـاعر
مـه موضـوعا" ـة التـي ازدهـرت فـي عصـره .  اتخـذ مـن االسـالم وتعال اة االدب ة من العقيدة والتقاليد واالعراف التي عاشها ومن الح ا" فـي اغراضـه  االسالم اساسـ

ر مستح ، وذ ام والصالة والحج في قاموسه الشعر الص ات المفروضة  ة من الواج ة، ووظف المفردات الدين ات الشعر ارة العت ز عض المسلمين  اتهم وشعائر 
مـا جالـت خـو  ة.  ة والقوم ادهم الدين عضا" من معارك المسلمين واع ر  ارتهم وذ ر اسماء أئمتهم ومشاهد ز ألفـا المقدسة وعاشورا الحسين . وذ اطر الشـاعر 

الها وأنهارها ومدنها . فكا ر سهولها وج ة التي عاش فيها ، فذ ع ته منهـا   البيئة الطب ـا" مـن روافـده التـي اسـتمد شـاعر ل جان ـة تشـ ـل هـذه المفـردات العر نـت 
ات فالتر اع ات فالر ة االولى في ديوانه ثم المقطعات فالغزل افة ، فأحتلت القصيدة المرت ة  ات فالمسمطات . وطـرق نظم الشاعر امير معز في الفنون الشعر ي

لها عدا الهجـاء .و  ة  سـهولة االلفـا ووضـوح االغراض الشعر ـة االولـى فـي ديوانـه ثـم الوصـف فالرثـاء  امـا لغـة الشـاعر فقـد تميـزت  ح المرت احتـل غـرض المـد
ها  شو ة .  ـان –المعنى واالكثار من استعمال االلفا العر عـض االح عض شـعراء عصـره مـن  -فـي  اكـة فـي التعبيـر واالنتحـال والتقليـد لـ التكـرار فـي اللفـ والر

مـا احـدث مـن تشـبالفرس  ـا الشـعر الفارسـي  ـة فـي دن مثل قفزة فن ان  عده ، و ه الشعراء من  حتذ الغة ، فكان شعره نموذجا"  ـات والعرب. اما في ال نا يهات و
ـه مت . وجاءت احرف قواف س حور الهزج والرجز والرمل وال ع .  اما في العروض ، فقد غلبت على قصائده  عـا" لقوتهـا وتاثيرهـا وغير ذلك من الوان البد فاوتـة ت

اء فالواو فالسين فالهاء فالقاف فا م فالالم فال اء فااللف فالم ة االولى ثم النون فالدال  فالتاء فال ة الراء في المرت لكاف ( المعجمة) فالزا فالفاء  أمـا فكانت قاف
م  ته منه ، فكان القرآن الكر االشـارة مـرة اخـر . ووظـف الفـا القـرآن الجانب الثاني الذ استمد امير معز شاعر ـالنص مـرة و مـة  اته الكر س من آ ، فقد اقت

انت اكثر الحر  ة و ه قوة وتأثيرا" في الممدوح ورونقا" وجماال" في االفكار والصور . ووظف الفاصلة القرآن ه في شعره ، حيث اكس ه ومعان وف استخداما" في قواف
ة ه رسـالة معبـرة لما يدخل في الفاصلة القرآن مان والصبر والجهـاد  م اال اء. واستلهم من قصص القرآن الكر م فال اء فالدال فالقاف فالم و حرف النون فالراء فال

ر ف ، فقد ضمن امير معز شعره منه واستفاد من صوره ودالالته ، فذ ان الحديث الشر ضا" ،  ة للممدوح في شعره.  ومن هذا الجانب ا اء و  وقو معجزات االنب
ه ابداعه الشـعر ازاء  ر وغير ذلك مما اوحى  المعروف والنهي عن المن اء ودعوة المظلوم واالمر  رامات االول ة و الممـدوح والنـاس معـا" الرسل وفضائل الصحا

ثيـرا" مـن الح ة ، فقـد وظـف الشـاعر  م واالمثال العر ضا" الح د من العظه والعبرة والدرس .  ومنه ا ـان رافـدا آخـر وتلقي المز ـة فـي شـعره . و ـم واالمثـال العر
ـال  –ستمد الشاعر منه لتكون وسيلة مـن وسـائل اقنـاع الممـدوح  التـالي اسـتطاع اميـر معـز ان  –وهـو شـاعر  قها , و ـة اعتـاد النـاس علـى تصـد وحجـة قو
ًا ومؤثرًا في الممدوح والسامع على حد سواء ًال قو   ضيف دل
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 مصطفى هجر حيدر اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ه ( مفاتح الغيب ) تا حث الداللي عند الراز في   ال

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٥ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

   
عنـي عـدم تسـلله  ر حتى ينتقل الذهن الى المسرح ، إال أن هذا ال  ة ، ما أن تذ ة فن ـه الحـوار حـديث الشـاعر مـع الحوار تقن الـى فـن آخـر ، الشـعر الـذ مثـل ف

سفر عنها ، أداء لن يخف في تطهيـر الـنفس ، والكشـف عـن  د أن  رة التي ير الئم الف ما  ، وتحاور  ة تنط اله شخص أعماقهـا .نجـح نفسه، فهو يخل من خ
ة على اسي الثاني في إعطاء النصوص قابل قـاع  الحوار عند شعراء العصر الع قاعـان ، إ سـمع إ ة ، ممـا  ة يتمايل بها الشعر برجلي هذه األسلو تبخترها ، حر

رهـا عليهمـا ـن أن ين م ـة الحـوار ، مهمـة ال  لفـت لهمـا فـي طرف انـت للمـرأة والعـاذل مهمـة  قـاع الحـوار مـن جهـة أخـر .  الحـوار ، وهمـا  الشعر من جهـة ، وٕا
ارته ألكثر موضوعات الشعر  ـع حتـى يرافقانه ز ـه ، وٕاذا مـا أب شـتر شـوقنا إل صورتين : المتعجل ، والمتأني ، فهناك منه مـا  ه  .عرض الحوار نفسه على متلق

ة الموض حث في دراسته التحليل غادرنا إال وارتضى الشوق منه .الح ال ا ، ما أن  ان وف عطي ح الثمن ، ومنه ما  ة تنوع األغراض التي عرفناه خائنا ، ال  وع
ان لموضوع الغزل منصب ر  اين الكمي بينها واضحًا . ان الت ادت تغطي أكثرها، وٕان  ة للحوار ، فقد  يل ة التش ع، لكثرة األصوات التي وظفها شعراؤها في العمل ف

ة، فهناك موضوعات ال  ة الحوار ة الموضوع ه المشاعر.وٕاذا حاز الغزل تقدمًا في المشار صب ف تتعاجز عمًال ، بل همت وهـي تضـع أيـديها انتخبت المرأة وعاًء 
ح ، فا عًا: المد اد صن انت أولى األ ، وقد  لهجاء، فالشيب، تليها: على أيد الغزل، تنصرها في المضي قدمًا نحو صيرورة ظاهرة متعددة المعنى، ممتعة الفحو

مــة، والزهــد، واألخــالق الرثــاء ، فــالخمرة، فــالفخر، موضــوعات علــى الــرغم مــن عطائهــا النصــي، فإنهــا لــن تــؤ  ًال، مثــل: الح ــان عطاؤهــا قلــ ثر علــى غيرهــا ممــن 
هم من بين أضالعهم، وجمال فاتن، ينطق ه قلو قف وراءه حب عفيف، تقفز ف اد الحوار الغزلي يبين زخم انفعاالت شعرائه ، زخمًا  هم حتى الجهيـر مـن والوصف.

ـة فـي  ه مناجاتهم اإلله م األقوال، وعش صوفي، الحت  م العفـاف أكثـر مـن التـي صـممت بتصـم انـت المشـاعر التـي صـممت بتصـم أفـ وجـداني محتـدم، وقـد 
ح وهم يخلدون  ًا أدناها في الترتيب االستعمالي .افتن شعراء الحوار في موضوع المد ًا صوف مًا روح ة، الحس، لتكون المشاعر المصممة تصم ة وٕاسالم مًا عر ق

لمات ذات وزن ثقي ـون ترجمتها  اسة .وفي الهجـاء أهـان الحوار ات برزت في المجتمع ، والدين ، والس ة من شخص ه نظرة تفاؤل ل، توجهوا بها نحو من حملوا 
اب جعلـت مـن شـعرهم عواصـف تحمـل معـا ـة، أسـ ة، وقـد تكـون اجتماع ابها قد تكون شخصـ ة، أس ست أمزجة صاخ ال ذنب، نصوص ع هم بذنٍب أو  ني مهجو

عـد الحسـناوات،  مغتبرة، تعصف ـة ، فهـو مقـرب المـوت، م ـة أكثـر ممـا هـي دفاع ارات تهجم أصحاب النفوس المجار عليها .استقبل الشيب عند شعراء الحوار ع
ـة لهيـب أفئـدتهم ، اشـة إزاء المرثـي ، فقـد تـراءت فـي ألفـاظهم الرثائ عواطـف ج أس، عدو األمل .استأثر الرثـاء عنـد شـعراء الحـوار  ـدر  صدي ال شـهم وهـم و ع
طوالتهم مجدهم ، وفضائلهم ، و ة تغنى الشعراء  ة .وفي الحوارات الفخر انت أم اجتماع ة  ات لها منزلتها في نفوسهم ، دين ، وشـرف أصـلهم ،  يودعون شخص

ا ،  ستوضـح فيهـا حـب الـدن ـل  ز وجودها ، وسـخوا مـن أجلهـا نفسـًا ومـاًال.للخمرة فـي الحـوار أقاو ستوضـح فيهـا حـب الـدين، أعلنـت معان جهدوا في تعز وأخـر 
صـالح اإلنسـان وفالحـه.هناك موضـوعات  فيلـة  قهـا  ـادئ ومعتقـدات ، تطب ـة م أسـهمت فـي حملـة األولى نوازع الشعراء في المتعة واللهو، في حين أذاعت الثان

طًا لعرض أفكار ح ، طلب جهودهم مهندسو الحوار ، تخط ا أنها عمال احت ، و ة. البناء الحوار ة، ووصف ة، وأخالق ة ، وزهد  م
  

  
   



م ر  سراب 
 

  حسين عبد العالي اللهيبي اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  أُبو الُحَسـْين الَجـزَّار
  

اُتــُه وِشْعــُرهُ    ح
  

  ( دراسة وجمع وتحقي )
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٦ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

حث والجهد والدراسة ؛ ما ز  د من ال حاجٍة إلى المز ة ـ  احثون من اهتمام وعنا ال عصُر أبي الحسين الجّزار ـ مهما أوالُه ال
ة ،  اس ات الس ة قد بلغت في هذا العصر ذروتها من الرقّي واالزدهار ، فضًال عن التقلُّ اٍب أبرزها : أّن الحضارة اإلسالم ألس

اة برمَّتها ، فكان البدَّ من استقراء خصائص هذا العصر ، واألحداث الجسام التي أ ْت آثارها على معالم الح صابِت المسلمين فتر
اس اة الس اة في هذا العصر ؛ فإّننا نبدأ :أّوًال ـ الح عة الح عة هذا التمهيد تقتضي أْن نتعرَّف طب انت طب ة وٕابراز معالمه . وٕاذا 

ات ، ونشوب الصراعات :عاش أبو الحسين الجزّار في الق ع الهجر ، وقد شهد هذا القرن موجًة من الفتن واالضطرا رن السا
انت قو الشرِّ  ة من ضعٍف واختالٍل في سائر أحوالها ومؤسساتها .والى جانب هذا  ة ؛ فضًال عّما أصاب الدولة اإلسالم الدام

ة ، مستغّلة ضعف من الّتتار والفرنج تستجمع قواها، وتعدُّ   العّدة ، وتشنُّ  الد اإلسالم الغارات بين الحين واآلخر على أطراف ال
لمتهم .   المسلمين ، وتفّرق 

ًا ، وقد نجمت فتنتهم في مطلع هذا القرن في أطراف الصين ؛ ثّم زحفوا إلى  غ ان الّتتار من أشدِّ هذه القو عتّوًا ، وأكثرها  و
ما أغاروا عل ستان ،  اتجاه تر ا  الد ما وراء النهر ، واستولوا على بخار وسمرقند(أواس آس   ) ،١ى 

  
   

                                        
 



م ر  سراب 
 

  سهيل محمد حسين جعفر األرناؤوطي  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ر  ة في شعر ابي هالل العس الغ  األساليب ال

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٠ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ستح مّنا هذا االهتمام من الدراسة والتحليل لنتاجه الشعر ، فهوابو هالل  م ولهذا  تابها العظ ة و الغي ، خدم العر ر شاعٌر وناقد و أحد أولئك الذين  العس
ة التي عالجت األدب فو  ة والعلم ه ( الصناعتين) أعظم مؤلفاته النقد تا الغة العتيد ، و س أخذها وضعوا اللبنات األولى في صرح ال انه حدودًا ومقاي ضعت ألر

صب الرجل شيئًا .ولقد قادني حُب  ستحقون مما  عض ما  ة والدرس  تبهم وأصابوا من العنا الغة إليهم ، ونفقت  شف أسرار القرآن غيره من الذين نسبت ال
قة ، و حت أسيرًا لحروفها الرش ة وشغفي بها حتى أص ه حّب اللغة العر حث ف م ال ة والتجاوب الكر لماتها الشاعرة ، التي حملت نوعًا من الهزة الشعور

ه ره الداللة بوساطة أسالي ة أو اللذة الخالصة التي يبديها إبداع المبدع في النص الشعر عبر تثو ة ، لقد وجدت في  الوجداني المتكون من المتعة الذهن الغ ال
ن من أداتِه ، فرحُت  ر شاعرًا تم تب في أبي هالل العس ها فوجدته  ة وتماس الغ حث عن أسرار إبداعه الفني المتمثل في عناصر االسلوب ال أسعى الى ال

ة النص واستنطاقه ، وقد أقت حث في بن عني ال حث في أسلوب الشاعر  ة التي تستح الوقوف والتأمل .إن ال ضى ذلك مني ان الكثير من الموضوعات االنسان
تَب في األ مة والحديثة التي تناولت األسلوب أطلع على ما ُ سلوب الذ قال عنه سانت بيف انه الرجل ولهذا اقتضت مني هذه الرحلة االطالع على الدراسات القد

شيء من ا ة، أجملت فيهما أهم النتائج ، فوقفت في التمهيد  ليز اللغة االن لى مصطلح أليجاز ع. لقد قامت الرسالة على تمهيد وثالثة فصول وخاتمة وملخص 
ة وسنة وفاته .أما الفصل األول : اة الشاعر وشيوخه وتالميذُه وآثاره األدب ه ،  - االسلوب ثم تناولت ح ان ، التشب ة من خالل فنون الب ان حث االساليب الب في

سهمان في رصد أنما االستعارة على وف حالة المستعار له أو ا ص وتجسيد  ر ، وٕابراز واالستعارة وما يتخللها من تشخ لمستعار منه ومن ثم تعمي التصو
ة عن الصفة  ة إذ قسمناها إلى الكنا ة ، ثم الكنا مة النص الفن ة  ثم تحدثنا عن المجاز .اما الفصل الثاني : –والموصوف  –ق ة عن النس حث  -ثم الكنا في

م و  ة ومنها (( التقد يب يب ، وقد ضم مجموعة من األساليب التر ير ، و االلتفات ، و الفصل الوصل ، و اإليجاز واإلطناب أسلوب التر ف والتن التأخير ، و التعر
األم ة التي يخرج إليها الخبر واإلنشاء ، واألغراض التي يخرج إليها أسلوب اإلنشاء (  ه ، وأغراضه ، واألغراض المجاز ر ، و االستفهام ، و و الخبر واضرا

ًا التمني ، و النهي ، و النداء) ))  قاعًا داخل ان إ قى في الخطاب الشعر سواء  م والموس يل الصوتي وأثر التنغ . ثم درست في الفصل الثالث أسلوب التش
ة وأثر ذلك في بن الوزن والقاف ًا  قاعا خارج ان إ س والتبديل أم  عر ة القصيدة لد الشاالتكرار والجناس والسجع ورد األعجاز على الصدور والمجاورة والع

حث . القدر الذ يخدم ال قة اإلحصاء توصال للنتائج    .وقد لزمت طر
  

  
   



م ر  سراب 
 

دان ناصر اسم الطالب   يوسف ز
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

مين في العصر األمو  ن الشعراء المت   الغزل في دواو
ة  ة فن   دراسة تحليل

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٩ السنة
ة القسم  لغة عر

ـه الحـو  -   أو األطروحة ملخص الرسالة عني عدم تسلله الـى فـن آخـر ، الشـعر الـذ مثـل ف ر حتى ينتقل الذهن الى المسرح ، إال أن هذا ال  ة ، ما أن تذ ة فن ار حـديث الحوار تقن
سـفر عنهـا ، أداء لـن يخفـ فـي ـد أن  ـرة التـي ير الئـم الف مـا  ، وتحـاور  ة تنط اله شخص تطهيـر الـنفس ،  الشاعر مع نفسه، فهو يخل من خ

ـة يتمايـل بهـا الشـعر برجلـي ـة علـى تبخترهـا ، حر اسي الثاني فـي إعطـاء النصـوص قابل  والكشف عن أعماقها .نجح الحوار عند شعراء العصر الع
لفـت ل انـت للمـرأة والعـاذل مهمـة  قـاع الحـوار مـن جهـة أخـر .  قـاع الشـعر مـن جهـة ، وٕا قاعان ، إ سمع إ ة ، مما  ـة هذه األسلو همـا فـي طرف

صــورتين  ــه  ارتــه ألكثــر موضـوعات الشــعر .عـرض الحــوار نفســه علـى متلق رهــا عليهمــا الحـوار ، وهمــا يرافقانـه ز ـن أن ين م : الحـوار ، مهمــة ال 
ـان  عطي حـ الـثمن ، ومنـه مـا  ع حتى عرفناه خائنا ، ال  ه ، وٕاذا ما أب شتر شوقنا إل غادرنـا المتعجل ، والمتأني ، فهناك منه ما  ـا ، مـا أن  وف

  إال وارتضى الشوق منه .
ـادت تغطـي أكثرهـا،  -  ة للحـوار ، فقـد  يل ة التشـ ة تنوع األغراض التي وظفها شعراؤها في العمل ة الموضوع حث في دراسته التحليل ـان الح ال وٕان 

ع، لكثرة األصوات التي انتخ ان لموضوع الغزل منصب رف اين الكمي بينها واضحًا . ه المشاعر.وٕاذا حاز الغزل تقدمًا في الت صب ف بت المرأة وعاًء 
ة، فهناك موضوعات ال تتعاجز عمـًال ، بـل همـت وهـي تضـع أيـديها علـى أيـد الغـزل، تنصـرها فـي المضـي قـدمًا نحـو  ة الحوار ة الموضوع المشار

عًا: ال ــاد صــن انــت أولــى األ ، وقــد  ح ، فالهجــاء، فالشــيب، تليهــا: الرثــاء ، فــالخمرة، فــالفخر، صــيرورة ظــاهرة متعــددة المعنــى، ممتعــة الفحــو مــد
مة، والزهد، واألخالق والوصف ًال، مثل: الح ان عطاؤها قل   موضوعات على الرغم من عطائها النصي، فإنها لن تؤثر على غيرها ممن 

  
   



م ر  سراب 
 

 خلود هاشم جوحي الوائلي اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  خفاجـــيشعر ابن سنان ال

ة ـ ة فن   ـ دراسة موضوع
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٩ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

حث  ه ال أهم ما توصل إل حث، ونتائجه ؛ لنترو  ع ال   :عد هذه الرحلة الشائقة والشاقة ، والمعاناة من الجهد ، حّطت رحالنا عند يناب
ــة الكبيــرة ة التــي حــدثت خــالل هــذه المرحلــة مــن القــرن  انــت األهم اســ ــة ، والس خ لــديوان ابــن ســنان فــي تســل الضــوء علــى أهــم األوضــاع، واألحــداث التار

ـالرو  ة على ُأمور الـدول ،  ام ، واستحواذ مختلف القو الخارج م ، والحّ ضعف الح اسي الثاني ، المتمثلة  ـان االخامسالهجر في العصر الع لفضـل م وغيرهـا .
ـه ، وُأسـرته ، ووفاتـه ، ومعتقـده ، وثقافتـه ، ومؤلفاتـه .أ اته ، وأهم صفاته ، وأخالقه، ولق ة الواسع لديوان ابن سنان في تعرفنا على ح شـارت الدراسـة الموضـوع

ـات ، والرثـاء ، والفخـر ، .. إلـخ ، أمـا الم ، ثـم اُألخوان ح على األغراض األخر ة القصائد في غرض المد ـات إلى غل انـت حصـيلة غـرض اُألخوان قطوعـات ، فقـد 
ات عن عالقة ابن سنان برجال ع شف غرض اُألخوان ة من األغراض األخر . ة منها ، أما النتف ، فقد بلغت في غرض الغزل أعلى نس صرِه ، ومعرفة أعلى نس

 نوازعهم وميولهم .
عة التي عّبر عنها الشاعر في غر  ة تجلي المشاعر الصادقة ، والرف ة ُألمِه ، فضًال عن غيرها من القصائد ، والمقطوعات الرثائ القصيدة الرثائ ض الرثاء المتمثلة 

سيرة ألصدقائه ، وُأمراء الدول الذين اتصل بهم ، فمّثلها أروع تمثيل ، ينمُّ عن نفٍس صادقة ذاقت طعم الفراق ، واألسى .بّين غرض الفخر ع ن لمحات ، قد تكون 
طة في مع س ـة ، و ـة العال ـة ، والمثال م األخالق ـالق ًا عـن ُأسـرة الشـاعر مـن حيـث تحليهـا  اة ابن سـنان ، إّال أنهـا أعطـت لنـا ُعـدًا تصـور ـالكرم ، ناها عن ح  ،

عدين جماليين ، قـد  مة ، والزهد عن  شف لنا غرض الح قف وراء الترف ، والمال الزائل . ل ما  ونـان لنـا ذخيـرة أصـيلة نلتـزم وأصالة النسب ، والقناعة، ونبذ 
م علـى مسـتو ال ـس هـذه المفـاه القناعـة ، وع اة ، وهما فهم النصائح واإلرشادات ، وهضمها فـي العقـل ، والعقيـدة ، والتمسـك  تصـرف ، واألخـالق بهما في الح

مة   القو
  

   



م ر  سراب 
 

يلي اسم الطالب  محمد عبدعلي مثنى الع
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ــــــــــــــــــــّــــــة٦٣٢الفارض(تديوان ابن       هـ)  دراســــــــــــة     لغو
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٩ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة) تقدمتها مقدّمة احث دالل ة، م احث صرف ة،م احث صوت حث أْن تنتظم الرسالة في ثالثة فصول (م عة ال حـث، ثـم  وقد اقتضت طب ،وتمهيد، وأعقبتها خاتمـة ال
ان  ه على سبب تسميتهم بهذا االسم، و ة) وقد عرجت ف ه هو(الصوف ان الموضوع األّول ف حث ومراجعه. فأّما التمهيد فقد  مصادر ال الموضـوع الثـاني(ابن ثبت 

ـاة الشـاعر ومولـده ووفاتـه،أّما الموضـوع ال ـه إلـى ح اتـه وسـيرته) وتطرقـت ف مّيز شـعره الفارض ح ـه أهـم مـا ثالـث فكـان(ابن الفـارض وشـعره الصـوفي ) تناولـت ف
ـه الصـوائت فـي المعنـى، واإل ة وتناولـت ف احـث الصـوت الم صورة الفتة للنظر،وأّما الفصل األّول فقد نهض  عّة  دغـام ، والهمز،والتكـرار واستعماله المحسنات البد

ة.  واشــ ــه أوزان الفعــل ومعانيهــا والمشــتقات، وجمــوع التكســير الصــوتي، وحــذف األصــوات للضــرورة الشــعّر ة فتناولــت ف احــث الصــرف تمل الفصــل الثــاني علــى الم
ه اللغة عند ا احث الداللّة فدرست ف عض األلفا وميزانها الصرفي. أّما الفصل الثالث، الذ جعلته للم ف  ة ،والتطور الداللي ،والتصغير، والنسب ، وتصر لصوف

ضـًا. ولـم تتعـرض الدر للمصطلح الصو  حسـب الترتيـب المعجمي،وداللـة الرمـز عنـده أ ة  رت في األلفا الصوف ة عند ابن الفارض ذ اسـة في،وداللة األلفا الصوف
حـث بجملـة  ة ومـا انطـوت عليهـا مـن مصـطلحات. وخـرج ال يـز علـى اللفـ فـي فهـم اللغـة الصـوف حث فـي التر عة ال ه طب النتـائج  مـنللمستو النحو لما تقتض

.وأّن حذف الصوائت القصيرة  ثيرًاعلى الصوائت القصيرة في تغيير المعنى األساس لأللفا ادتها جاء بها أهمها:أّن الشاعر استعمل الفاظًا اعتمد فيها  لة وز والطو
عـض األل ،وورد فـي  حر الشـعر قى في ال ة تحف سالمة التفعيلة التي تمثل الموس مـا هـو الحـال فـي مـد الشاعر؛إلداء وظائف صوت يـد المعنـى  فـا مطـاب لتو

الصـوفّة.وقد أفـاد الشـاعر مـن جمـوع التك م  غ وتكرارها، وهذا راجع إلى تأثير القرآن الكر سـير ،وتنـوع أبنيتهـا ،وجـاء المقصور.  ولجأ الشاعر إلى التقابل في الص
ة لم تخرج عن  اس. واستعمل الشاعر ألفاظًا صوف عضها على غير الق ـان ب ة لـم يـرد لهـا أصـل فـي القرآن.و ألفا صـوف م ،وجاء  ة في القرآن الكر الداللة اللغو

ان   لمذهب ابن الفارض تأثير واضح في شعره إذ جعله ينحو إلى الرمز فاستعمل رمز المرأة ،ورمز الخمرة ،ورمز الم
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  ُأَسامة رشيد عّاس الصّفار  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 ةاألطروح

ِخيُل   ُب والدَّ   الُمَعرَّ
  في تاِج الَعُروس 

    ٌمعَجٌم وِدَراَسٌة نْقِدٌَّة تأثيِلَّة 
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٩ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

عة المـنهج اللغـ ا ُمِهمًا من طب قاُت الواِردة في هذه الدراسة جان اناُت والتعل ـي أظهَرت الب ع الوصـفي الُتراثـي، فتـارًة تجـد العر عضـه الطـا م، إذ غلـب علـى  و القـد
ًا أو موّلدًا، وتارًة تجد الُخرافَة في أ ًا في آن، وتارًة أعجم ًا وأعجم ًا غير محض، وتارًة عر ًا وتارًة تجده عر ثنائه، فكان المتقّدمون بين هـذا وذاك فـي األثيل أعجم

حث عنها ما استطعت لوصلها وٕاصالحها، فعالجـُت مـا ظهـَرَ◌ لـي منهـا، وأّمـا الُمسـتخفي، خ عشواء، فعِلمت أن ور  ًا ُمقّطعة، فأخذُت على عاتقي ال ا اء ذلك أس
ن  م اع حلقاته أو اندثارها، و ه، وض ه لتطاول األزمان عل صلني  عد أن تالشى ما  ًال مؤقتًا ِعوضًا منه،  ص مظافأرجأُته أو وجدُت له بد هر الضعف الـذ تلخ
ِمين مة في اآلتي:*ـ َجْهُل الُمتقدِّ عض ما وقع في أيديهم من نصوص التأثيل القد ه تفسير المتقدمين واستغناء الُمحَدثين عن  م الحـديث لألسـر  انماز  بُنظم التقس

انّي أو ِعبرانّي..إلخ..) و  م (ُسر ـان ثقافـة الُلغوّة؛ هو الذ جعلهم ال ُفرِّقون بين ما هو عري قد قـًة (رومـّي أو فارسـّي..إلخ...).  *ــ ُطغ ين ما هو أعجمـّي حق
الظاهر في ِضمِنها، إن لم أقل  ان الظنُّ والتخميُن والخرافة واألخذ  عّة، إذ    من أبرز ِسماِتهاالموروث الشعر  وتُفشوُّها في تفسير الظواهر الطب
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 أحمد حسون حماد اسم الطالب
أو عنوان الرسالة 

 األطروحة
قاً    النقد الثقافي تنظيرًا وتطب
 عبد الله الغذامي أنموذجا

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٩ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ة وصـر   ملخص الرسالة أو األطروحة مـا بينهـا ، و أد إلـى تفجيـر النزعـات األصـول ة هي حـرب األفكـار والثقافـات ف انت سمته الغال ع  طا ع عصرنا  ة ، ولـم تكـن مما ط ـات الحضـار اع الهو
صورة مأساو عيدة عن هذه التغيرات، والتحوالت ، التي شملت العالم بل لعل بلدنا عاش التغيير واالنتقال  ز العراق ب ه إلى أن ينزف دما ساحة بلدنا العز ة ، أدت 

مختلف أنواعه، وتحول ات  ة فجرت في داخله صراع الهو ش تناقضات غر ع ـاد  ثيرًا و ة، إلـى احتـراب دمـو  اسـ ـة وس ـة ، وثقاف الصراع من صراع رؤ فكر
ن والمثقفــين والكتــاب بتعــدد انشــغاال  ــر ــة ونسـيجه االجتمــاعي إن الفالســفة والمف حــرق وحدتــه الوطن ــة ، و البلــد فــي اتــون حــرب أهل ح  طـ تهم علــى مســاحة ان 

له انخرطوا في عمل دؤوب لدراسـ ـن أن الفضاء الثقافي العالمي  م مـا  ة  اب التـي تقـف وراءهـا واستشـرت الـرؤ المسـتقبل ة هـذه التحـوالت وفهـم الـدوافع واألسـ
ة في مس شر اة ال ة التي سترسم مستقبل الح ة واالجتماع ة واالقتصاد اس ة والس ك هذه تتمخض عنه من نتائج في محاولة لمعرفة الخارطة الثقاف عى منهم لتحر

ات المطروحة وز  ال ة ، والعدالة وغيرها ، من ااإلش ش بين الثقافات ، والمساواة اإلنسان ة ، والتعا ة ، والرفاه لمثل حزحتها ، للمساعدة في خل عالم تسوده الحر
ـل شـيء ، فتطـور وسـائ انت واحدة من صور العصر ومالمحه ، هي ميـزة االنفتـاح الكبيـر فـي  ة للوصول إليها و م ، التي تسعى اإلنسان النقـل أد إلـى  ل، والق
ان تطور وسائل االتصال وخصوصا مع االنترنت والهواتف  سهولة ، و ان فيها  ن الوصول إلى أ م م أنه وحدة واحدة صغيرة ،  النقالـة ، ان جعـل جعل العالم 

عضــها ،  ــات علــى  ة الشــائعة ممــا أتــاح انفتــاح العلــوم واألفكــار والنظر التســم ــة صــغيرة )  ون ــة  ــاء العــالم ( قر م  علــم الفيز ســتعير مفــاه فنجــد علــم االقتصــاد 
مــا بينهــا ومــع الفنــون واآلداب والعلــوم األخــر وفــي الروا ــة ف ــذلك تــداخلت األجنــاس األدب ــة دخــول المونتــاج ومصــطلحات ، مثــل المجــال ، والحقــل ، وغيرهــا ، و

ات الط ات السينما ، والشعر من تقن ستفيد المسرح من تقن ة وغيرها، والنقد األدبي ينفتح على علوم ومعارف السينمائي ، و ة التكنلوج اعة الحديثة وظهرت الروا
عض امـة خـارج التـار ما يـدعي الـ له ؟ هل نحن  أتي السؤال المهم : أين نحن من ذلك  ل ذلك  تداخل مع مجاالت متعددة في خضم  خ ؟ نعتـاش علـى ثيرة ، و

ـات ـع ، للشـأن  مـا ينتجـه اآلخـرون ، مـن أفكـار، ونظر ون فـاعلون فـي الحـراك الحضـار والثقـافي العـالمي ؟.إن المتأمـل والمتت ، وسـلع ، وغيرهـا . أم إننـا مشـار
ينون عبــر عــن  ــن أن  م ــا  ق ــا حق ــن أن يلحــ إننــا علــى مســتو الحــراك الثقــافي العــام ، لــم ننــتج فعــال ثقاف م ــي فــي األقــل ،  جعلنــا الثقــافي العر تنــا ، و تنــا وهو

ةمش ونوا جزءا من حر ال تبجح فان هناك مبدعين أفرادا ، استطاعوا أن  ة ، لكن على مستو الفعل الفرد و ين في صنع الحضارة العالم الثقافـة فـي العـالم  ار
ة والعر اته ، على الثقافة اإلسالم قا نظر اقه الحضار ، ناقدا ومقوما ومط ـون، وادوارد سـعيد منهم من عاش ودرس في الغرب ، وانخر في س ة مثـل محمـد ار

ة للمجتمعات األخر  طه ولكنه استطاع ان ينفتح على المنتجات الثقاف   ، وغيرهما ومنهم من عاش ودرس في مح
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نب هاشم حسين اسم الطالب   ز
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 ِّ اف) للزَّمخشر   أثر (الكشَّ
ائيِّ  اط   في (الميزان) للط

ة  دراسة نحو
 ماجستير لشهادةا

 ٢٠٠٩ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ُّ أنظـارهم، يتصـد لت  ملخص الرسالة أو األطروحة ُة العلماء، ومح حيد عن الح لسانه، فهو غا ٍ ال  ه في ظالم الضاللة، وميزان قس م نوٌر ُيهتد  نهـل مـن فالقرآن الكر فسـيره أفاضـلهم، و
ــان تفســير (الميــزان) للعالمــة محمــد حســين  علومــه أكــرمهم؛ لــذلك عقــدت العــزم علــى ــا  م أو تفاســيره، ولمَّ ــالقرآن الكــر قــٍة  ــون موضــوع رســالتي ذا صــلٍة وث أن 

ـًا، ـًا، ودالل قني إلى دراسـته نحو بيرًة في تفسير القرآن في العصر الحديث، اتجهت إلى دراسته، لكّني وجدت من س ائي موسوعًة  اط ـًا .لـذا ارتأيـت  الط الغ أن و
ن مـن أعـالم التفسـير، همـا: (الزمخشـر  بيـر ـائي ٥٣٨أجمع في دراستي بين علمين  اط ـاف) فـي (الميـزان) ؛ وألنَّ ١٤٠٢هــ) ، و(الط ـع أثـر (الكشَّ ـأن أتت هــ)، 

ان من الصعب أن  ن ،  ة، ولضخامة مادة هذين التفسير ما علوم العر شتى أنواع العلوم، والس ن قد حفال  ـًة فـي رسـالٍة هذين التفسير ـًة نحو تكون الدراسة لغو
الزَّمخشــرّ وال ــف  ــا التمهيــد فكــان للتعر حجــٍم وزمــٍن معينــين، فاســتقر الــرأ علــى دراســة األثــر النحــو فــي تمهيــٍد وفصــلين، أمَّ هما ، محــدودٍة  ــائيِّ وتفســير اط ط

ـاف) وأثـر  احـث، ضـمَّ األول منهـا طرائـ نقــل وخصصـت الفصـل األول بدراسـة المـنهج النحـو للزَّمخشـرِّ فـي (الكشَّ عـة م ه فــي (الميـزان) ، فقسـمت مادتـه علـى أر
حـث  اف) وأثـره فـي (الميـزان) ، وَضـمَّ الم حث الثاني المصطلح النحو في (الكشَّ ، وَضمَّ الم اف) للزَّمخشرِّ ائّي عن (الكشَّ اط ـي فـي الط الثالـث أصـول النحـو العر

اف) وأثرها في (الميزان)  ة(الكشَّ احث النحو ع مسائل الخالف النحو في (الكّشاف) وأثرها في (الميزان)، أمَّا الفصل الثاني فتضمَّن دراسة الم حث الرا  ، وَضمَّ الم
ـه، والثـاني الفعـل ومـا يتع احث، تناول األول منها االسـم ومـا يتعلَّـ  اف) وأثرها في (الميزان) ، فقسمت مادته على أرعة م ـه، والثالـث الحـرف ومـا لَّـ في (الكشَّ
حث ومراجعه ففي مقدمتها تفسير (ال حث .وأما مصادر ال ع الجملة وما يتعلَّ بها ، أما الخاتمة فتضمنت أهم نتائج ال ه، والرا ، وتفسير يتعل  اف) للزَّمخشرِّ كشَّ

تـب التـراجم  ـائي، فهمـا أسـاس الدراسـة ، والمصـادر األخـر تصـنف إلـى:  اط تـب النحـو واللغـة (الميزان) للط ـه وقراءاتـه ، و تـب تفسـير القـرآن ومعان والسـير، و
ائي منفردة .  اط اف) في (الميزان)، ال أن أتتَّع آراء الزَّمخشرّ أو آراء الط حث أن أتتََّع أثر (الكشَّ   .واقتضى منهج ال

  
  

   



م ر  سراب 
 

ار عبيد   اسم الطالب  عبدالمنعم ج
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  في شــعر  أحمـد مطـرالّتناص 

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٩ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ة يتميـز بهـ  ملخص الرسالة أو األطروحة ـان اإلبـداع خاصـ ـه ، ولمـا  طه الذ يتحيز ف ا له القدرة على التكيف والتآلف واإلبداع مع مح ائنا اجتماع ـأت ُعدُّ اإلنسان  ا ، فـإن هـذا اإلبـداع لـم 
ن العمل اإلبداعي،حضوره  عـة الحـال  من فراغ ؛ إذ البد من مجموعة عوامل مجتمعة لتكو طب ة المبدعـة  لكـن اإلبـداع  الموه لعل أهمها الثقافة المطلوب اقترانها 

قة ؛ ة السا ات اإلبداع ون ُمنّبتًا عن المعط ضا من دون أن تكون له جذور ال  ه أ ع التفرد  ستط ماءات هنا وهناك إلبـداعات  ألن اإلنسان الفرد ال  وٕاشارات وٕا
، وال نر  قي ساب ست على أ منوال موس ة، ول ة العالم ق قاعات الموس ل اإل ه  ة ال تش ق س معقوال أن نسمع مقطوعة موس قة ؛ إذ ل ـل  سا ه  لوحـة ال تشـ

ون ضمن الحقل نفسه ألوانها وظاللها؛ ألن االبتكار واإلبداع إنما  ش في مجتمع يـؤثر لوحات العالم  ع ّون َعالَمه وحيدا ، و ع اإلنسان أن  ستط .   ومثلما ال 
ـاألحر فـي خلقـه ن سهم أو نصيب فـي إبداعـه، أو  ون لآلخر ع أن يبدع منفردا من دون أن  ستط ذلك ال  ه، فإنه  تأثر  ه و ـة موهبتـه وصـقله ، ف  ، ، وتنم

ن ذاته المبدعة الخالقة.   وتكو
ة للنسـج علـى منـوال مـا، ومعرفـة وٕاذا نظر      ة المناسـ طرائـ إبـداع نا إلى الثقافة على أنها المتطلب األهم فإنها تعني صقل الذات وتهيئة األدوات وٕايجاد األرضـ

م مـن دون تصـو  بيـر ونـص عظـ ع أن نتصـور وجـود شـاعر  ـن أهمهـا  . ولعلنـا ال نسـتط عد الشعر من أهمها إن لم  ر وجـود عشـرات أو الفنون المختلفة التي 
حضر في  مثل الشاعر أحمد مطر واحدا من هؤالء الشعراء الذين  ّون ذلك النص ، فهم ظالله.  و حضر في مئات الشعراء الذين قرأهم ذلك الشاعر ل شعرهم ما 

نه الثقافي والحضار والشـع قـف مقـدار إبـداع الشـاعر علـى محفوظـه شعر غيرهم من المعاني والتراكيب واألخيلة والبنى التي تشير إلى استمداده خز مـا  ر .  ور
ـا وف ـه فن غن ه إبداعه و ان للشاعر مخزون يرفد  لما  لما امتدت  ة بخاصة ، و عامة والشعر ة  ـان أدعـى للتميـز .   ؛ألن اإلبداع يتوقف على روافده الثقاف ـا  كر

ب الشعر العري الحديث؛ إذ ة خطاب الشاعر أحمد مطر في مو قف عندها  وألهم ثير من الرؤ التي  ذلك في  ل ، و ة الش مثل امتدادا  لمرحلة الرواد من ناح
ـي ه في العالم العر بيرا لد متلق القي قبوال  املة ترو على الخمسمئة صفحة وتضم شعرا  ة  اهتمـام  الشاعر، فضال عن أن له مجموعة أعمال شعر حظـى  ، و

مأل م ضة من القراء و حة عر ني؛ شر ما فـي مسـتواه التكـو ـه الشـعر ، والسـ ار جانب من جوانـب خطا ا الخت ان سب ل ذلك  ة ،  ة الشعر ة العر ت انا في الم
ون أنموذجا حّا إلجراء نقد تحلي انة ، ل ة مهمة في منظومة النقد األدبي الحديث في نّص شعر له هذه الم ات نظر ره لي  .  ولتـوافر شـعفضال عن تشغيل آل

اره موضوعا للدراسة ؛ لما لهـذا الميـد قف عامال مؤثرا في اخت ة  ع النص بير والفت للنظر من التناص مع مختلف الموارد والمنا م  بـر فـي على  ـة  ان مـن أهم
قت دراسـتي هـذه دراسـتان ؛ لكـن دراسـتي  اتهـا  وقـد سـ ات تناصها وتجل انتـا تأصيل النصوص الحديثة ، والوقوف على جذورها وآل لتاهمـا  تفارقهمـا فـي أمـور :.

م فــي شـعر أحمـد مطـر)( اللـي مقتصـرة علــى تـأثير القـرآن _أعنــي ١تحفـران فـي جـزء مــن (التنـاص) ؛إذ جـاءت األولـى  (حضــور القـرآن الكـر احثــة خديجـة الف ) لل
مان فخصـص رسـالته للماجسـتير بــ(مظاهر التنـاص ا احث عبدالمنعم محمد فـارس سـل ة_ أما ال ـان أوسـع مـن ٢لـديني فـي شـعر أحمـد مطـر)(القرآن ) ،وهـو وٕان 

ة لعملي .  النس ا  ان جزئ قة ،    منطقة اشتغال الدراسة السا
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 صفاء عبدالله برهان اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
اُت في الشعر األندلسيّ    الهاشم

اها وظواهرها الفنّة)   (قضا
 
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٠ السنة

ة/ادب لقسما  لغة عر
ملخص الرسالة أو 

  األطروحة
أجدادهم أهل البيت عليهم السالم، مع م ين األندلسيين الذين عاصروهم  ات)، فألحقوا العلو حافظتهم على األسس وّسع الشعراء األندلسيون من مصطلح (الهاشم

حدثوا أ تغيير جوهر في داللت اته، إذ لم  ين إلـى التي أرساها الكميت في هاشم صـرفوه عـن العلـو ة، حيـث لـم  ه في الحاضنة األندلس ة في مراحل تقّل ه األصل
ة مدخال لتمجيـد أهـل البيـت فـي ضـوء مـدح أحفـادهم، فمـنح الشـعراء ا ة األخر التي وفدت على األندلس. مثلت القصيدة الهاشم ة الفروع الهاشم ـة األندلسـ لهو

ام بهذا المنفذ، الذ أوجده ابن هانئ وشعر  ة في أ ة ذلك ارتفاع متون شعر ال فكر وآ ما تعرضت الغت اب تلك الفروع؛ ور غ اء الحّموديين، سرعان ما غاب ذلك 
ّين أن تجدب قرائحهم وال ُسـمع مـنهم إال نصـوص العلو ، وهما ممن اعتصما  ادة وابن الحّنا عقل لشعراء أمثال ع ين أنفسهم، فال   متنـاثرة فـي الوقـت الـذ العلو

اعـث الشــعر  ، ـام الموحــدين، علـى يــد ابـن أبــي الخصـال الشــقور ر أهـل البيــت فـي قصــائد مسـتقلة إال فــي أ قصـائد طــوال فـي غيــرهم. لـم يــذ النبـو فــي  احـتف 
ة وت ع ورقـة نفـس وصـدق مشـاعر وعمـ شـاعر ة؛ من سالمة ط ة امتداًدا لنظيرتها المشرق ـة األندلس، فكانت القصائد الهاشمّة األندلس نـّوع دوافـع، جللتهـا رعا

ة_ حتى العهـد الغرنـاطي الـذ قـّل نتاجـه. اتضـح للدراسـة أن عـدًدا مـن  ة من المنصور وابنه الرشيد_ وهو ما لم تعرفه القصيدة المشرق الشـعراء األندلسـيين رسم
المذهب المالكي أمثال؛ ابن أبي الخ انوا من أهل السنة ممن تفقهوا  ، فكـانوا عضـًدا للشـعراء الذين مّجدوا أهل البيت  قـاء الرنـد س وأبو ال صال وصفوان بن إدر

، فبينـت علـو الشـعور اإلسـالمي، وقـد عّمـ ذلـك عزلـة األندلسـيين إزاء خصـمهم المشـترك.  س عقائد عة، ولم يؤثر عنهما أ تشّنج أو تسي ـرس الشـعراء  الش
ــة العظمــى مــن قصــائدهم للــدفاع عــن خالفــة أهــل  ــة قصــائدهم وأثــرت فــي الهاشـميون الغالب ــر حقهــم فــي ذلــك، وقــد وجهــت عقيــدتهم العلو البيــت، والــرد علــى من

ة، بيد أن ذلك القى قبوال منهم؛ ألنه يثبت دعائم خالفت ام الفاطمّة والحّمود ه أ اسي إل التها، على الرغم من تسرب المنحى الس هم بهذا األصل الذ يرتقون تش
ته االجت حر ه، فالتزموا  عـد عنـدما إل ين، قـد انحـرف إلـى مـا هـو أ ـة العلـو ـان أحق ـة إلـى ب ـة الموّحد ة المتفاعلة مع رموزها، والملفت للنظـر أن سـعي الذهن ماع

الد عن خالفتهم. ّين في تلك ال ، فكان ذلك عامال في حجب العلو   تفّردوا بتلك الخالفة، بتوارثهم المهد بن تومرت العلوّ
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ماء اسم الطالب  عدنان عبدالحسين العقابي ش
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  هـ )٦٦٨شعر أبي الحسن الششتر ( ت 

  الشاعر الصوفي
ة ة ــ فن   دراسة موضوع

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٠ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

اة الشاعر أبي الحسن الششتر وشعره ، البد من إيراد   ابرز نتائج هذه الدراسة ، وهي : دراسة ح
ان ذا نشأ  ما من  ا  أخر في ظهور التصوف وانتشاره بين األندلسيين ، الس ا ًا شارك أس ة في األندلس سب اس ل اضطراب األحوال الس الشاعر أبي شّ ة  ة دين

ـل مرحلـة منهـا شـعره عـت  ست مراحل تصوف الشاعر على شعره ، حتـى ط ة تمثـل  الحسن الششتر .انع عهـا وأفكارهـا ، فوجـدنا فـي شـعره مصـطلحات صـوف طا
م مصـد ة. َمثَّـَل القـرآن الكـر عين الصـوف فلسفة شيخه ابـن سـ ة تمثل مرحلة تأثره  ة فلسف ما وجدنا مصطلحات صوف رًا مهمـًا مـن مصـادر مراحل تصوفه األولى ، 

ـة علـى سـعة اطـالع الشـاعر ثقافة الشاعر ؛ فقد استقى منه ألفاظًا ومعاني وصـورًا أغنـى بهـ ـة وأدب ـة وعلم خ ات تار ـر الشـاعر لشخصـ ة .ــ دّل ذ ا لغتـه الشـعر
  وتنوع ثقافته .

ة .ُعد الشاعر أبو الحسن الششتر أول من صال أفكاره الصوف ال النظم ، من مقطوعات وقصائد وموشحات وأزجال ؛ إل نظـم  التصـوف  ـ طرق الشاعر شتى أش
ة . شغل موضوع الحب اإللهي قلب الشاعر ، حتى آلـت  زجًال .ابتعد الشاعر ته الصوف ة لتجر ة ، لخضوع موضوعاته الشعر عن موضوعات الشعر العري التقليد

تين في سمو العاطفة ورقتها ، و  ه. اقترب شعر الحب اإللهي عند الشاعر من شعر الحب العذر ؛ الشتراك التجر ة إل ع موضوعاته الشعر ن الصور ابتعادها عجم
ة الفجة . اتهم والتغني بهن . الحس رهم محبو ة ، استل الششتر من شعر الحب العذر ، ذ ه للذات اإلله عّبر من خالله عن ح   لحاجة الشاعر إلى رمز 

  ـ   
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عي اسم الطالب م محمد الر ر  حيدر رضا 
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  شعر ابن خاتمـــة األنصار 

ال  غيـــةدراسة 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٠ السنة
ة/ادب القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ذلك االختالف طرأ على سنة وفاته .اسـتمد شـاعرنا عناصـر ثقافتـه  ح لرأ المحق ، و د والدة ابن خاتمة سو الترج خ يؤ ن هناك تار ـة لم  مـن األجـواء الثقاف
انت آنذاك تش ة التي  ل جهده الغرناط رس لذلك  ما  ضًا ،  طلب الصورة أ عة في شعره ، وعني  افة .تداخل وصف الطب تمل على ألوان العلوم واآلداب والفنون 

ـان ـ  طلب الصـورة  عض القليل في وصف الخمرة ، إّال أن ولعه  عة ، وال ـانالفني ، وقد وف في الصور التي جاء بها والسّما في وصف الطب عـض األح ـ  فـي 
الزمنا هذا الشعور ـ على وج قي ، و اد نشعر أن وراء الصورة عاطفة صادقة ، أو تعبيرًا عن إحساس حق حدِّ ذاته فال ن أنه هدف  ه الخصوص ونحن نقرأ يبدو و

ة قدرة على رصد  الغة العر احث في تحليل شعر ابن خاتمة ؛ ألن لل الغي ، فقد اعتمد ال ة للنص األدبـي والغـوص فـي شعره الغزلي .أما المنهج ال المظاهر الفن
  أسراره.

قائهــا حـذف األداة أو إ ه المختلفــة  مــا يتناسـب مــع الموقـف التعبيــر فــي القصـيدة ونــوَّع فـي ضــرو ه  ــع فــي  أجـاد الشــاعر فـي اســتعمال اسـلوب التشــب مـع التنو
ة بنوعيهـا استعمال األدوات المختلفة : حروفًا وأسماًء وأفعاًال .لقد أضفى الشاعر صفا عـة فظهـرت مـن خـالل الصـورة االسـتعار سـها علـى الطب ت األناسي التي ع

ة وحسّ  قر قدراته الع ه  س والمشاعر التي أسقطها عل األحاس اة مملوءًا  الح ضًا  عة عالمًا نا ة ، إذ وجد في الطب ح ة والتصر ن ـذا األمـر مـع الم ه المرهـف ، و
ح في اال د واإلطالق والترش ـة عنـد الشـاعر التجر ستعارة وأن تميز اإلطـالق االستعار بجماله خاصة ناجمـة عن جعـل النـص متأرجحـًا بين طرفين .لـم تحقـ الكنا

انـت أسـاليب الطلـب فـي شـعره ( االسـتفهام ، األمـر ، النـداء ... ثير مـن النمـاذج . انت أقرب إلى التقليد في  ًا متميزًا و مـا بينهـا الـخ ) متداخلـة  حضورًا إبداع ف
ـأِت أسـلوب الحـذف فـي شـعره عبثـًا بـل أملتـه ال ـأدوات متنوعـة .لـم  اينـة و ة واجهـت الشـاعر فاسـتدعاها بنسـب مت ـة ونفسـ ـة اشفة عن حاالت ماد ضـرورة الفن

عض النصوص .وانطل اسلوب ًا معّبرًا عن االنفعال في  ًا مفض انًا تسارعًا صوت ة في النص وأحدث الحذف أح ـة  والدالل م والتأخير في شعره من مؤثرات فن التقد
ي الفصل وال ذا األمر مع اسلو قًا .و ون للفظة المتقدمة دور فاعل في التعبير عن الداللة تعبيرًا دق اق ، إذ  قتضيها الس ة  وصل ، واسـلوب القصـر ، إذ وعاطف

ـة ال ع ان استعماله للظواهر البد اق .   فرضه الس ة تسـتدعيها القصـيدة واسـتغل الشـاعر العامـل ساق الشاعر مع ما  ـة ونفسـ متنوعـة منطلقـًا مـن ضـرورات فن
  الصوتي الذ تحققه هذه الظواهر في الكثير من المواضع المختلفة .
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ي اسم الطالب   رجاء عبد داود سلمان الُز
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  الوصف والحوار في 
ات أحمد خلف  روا

 
 تيرماجس الشهادة

 ٢٠١٠ السنة
ة/ادب  القسم   لغة عر

ات، األمر الذ فتح لنا  ملخص الرسالة أو األطروحة يل فن السرد ة التي بدت معالمها واضحة منذ أواس القرن المنصرم، األثر األكبر في تش ا" في دراسة وتحليـل  ان لتنوع الرؤ النقد ابوا
ة، محاولة للكشف ع ة السرد ات البن ة أغلب مستو ـة اإلفـادة مـن المنـاهج النصـ ان ـة منـي فـي إم يـب واللفـ والداللـة ورغ ات الفن الروائي من حيث التر ن تجل

ات أحمد خلف ألنها تنوعت في مضـامينها وموضـوعاتها فكانـت متنوعـة فـي طروحاتهـا فعالجـت ارنا على دراسة نصوص روا ة، فقد وقع اخت اق امـورا" عـدة،  والس
ان هناك من ساعدن ان من دواعـي اهتمـامي و عد أن تحددت ميولي وتوافقت مع الفن الروائي  فهذا  ة المحددة  حث ووقوفي على العت ار لموضوع ال ي في اخت

تور علي حث فأسهم األستاذ الد ستح ال ة تطب على موضوع  يل رؤ ة تش ف ة لكن الخبرة تنقصني في  ورا"  منذ البدا سـاعدتي معبد الرزاق السـامرائي مشـ
ـة الظلـم للوصول إلى هذا الموضوع  محار ، ومحنـة فينـوس)  غـداد، مـوت األب، حامـل الهـو ـة  م، بوا ـات أحمـد خلـف السـت(الخراب الجميـل، نـداء قـد تميـزت روا

ـة واإل تاتور ل الحاالت المقنعة التي تتخفي معالمها في فئـات المجتمـع وأنظمتـه الد حـاول الوقـوف عليهـا والتأكيد على التحرر منه والكشف عن  ـة الفاسـدة ف دار
ة التي يرتكز عليهـا فـي عملـه  ن أن تكون موضوعات الروا م م مادة صالحة لإلفادة واالبداع معا"، لذلك  ا" بتقد ا" وأدب ـة، ومعالجتها فكر ـة، وسـمات أخالق (ترو

ة) إن   صح ذلك  ابداع
م الخطـة علـى ثالثـة فصـول وتمهيـد: ـار هـذا الفـن، وتنـاول التمهيـد ثالثـ  -تـم تقسـ اتـه األولـى ألخت دا ـاة الروائـي و ة محـاور تضـمن األول نبـذة مختصـرة عـن ح

ـه عـرض مفهـوم الحـوار ا" ، أما المحور الثالث فتناولنـا ف ه نقد واسـتعراض مـوجز  المحور الثاني استعراض مفهوم الوصف لغة" واصطالحا" وتطورات المصطلح ف
  ألنواعه.

ح أتي :أما الفصول فكانت  احث:-سب ما    -خصص الفصل األول لدراسة الوصف وجاء في ثالثة م
عـث ا    عـد  اء واسـتنطاقها تعـابير تحـرك الجوامـد  ـل األشـ حث األول عنوان اللغة في النص الروائي بوصفها األنموذج الناط فـي تحو ـاة فيهـا بلغـة  حمل الم لح

شعرها المتلقي ، فضال" عن نـة فهـو ينقـل  واصفة أكثر مرونة لكي  اء واألم األشـ اطـه  د علـى ارت عة الوصف التي تؤ المتعة، ووفقا" لطب ونها تمنحنا الشعور 
ا". س الواقع تجسيدا" ح ع أدق صورة ل صال المعنـى المـراد، فمـن   المنظور الخارجي  سة في إ حث الثاني عن لغة الوصف بوصفها الوسيلة الرئ وتحدثنا في الم

ع أ ـب المعنـى إلـى القـاللغة نستط عة والتفصيل في وصفه والتدقي في إبراز مالمحـه وتجسـيدها وذلـك لتقر قدرة المتا أنه حاضر أمامنا  ارئ ن نلتمس الموصوف 
  صورة مشوقة. 

ا  ة التي ال تنهض بدون الزمان والم فة بنائ فة الوصف بوصفها وظ ه عن وظ حث الثالث هو وظائف الوصف/ تحدثنا ف ان الم ات و تنقسـم علـى و ن والشخصـ
ة الرو  أنواعها المختلفة لتخدم مقصد ة). فتتعاضد هذه الوظائف  فة االيهام ة، والوظ فة التفسير ة، الوظ فة الزخرف ـه ثالث وظائف (الوظ صـبو إل ائي وتحق مـا 

احث هي: ة وقسم على أرعة م ـتم مـن خاللهـا تسـل الضـوء   -فكرا" ولغة. واختص الفصل الثاني بدراسة أنواع الرؤ الوصف ـة/ و ة الجزئ ـة الوصـف األول الرؤ
قة صورة دق ة تعرض األجزاء  ات, وهذه الرؤ ان الموصوف والشخص ـه علـى رسـم   على أجزاء الم ـز ف ة/ ير ة المشـهد ة الوصـف حث الثاني عنوان الرؤ اما الم

ـه لـذا ينـال اهتمامـا" واضـحا" مـن قبـل الـروائيين.المشهد وصفا" واخراجا" بوصـفه مـن العناصـر المهمـة التـي تسـتقطب  ـة    اهتمـام المتلقـي والتـأثير ف الثالـث الرؤ
ون ز مهمتها في  ة شاملة، وغير محددة تتر اء فتكون بذلك رؤ ة لتتوحد في عامة األش ة عامة تنطل من الخصوص ة/ هي رؤ ة الشمول نة الوصف نا األم ها تر

ع ا صورة عامة. حث الرا اسها على دواخل الموضوع الذ خاض الم ات ومد انع ن الروا ع عناو حث حاولنا تت ات/ وفي هذا الم ة لعناوانات الروا ة الوصف لرؤ
ن في األغلب أخذت من مشهد محدد يتعمـد الكاتـب إخراجـه أو الوقـوف أن العناو نه ووجدنا  اره لعناو اب اخت ـه الروائي غماره ووقفنا على أس واردة  علـى لفظـة ف

ج التجار  ة، مثلما الحظنا ابتعاده عن الترو ح للمتلقي فكرة ر العنوان بهذا المشهد الذ يبدو فكرة  مصغرة للروا انا" أخر في العنوان ليت اته، واح ن روا لعناو
محاولة  ة من خالل العنوان  سعى إلى تدبر أمر الروا ه إذ    فك شفراته. يجعل من العنوان رمزا" يجذب المتلقي إل
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ه في ظال م نوٌر ُيهتد  نهـل مـن فالقرآن الكر ُّ أنظـارهم، يتصـد لتفسـيره أفاضـلهم، و ُة العلماء، ومح حيد عن الح لسانه، فهو غا ٍ ال  م الضاللة، وميزان قس
ــان تفســير (الميــزان) ل ــا  م أو تفاســيره، ولمَّ ــالقرآن الكــر قــٍة  ــون موضــوع رســالتي ذا صــلٍة وث لعالمــة محمــد حســين علومــه أكــرمهم؛ لــذلك عقــدت العــزم علــى أن 

ـًا، ـًا، ودالل قني إلى دراسـته نحو بيرًة في تفسير القرآن في العصر الحديث، اتجهت إلى دراسته، لكّني وجدت من س ائي موسوعًة  اط ـًا .لـذا ارتأيـت أن  الط الغ و
ن مـن أعـالم التفسـير، همـا: (الزمخشـر  بيـر ـائي ٥٣٨أجمع في دراستي بين علمين  اط ـع ١٤٠٢هــ) ، و(الط ـأن أتت ـاف) فـي (الميـزان) ؛ وألنَّ هــ)،  أثـر (الكشَّ

ان من الصعب أن تكون الدراسة لغ ن ،  ة، ولضخامة مادة هذين التفسير ما علوم العر شتى أنواع العلوم، والس ن قد حفال  ـًة فـي رسـالٍة هذين التفسير ـًة نحو و
حجــٍم وزمــٍن معينــين، فاســتقر الــرأ علــى دراســة األثــر النحــو فــي تمهيــدٍ  هما ،  محــدودٍة  ــائيِّ وتفســير اط الزَّمخشــرّ والط ــف  ــا التمهيــد فكــان للتعر وفصــلين، أمَّ

احـث، ضـمَّ األو عـة م ـاف) وأثـره فــي (الميـزان) ، فقسـمت مادتـه علـى أر ل منهـا طرائـ نقــل وخصصـت الفصـل األول بدراسـة المـنهج النحـو للزَّمخشـرِّ فـي (الكشَّ
اف) للزَّمخشرِّ  ائّي عن (الكشَّ اط ـي فـي الط حـث الثالـث أصـول النحـو العر اف) وأثـره فـي (الميـزان) ، وَضـمَّ الم حث الثاني المصطلح النحو في (الكشَّ ، وَضمَّ الم

ع مسائل الخالف النحو في (الكّشاف) وأثرها في (الميزان)، أمَّا الفصل الثان حث الرا اف) وأثرها في (الميزان) ، وَضمَّ الم ة  ي فتضمَّن دراسة(الكشَّ احث النحو الم
ـه، والثـاني الفعـل ومـا يتع احث، تناول األول منها االسـم ومـا يتعلَّـ  اف) وأثرها في (الميزان) ، فقسمت مادته على أرعة م ـه، والثالـث الحـرف ومـا في (الكشَّ لَّـ 

حث .وأما مصا ع الجملة وما يتعلَّ بها ، أما الخاتمة فتضمنت أهم نتائج ال ه، والرا ، وتفسير يتعل  اف) للزَّمخشرِّ حث ومراجعه ففي مقدمتها تفسير (الكشَّ در ال
ـه وقراءاتـه ،  تـب تفسـير القـرآن ومعان تـب التـراجم والسـير، و ـائي، فهمـا أسـاس الدراسـة ، والمصـادر األخـر تصـنف إلـى:  اط تـب النحـو واللغـة (الميزان) للط و

اف)  حث أن أتتََّع أثر (الكشَّ ائي منفردة . .واقتضى منهج ال اط   في (الميزان)، ال أن أتتَّع آراء الزَّمخشرّ أو آراء الط
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ة القسم  لغة عر
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ارعًا في إظهار العلة و   ان اللغو  ة العالم اللغو ، فكلما  عد آخر ، حتى عد من مقومات شخص ه سطع نجمه التعليل اللغو والنحو يتنامى يومًا  االنتصار لرأ
ة تنم ك عن أن فكرة التعليل مسألة فطر ه. ناه ثر طال ست اللغة ونموها ببدع من ذلك . ولعل و و مع اإلنسان ، فكل شيء في الوجود يثير فكرة علة وجوده ، ول

ال ه في التقعيد النحو ، لكون الكثير منه مرورًا  ف ) من تعذر االحتجاج  ة النحاة القدماء بدراسة ( الحديث الشر غ قلة عنا ة دون في تسو معاني النحو
ا وفنون استغل  -نا ه - األلفا ، ونعتذر  ن أن يجده الدارس الجديد في المتون الحديثة من ظواهر وأساليب وقضا م من أننا لم نقع في دائرة هذا التصور ، لما 

حصر منه طة والحذر النحو ، والكثير الذ ال  ه على اختالفهم في الح ور فصاحتها ، أو سالمتها ، أو جمالها بذرائع أصحا فنون القول ا غنالتصور المذ ي 
ما الجامعي منه على وجه الخصوص .وقد اخترنا ( عق ها واالنصراف عنها في الدرس الجديد ، والس ة التي ال وجه لقبول تر الغة العر ود الزرجد على مسند وال

ة ، فهذا هو الكتاب الثالث ا مة في إعراب الحديث النبو اإلمام أحمد ) مبدأنا لدراستنا هذه للماجستير في النحو العري ، وال غرا تبتنا الحديثة القد لمؤلف في م
بر (ت قاء الع تابي " إعراب الحديث النبو " ألبي ال ح " ، البن مالك (ته) ٦١٦عد  الت الجامع الصح ح لمش ح والتصح هـ) سماه ٦٧٢، و " شواهد التوض

ر السيوطي (ت عن٩١١مؤلفه جالل الدين عبد الرحمن بن أبي  عقود الزرجد في إعراب الحديث . ونص على  -عقود الزرجد على مسند أحمد . - وانين : هـ) 
الكشف عن المصنفات ال تاب ( التراجم ) ، أو القائمين  ظن أن هذا من وضع  ر هذا حتى ال  سوطة التي صدر بها ، نذ مة هذا في المقدمة الم حاجي  -قد

فة (ت   ) وغيره .١٠٦٨خل
عة  عض الحاالت عند عرض وقد اقتضت طب اب والتحليل في  ان األس ه على وف المنهج ألوصفي  ؛ ألننا نحتاج إلى ب الموضوع دراسة التعليل ف

عة المسألة وتوافر اآل سر فيها هذا المطلب بناًء على طب م العرض من دون ذلك إال في الحدود التي ال يت ستق جاءت راء في معالجتها .فالمسائل المعللة ، إذ ال 
تاب عقود الزرجد ، فتناول معنى التعليل في اللغة واالصطالح ، و  ان أنواع العلة ، الرسالة بتمهيد وأرعة فصول ، خصص التمهيد لدراسة مفهوم التعليل و

تاب عقود الزرجد فتناول تأليف الكتاب وتسميته ، ومنهج الكتاب وخصائصه  ونشأتها،  ومن ثم موقف القدماء والمحدثين من العلة .أما القسم اآلخر الذ تناول 
ين لتداخل ال فصل بين المستو موضوعات ، فقد عرض ، ومن ثم مصادر الكتاب وأهم شواهده .أما الفصل األول الموسوم بـ [ التعليل الصوتي والصرفي ] ، إذ لم 

حثين ؛ ا قسم على م حث موضوعات لدراسة التعليل الصوتي والتعليل الصرفي ، فكان لزامًا أن  ألول منهما اختص بدراسة ( التعليل الصوتي ) وقد تضمن هذا الم
حث الثاني ( التعليل الصرفي ) فقد تضمن علة المشابهة وعلة الرد إلى األصل ومن ثم علة العوض . ووسمت الفصل الثاني بـ اإلبدال واإلعالل واإلدغام ، أما الم

حثين ؛األول منها (المبتدأ [ التعليل النحو في المرفوعات ] ، إذ تن مه على م ه موضوعات المبتدأ والخبر ، والفعل والفاعل ،وقد اقتضى هذا الفصل تقس اولت ف
الرفع على  رة ) و(االبتداء بـ {منذ } ) و (دخول الفاء على الخبر ) و(العطف  الن  اسم { إن } قبل الخبر )والخبر ) وقد تضمن موضوعات (رفع أ )و (االبتداء 

لمة (القوم ) في قول الرس حث الثاني الذ درس (الفعل والفاعل ) ,فقد تضمن ( رفع  ة للجنس معرفة ) أما الم ه –ول و (مجئ اسم { ال } الناف صلى الله عل
عد {ح–وآله وسلم  ات عالمة الجمع مع الفعل المتقدم )و (حذف الفاعل ) و( رفع الفعل  تى } ) . أما الفصل الثالث الموسوم ((شهادة القوم المؤمنون )) )و (إث

احث ؛ األول منها درس ( التعليل النحو في المفعوالت ) ، وتضمن المفعول عة م ات] ، فقد قسم على  أر المطل , والمفعول  بـ [ التعليل النحو في المنصو
ع (النداء ) ع ) وتضمن ثالثة  معه ، والثاني ( االستثناء ) والثالث درس ( الحال و التمييز ) و الرا ع فقد حمل عنوان ( التعليل النحو في التوا .أما الفصل الرا

يد ) ,  والثاني ( العطف ) , والثالث (البدل ) . احث ؛ األول منها درس ( النعت والتو   م
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The study of the expeximentation in the novels of Taha Hamad Al_Shabeeb has been concluded and showed 
important results .  

A thesis shows that a classical novel had been concerned on establishing a structure throughout a clear plot, the 
interaction of events and the fusion of time and place. The modern theories in literature focused on the deviation of 
the text and the using of new technique of narration which depended on the idea of dissociation, and give a time for 
the shaping of language, and the representation of structure, that lead to change the reality, beside the interesting 

of expressionistic abilities to show the aesthetic values and meaning of a writing level or reading one. 
Language is considered as an essential thing which help the author to concern with new kind if the technique of 
linguistic as well as to create experimental shapes such as repetition and quoting. A writer uses which is taken from 
the Holy Quran words the cutting, omitting and the using of foreign words. The poetic language is the main 

concern.  
  A novel is a fusion and poetry and prosy thus represent the   

 
moderating changing the language of a novelist. The novelist   

 
depended on experimental technique. A novel is a result of the  

 
interaction of the text and its parts. The irritationality, the 

 
 
 
1 

supersizing and the transformation of imagination to reality. Al-Shabeeb tries to manipulate upon the readers mind, 
and invite him to a world of confusion. The novelist interferes directly in order to participate in the process of 

narration and omitting. 
The space use and refer to the silence within a text which is shows the continuity of the events. 

The modern critical studies deal with the experimental in writing, which depending on introducing, the using of 
pause, time and place. A novelist sets his attention on the introducing details, long pausing, the contractor of 
showing the trifles in the action of writings and readings. Al-Shabeeb's novels are characterized by their avoiding of 
a traditional address. He tries to establish a new address which can make a balance. By the creation of new myth a 

novelist achieved a wide usage of what is universally and locally. 
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علم النحو، ق ة  قته العلمَّة الخاصَّ رته العامَّة وحق ف  ، م األقو ر النحو على مد قرون ِإنَّ ح ر استعماله مع تطوِّ خ نشأة التأليف النحوِّ وتطوُّ د ارت بتار
دة.   متعدِّ

ل َمن صرَّ  ه أوَّ ان سيبو ره، و حيث لم يخُل مصنٌَّف من مصنَّفاتهم من ذ ع النحوِّين  ًال وموجودًا عند جم ثيرة من ان استعمال األقو أص ره في مواطن  ح بذ
ه من حيث حدِّ  تا ض الضعيف.خلصت الرسالة إلى أنَّ النحوِّين لم يهتمُّوا  ح وعلى وف المعنى اللغوِّ له وهو نق طل في مواطن الترج مًا   األقو حدا ونه ح

س، واألشهر، واألجود) على الرغم من ـ (األق قَّة األلفا التقوِّمَّة  ين  حدث بينه و س، والتداخل الَّذ  ل الل ثرة استعمالهم إَّاه.خلصت الرسالة إلى إيجاد  يز
ٍم ن ِّ ح م نحوٌّ شأنه شأن أ استقراء المواطن الَّتي استعمل فيها ، وأثبت من هذا الحدِّ االصطالحيِّ أنَّ األقو ح ، أو قاعدة نحوَّة بيَّنت مالمحه حدِّ لألقو  حوٍّ م.شهد استعمال األقو لوناً  ن تعود إلى أنَّهم التمسوا  والسمات المميَّزة للح ر بدو أنَّ قلَّة استعماله عند المتأخِّ من االضطراب لد النحاة من حيث القلَّة والكثرة، و

ـ(األثبت، حَّة، ولالبتعاد عن السائد والرتيب اتَّجهوا إلى إيراد ألفا تبد داللة األقو  عض األلفا الترج قة بين  ) أو رَّما لدفع واألشّد، واألوث الفروق الدق
ة إمالء.استعمل النحوُّون األقو على أنَّه أصل نحو  انت ُتملى على الطل ة؛ ألنَّ أغلب المؤلَّفات النحوَّة آنذاك  ه في السأم عن الطل رجع إل ه و حتكم إل  ٌّ

م معيَّن على آخر. ح ح  ترج
ع ومنها (عوامل األسماء أقو شهد إيراد األقو اتَّفاقًا وٕاجماعًا بين النحوِّين في عدد  سلَّم بها عند الجم حت هذه المواضع ثوابت نحوَّة  من المواضع، حتَّى أص

ن من العلماء.ب ر عامل) هذه أصول نحوَّة معتبرة عند المتأخِّ س  ات) و(العامل أقو ممَّا ل نى النحوُّون األوائل من عوامل األفعال) و(الضمَّة أقو الحر
رو الم العرب عامَّة أو النحوِّين وٕانَّ والمتأخِّ شمل  األقو  م  ن الح .لم  ثيرًا من القواعد النحوَّة والصرفَّة الكلَِّّة على األقو قتصر على عدد من ن  ان  ما 

.أوردت الرسالة األلفا المرادفة لمصطلح األ األقو صفها  ر مسألة و قو والتعبيرات الَّتي ساقها النحوُّون في مصنفاتهم النحوِّين أو رَّما نحوَّ واحد ينفرد بذ
ثيرا من ال .وقفت الدراسة على أنَّ  م النحوِّ ار هذه األلفا للتعبير بها عن الح اب الَّتي دعت إلى اخت مًا من للداللة على األقو واألس نحوِّين يوردون األقو ح

ة الرأ الَّذ ي ه في تقو ر دليل ُعتمد عل .غير ذ   رونه أقو
  

  
   



م ر  سراب 
 

ّ  اسم الطالب د  حمدّة موحان حمود الّز
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  شروح ديوان المتنبّي في القرن الخامس الهجرّ المطبوعة دراسة لغوّة ُمواِزنة

 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٠ السنة
ة القسم  لغة عر

ة   ملخص الرسالة أو األطروحة ًما، وحديًثا، وقد ُرزق ديوان المتنّبّي عنا ًقا، ونقًدا، قد ثيرة، وقد بلغت شروحه أكثر مّما ُعرف عن بيرة، شرًحا، وتعل مادة لغوّة  حفلت شروح ديوان المتنّبّي 
رَّاح معالجتها، وتوجيهها  لها.يرجع ذلك إلى ثقافة المتنّبّي الّلغوّة الواسعة وقدرته على استعمال أساليب غير مألوفة، فكان على الشُّ ح معناها، وحلَّ مش  لتوض

جة في أح  ه .قّدم ابن فورَّ زّ فقد خالفاه في ترتي جة والّتبر ، المعرّ في ترتيب الّديوان. أّما ابن فورَّ ّ ع ابن سيده والواحد ، تا ّ ه، وابن سيده، والواحد تاب د 
رَّا ع الشُّ .اّت قّدم المعرّ مقّدمة. على حين لم  زّ لشروحهم  ه الّلغوّة واألدبّة، والّتبر ع جوان قوم على شرح البيت الّشعرّ بجم ا  ح في شروحهم منهًجا تكامل

قوهم .حفلت شروح دي رَّاح الذين س عضهم على الشُّ ادة على تضمين شروحهم مختلف صنوف المعرفة، وهذا دليل على سعة ثقافتهم، واعتماد  وان المتنّبّي ز
ه (الفتح على أبي الفتح) ، و(الّتجّني على ابن بجملة صالحة من الّنقد اللغ تاب ر في  جة جهٌد صوتيٌّ يذ ن البن فورَّ ه اإليجابي والّسلبي .لم  معني اب اللغات؛ المتناع وجود موّ  حة وأصوات المّد، والمصّوتات القصيرة يندرج في  ح حث أنَّ اإلبدال في األصوات الصَّ عّلل ظاجّنّي).تبيَّن في ال ا، إذ ا  هرة اإلبدال صوت

ائل هذا الحرف أو ذاك بدًال من عض الق ار  انت البيئة والمسألة الذوقّة والعرف االجتماعي، عوامل اخت حث أّن اآلخر في مفردات محدودة معدودة  رَّما  أكَّد ال
ة المف ان نس بن مة لب ون الّصوتين من مخرجين متقارين وهو ذو ق راهة توالي األمثال اقتصاًدا في الجهد العضلّي .حّدد ابن سيده مسّوغ اإلدغام هو  ردة، و

رَّ  اإلشارة إليها .أولى الشُّ رَّاح بل اكتفوا  حّددها غيره من الشُّ ة ونسب هذه الظَّاهرة إلى متكلِّميها، على حين لم  ظاهرة الهمز، إذ مصطلح المعاق ة واضحة  اح عنا
ين في عدم جواز اشتقاق اسم الّتفضيل من إّنها من األصوات التي فّرقت بي صّر زّ مذهب ال ّ والّتبر ن لهجتين من لهجات العرب.ذهب المعرّ وابن سيده والواحد

قول: أنت أش االبتعاد و ه  طال ه، و اق الكالم، فالّشاعر يخاطب شي اض والّسواد. ورّجحُت أنَّ المتنبّي أراد المفاضلة بداللة س الّظلم. فرأيت أّن ما  دُّ سواًدا منالب
ه الكوفّيون هو الّصواب.  ذهب إل

ائ اعّي) وغيرها من  ليل على ذلك قولهم: (خماسّي، وسداسّي، وس عة، والدَّ اب العدد مّما تجاوز األر ي الّنسب، وهذا يدّل على رجَّحُت صحة اشتقاق (ُفعال) في 
اء الّنسب.أجاز المعرّ  أّن  أنَّها مسموعٌة قبل أْن تتَّصل ب ش في أنَّ المعنيين متناقضان. وقد أثبت  ع ة الجمع على خالف ما يراه ابن  زّ تثن ّ والّتبر والواحد

ا في مراعا ّة، ولم يوج زّ أن تكون (بوق) عر ّ والّتبر اًسا وسماًعا.أجاز الواحد ة الجمع جائزة ق ، وأنَّ تثن ع وهو الالّتناقض لم يتحّق اس المّت جمع ة جمعها الق
اًسا على مثل: حّمام وحّمامات.إنَّ (فَ  قان) بل أجازوا في أنَّ األصل في الجمع التأنيث، فجمعت جمع مؤنث سالًما ق َعَل) و(َأْفَعَل) في اللغة تجئ على (أبواق)، و(ب

حث أنَّ األلفا الممدودة يختلف معناها عن األلفا ح في ال غة.اهتّم معنى واحد، أّما في القرآن فال يجوز.توضَّ  المقصورة، أ يختلف المعنى الختالف الّص
اس.أوضح ال ها من تغّير، وما خرج منها عن الق عتر اء الّنسب، وما  ظاهرة الّنسب فقد بيَّنوا األلفا التي نسبت إليها  رَّاح  ما الشُّ رَّاح ما للتصغير من معاٍن،  شُّ

اس وما شّذ منها .است ر ما خرج من الق ، ومّما أثر ذلك وأغناه اهتّموا بذ صرّ ثيٍر من الخالفات الّصرفّة والّنحوّة بين المذهبين الكوفّي وال رَّاح نقل  طاع الشُّ
ة الفا روح هي العنا ي المذهب .أبرز ما اّتصفت بها الشُّ صر رَّاح  ان أغلُب الشُّ وفّي المذهب، على حين  اعر (المتنّبّي)  المسائل الخالفّ أّن الشَّ ة التي وردت ئقة 

رَّاح من مس ان موقف الشُّ . ن أْن ُتَعدَّ شروحهم مصدًرا من مصادر الخالف الّنحوّ م ، لذا  ارّ تاب اإلنصاف لألن ار والتي لم ترد في  ائل الخالف قائًما على االخت
الرأ الذ ص أخذون  ح والموازنة بينها  عد استقراء اآلراء المختلفة، والّترج ل، وهذا يدلُّ على واالنتخاب، ف ه عن الّتكلف والّتأو ستغنى ف ّح عندهم دليُلُه، والذ 

ين.استطاع ابن سيده في أثناء شرحه أن ينقل لنا صورة جيل من الّنحاة في األندلس صّر ميلهم لل شعرنا  ان  ، وذلك الجيل الذ مال مزجهم بين المذهبين، وٕاْن 
صرّ  تاب سيب –إلى الّنحو ال ما  هوالس ة، وهذا يدلُّ على خفوت العصبّة المذهبّة في القرون التي عاشها  - و صّر رَّاح بين المصطلحات الكوفّة وال .مزج الشُّ

رَّاح  ان مذهب الشُّ حث أنَّ األدلة التي اعتمدت عليها في ب ة.ثبت في أثناء ال ير، ووضوح الّرؤ رَّاح، وعلى استقاللّة الّتف ان الالشُّ ة في ب مذهب الّنحوّ اف
. م على انتمائه الّنحوّ  للشارح أو إصدار ح

، بل اكتفوا  ميلهم الّنحوّ ح  رَّاح عزفوا عن الّتصر ميله الّنحوّ في موضعين من شرحه، بيد َأنَّ غيره من الشُّ زّ  روح صّرح الّتبر ح إلى ذلك .حفلت الشُّ التلم
ـ(الّتطّور الّداللّي، والّتر  ّ◌رَّاح أكثر اهتماًما بتتّع داللة اللفظة وتطّورها.ظواهر داللّة  ان الشُّ  ادف، والمشترك، واألضداد)، و

  
  

   



م ر  سراب 
 

اس العزاو   اسم الطالب  محمد صائب خضير ع
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة ـ  الغ اع الهجر   ـ دراسة  ة القرن الر اسي حتى نها ة في العصر الع م الجمال   الق

 

تو  الشهادة  راهد
 ٢٠١٠ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

اتهم ،  ر شيئاً  طارئاً  في ح ن ذلك الذ رأجزائه في اشعارهم ، ولم  ه الشعراء ، فأبدعوا في ذ ة موضوع مهم إلتفت إل م الجمال ة عاشوها الق ات وانما هو حالة ح
ة  مة جمال قة ، فالمرأة ق حث عن ل تفاصيلها الدق ه ال ان لزاماً  عل رها الشاعر  ة ، فإذا ذ قة ، وجار ة ، وعش ة ، فهي زوج ، وحبي اة العر انت محور الح

اة اللهو والترف والعبث التي عاشها اإلنسان  ة التي مواضع الجمال الحسي والمعنو فيها ؛ ليخلد ذلك الجمال في شعره ، والخمرة جزء مهم من ح العري في الحق
اة العري فهو يتفاخر بجمالها ، وألوانها ورشاقتها وسرعتها ، لذا ح له أن يأد ة مثلما هي جزء من ح مة جمال رها في شعره ، مثلما رسها.   أما الخيل فهي ق ذ

اسي فقد نظر الى ا ان ذوق العري قد ارتقى في العصر الع رامته وشرفه .   ولما  ه عن عزته و ر سالحه الذ يذود  عة يذ ما الطب عة من حوله الس لطب
لما ارتقى ذوقه ،  ة التي يلتفت إليها االنسان  أتي دور األمور المعنو نها وتجميلها ، ثم  رك أجاد منسقوها تز فقد اعجب العري المصنوعة من حدائ و

ة تستح  ماً  جمال رها في شعره فالشجاعة والحلم والكرم صفات تمثل ق ر االخالق الحميدة وذ مة وذ عد هذا التحديد لمفهوم الق ة إليها ، و وقفة ونظرة تأمل
صور جم ة ، فرسمها  مة الجمال ه الشاعر الق منظار مختلف ، فقد نظرت الى االطار الجميل الذ قدم ف يلة من خالل تفاصيلها ، رحت انظر الى االمور 

ة ، ثم من ات غر نا عيها القلب .     تشبيهات رائعة واستعارات الفتة للنظر و ة تطرب األذن قبل ان يجلوها العقل ، وتسعد العين قبل ان  ع خالل استعارات بد
ه وصلت إلى جملة أمور منه ة ف م الجمال ر الشاعر الق م الجمال ، وما فيها من رقي ، وفي الشعر الذ ذ ا : انماز شعر الشعراء عد هذا التجوال الممتع بين ق

ار عند وصف األ انوا أقرب إلى االك حتر والمتنبي الذين نادموا الملوك واألمراء . أما الشعراء الذين  الرقي والروعة مثل أبي تمام وال اء الجميلة   لناس ، فلم ش
ة نجده قد ذ حتر للبر شاجم ، وابن الرومي .فلو نظرنا الى وصف ال ل نفسه مثل  الش ة  م الجمال صعب على غيره تكن عندهم الصور ، وتمثيل الق ر أموراً  

م الجماليـــــة ضمن الغرض الش ر الق أتي ذ نه من خالل الولوج إلى عالم الجمال الشاسع و م بير  ان بها ، ففي حسه الفني مجال  عر في القصائد مثل االت
اد في الهجاء ، فل نعدم ، أو  قل في اغراض أخر مثل الرثاء ، و س من المعقول ان يلتفت الشاعر الى الجمال وهو يهجوأو يرثي ، الفخر والمدح ، والغزل ، و

حث ، وتنقيب ؛ ألن الش عد   ه اال   صعب الوصول إل ة شيء  مة الجمال ون ممجوجاً  خارجا عن المألوف والق اعر جعله شيئاً  وحتى لو جاء هذا االمر فس
ة مع الوصف الجميل لألش مة الجمال حتاج إلى تدقي ، ولعل أكثر شاعر أوقع قارئه في هذا الفخ هو ابن مفروغاً  منه وتختل الق اء ، لذا فهي امر دقي 

ة ، مة جمال صورة جميلة ، أو ق ان آخر وقد ينفرد شاعر  ان  وقد ال تكون في م ة في م مة جمال ون الشيء ، أو االبداع ق شترك بها أكثر المعتز وقد  وقد 
حز الشعراء الك ما لم  يـُبدع  غيرهم  وقد تتكرر الصور أو التشبيهات ؛ من شاعر ولم  ة عفو الخاطر ، وانما حازوها ؛ ألنهم قالوا فأبدعوا ،  انتهم الشعر ار م

رها في شعره ،أما تكرارها عن عيد ذ عجب بها ف ون من د غيره لذا فقد اخترت منها ما رأيت انه اجمل من غيره وسبب هذا التكرار عند الشاعر نفسه انه  ، فقد 
الغي ، والدرس الجمالي ات الدرس ال ان من الصعب التوفي بين متطل رها مرة أخر و اع ، أو الن هذه الصور تستح ذ ه  اب التقليد واالت ، فقد اجد بيتاً  ف

الغة ؛ مما أد إلى أن أف فنون ال ة ، ولكن الشاعر لم يوضح وجهة نظره من خالل االستعانة  مة جمال ة ق الئمها من نصوص شعر ثيرة لم أجد ما  قد جوانب 
لما ت ة  م الجمال ح وجهة نظره في الق الغة في توض زداد لجوء الشاعر إلى استعمال ال الغي و عي وارد الحدوث في الدرس ال ة  وهذا شيء ط وغلنا في الحق

ر ( ت  ة أكثر فأكثر فنجدها واضحة عند الصنو اس هـ ) ، و السيد الحمير  ١٨٢هـ ) ، أكثر من ابن الدمينة ( ت  ٣٥٤ـــــــد المتنبي ( ت هـ ) أو عنـــ ٣٣٤الع
الغة واهتم بها ، مثل القاضي الجرجاني ( ت  ١٧٨(ت  لها المعقد عند من درس ال ش الغة و زداد استعمال ال ر ( ت  ٣٩٢هـ ) . و هـ ) ، وأبي هالل العس

ا ٣٩٥ د ذهنه وٕاتعاب فكره . ووجدت أن التعبير عن هـ ) ، فهي عنده قواعد ، وأح ست أمور تأتي عفــــــو الخاطر ، التحتاج من الشاعر إلى  م موضوعة ، ول
الغة على لسانه احث ال الغة قد انقسم على قسمين ، أولهما : تعبير الشاعر المبدع الذ تأتي م احث ال م االستعانة  ة  مة الجمال قصد  الق من غير ان 

ستعين ايراد حاول أن  حتر ، والمتنبي ، وعلي بن الجهم وغيرهم .آخرهما : الشاعر الذ  مثل هذا القسم ال الغة ها ، فهي سلسة رائقة ، وخير من  احث ال م
ساً  بثوب الت ة متل مة الجمال أتي التعبير عن الق د ذهنه ؛ ف شحذ فكره ، و حث عنها مستعيناً   قة منها ، فهو ي مثل هذا القسم أبو حتى الدق كلف ، وخير من 

فهم مشاعر ا ستح الوقوف عنده ، فالشاعر الذ اليدرك معنى الجمال ، ال ة موضوعاً   م الجمال قى الق ر ولكن مع ذلك ت سه ؛ تمام ، والعس النسان واحاس
ستح ان يو  ه البهجة والسعادة ، ومن ثم ال ه فيدخل ف ع ان يلمس شغاف قل ستط صرة لذلك ال ه الذ له عيون م أنه شاعر فهذا اللقب هو فخر لصاح صف 
شر ، وله قلب واعٍ  أكثر من غيره ، وله احساس مرهف اكثر من غيره .   أكثر من غيره من ال

  
  

   



م ر  سراب 
 

 فردوس طالب نعمة الشرع اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ارم وجهوده النحوّة  علي أبو الم

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٠ لسنةا

ة القسم  لغة عر
ملخص الرسالة أو 

  األطروحة
ارم بين أصو تور علي أبو الم قي أثر في النحو العري في أّول نشأته.فّرق الد ون للمنط االغر ارم أن  تور علي أبو الم عد الد ير النحو وأصول است ل التف

ير النحو عنده هي الخطو أو األ حاثهم أّما أصول النحو العري فهي محاولة دراسة هذه الخطو النحو العري فأصول التف عها النحاة في أ سس التي ات
 واألسس .

تور حسين علي فرحان ذهب إل ة ، ولكن الد ا النحو ان أّول من استعمل مصطلح الجملة في القضا ارم أن المبرد  تور علي أبو الم ر الد ى أّن الفراء هو أّول ذ
س اع من استعمله ، وٕانّ  الترادف بين مصطلحي الكالم والجملة اعتمادا على فكرة اإلسناد واإلفادة ، ول ل محدود.أّن الزمخشر قال  ش تمادا ان  استعماله لها  

ارم أّن ابن الخشاب قد اعتمد في تحديد مفهوم الجمل تور علي أبو الم ارم .ير الد تور علي أبو الم ة على تمام الفائدة فق على اإلسناد فق على ما قال الد
م ال ارم تقس تور علي أبو الم جملة على أساس صدر من دون اإلسناد والصواب أنه قد اعتمد على اإلسناد واإلفادة معا على ما تبّين في هذه الدراسة.رفض الد

حا لتصنيف الجملة ؛ لذلك قسم الجملة اع اسا صح ون مق ن أن  م أنه أساس واه ال  تمادا على مجموعة من األسس أهمها اإلسناد على الجملة ووصفه 
تور علي أبو الم عد الد ة) .لم  ة ، الجملة الشرط ة ، الجملة الوصف ة ، الجملة الظرف ة ، الجملة االسم ارم الجملة التي ال محل لها خمسة أنواع ( الجملة الفعل

ة سواء من من اإلعراب من ضمن أنواع الجملة ألّنها تفتقد للفائدة العامة . ة اإلسناد ارم وضعها الخاص في العمل تور علي أبي الم ان لجملة الشر عند الد
ه على المسند ة التي يتقدم فيها المسند إل ارم الجملة االسم تور علي أبو الم ة فيها .عّد الد عة اإلسناد أم األطراف المشار الفعل من قبيل الجملة  حيث طب

عا لمذهب الك ة متا ارم عن مصطلح الفعل تور علي أبو الم ّ .عدل الد ّ ضاع وضاع الح ه ؛ ألّن هنالك فروقا واضحة بين جملة الح ن إل وفيين وهو قول ال نر
عض جوانب الحالة اإلعر  ة مقصورة على  عض االنسخ إلى مصطلحي اإلطالق والتقييد ؛ألّن النسخ يتضمن معنى اإلزالة واإلزالة في الجملة االسم ة و لمالمح اب
ه ال من مسندين .رف ة في نحو قولنا( أقائم محّمد) تتكون من مسند ومسند إل ارم أّن الجملة الوصف تور علي أبو الم ة.أثبت الد تور علي أبو الدالل ض الد

ه أثٌر بّين فيها ولكن الواقع ا ر الخليل بن أحّمد وأسلو ان لف ة  ة وعّدها تجمعات نحو ارم وجود مدارس نحو تور علي أبو الم ه الد د ما ذهب إل للغو ال يّؤ
عه والتي يراها أكثر ع اآلراء التي تتناسب مع المنهج الذ ات ان يتت مذهب معين وٕانما  ارم  تور علي أبو الم ارم. لم يتقيد الد تور علي  الم صحة.استعمل الد

ة واالنتشار وهي في أ االستمرار ارم المصطلحات التي اتسمت  تب ألغلب مصطلحاتها االنتشار. أبو الم ة ؛ ألّن مدرسة الكوفة لم  صر غلبها مصطلحات 
يب أعم من الجملة وهو يرادف االتجاه الذ يجعل الكالم أعم  يب فجعل التر مصطلح التر ارم مصطلح الكالم  تور علي أبو الم من الجملة.ر استبدل الد

اإلسن ارم مفهوم الجملة  تور علي أبو الم ر فكرة الد ّين أن ابن جني لم ين ة العامل ، و ارم ثالثة أسس استندت إليها نظر تور علي أبو الم اد واإلفادة.حدد الد
قله. ّين أّن ابن مضاء قد قولَّه ما لم  الم ابن جني و ارم  تور علي أبو الم تور علي أبو العامل النحو ، على ما قرره  ابن مضاء ، وقد فسر الد استطاع الد

صف الواقع اللغو وال ة العامل عنده يجب أن تقوم على منهج  اع منهج التحليل فنظر ة العامل النحو من خالل ات صحح نظر ارم أن  ا الم فّسره تفسيرا عقل
صدر عن الموق ه والثاني ال  نة تدل عل حدث لوجود قر ارم نوعين من المحذوفات األّول  تور علي أبو الم ا .حدد الد فترض واقعا غير منطق ف اللغو وٕانما 

ارم هذا النوع من المحذوفات  تور علي أبو الم ج النصوص المخالفة للقواعد ، وقد رفض الد ة أو تخر ح القواعد النحو ستند إلى موجود من أجل تصح ؛ ألّنه ال 
ون إّال أن تكون هذه القواعد  ن أن  م سير النحو ال  عا لهذا الواقع.الواقع اللغو ، واعتقد أن ت   معبرة عن الواقع اللغو ال أن تفترض واقعا ثم تضع القواعد ت

 
  

  
   



م ر  سراب 
 

ح الطائي اسم الطالب  لقاء فالح عودة فل
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة  الد   اراساتللغو
  في 
ة البن جني (    هـ)٣٩٢الشروح الشعر
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٠ السنة
ة/لغة القسم  لغة عر
بيرًة في تفسير القرآن في العصر الحديث، اتجهت إلى دراسته، لكنّ   الرسالة أو األطروحة ملخص ائي موسوعًة  اط ان تفسير (الميزان) للعالمة محمد حسين الط قني إلى ولمَّا  ي وجدت من س

ن من أعالم بير ًا .لذا ارتأيت أن أجمع في دراستي بين علمين  الغ ًا، و ًا، ودالل ائي ٥٣٨التفسير، هما: (الزمخشر  دراسته نحو اط هـ)، ١٤٠٢هـ) ، و(الط
ة، ولضخامة مادة ه ما علوم العر شتى أنواع العلوم، والس ن قد حفال  اف) في (الميزان) ؛ وألنَّ هذين التفسير ع أثر (الكشَّ ان من أن أتت ن ،  ذين التفسير

ًة في رسالٍة محدودةٍ  ًة نحو حجٍم وزمٍن معينين، فاستقر الرأ على دراسة األثر النحو في تمهيٍد وفصلين، أمَّا التمهيد فكان  الصعب أن تكون الدراسة لغو
اف) وأثره في (ا هما ، وخصصت الفصل األول بدراسة المنهج النحو للزَّمخشرِّ في (الكشَّ ائيِّ وتفسير اط الزَّمخشرّ والط ف  لميزان) ، فقسمت مادته على للتعر

اح عة م اف) وأثره أر حث الثاني المصطلح النحو في (الكشَّ ، وَضمَّ الم اف) للزَّمخشرِّ ائّي عن (الكشَّ اط في (الميزان) ، وَضمَّ ث، ضمَّ األول منها طرائ نقل الط
ع مسائل الخالف النحو  حث الرا اف) وأثرها في (الميزان) ، وَضمَّ الم حث الثالث أصول النحو العري في (الكشَّ في (الكّشاف) وأثرها في (الميزان)، أمَّا الفصل الم

احث، تناول األول منها االسم  اف) وأثرها في (الميزان) ، فقسمت مادته على أرعة م ة في (الكشَّ احث النحو ه، والثاني الفعل الثاني فتضمَّن دراسة الم وما يتعلَّ 
ع الج ه، والرا ه، والثالث الحرف وما يتعل  حث ومراجعه ففي مقدمتها وما يتعلَّ  حث .وأما مصادر ال ملة وما يتعلَّ بها ، أما الخاتمة فتضمنت أهم نتائج ال

تب التراجم والسير، ائي، فهما أساس الدراسة ، والمصادر األخر تصنف إلى:  اط ، وتفسير (الميزان) للط اف) للزَّمخشرِّ تب تفسير القرآن  تفسير (الكشَّ و
ه وقراءاته  اطومعان اف) في (الميزان)، ال أن أتتَّع آراء الزَّمخشرّ أو آراء الط حث أن أتتََّع أثر (الكشَّ تب النحو واللغة .واقتضى منهج ال   ائي منفردة . ، و
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 سالم جار هد اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
تب معاني القران الفراء واالخفش والفراء ة في   الداللة القران

تورا الشهادة  هد
 ٢٠٠٧ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

  

  
   



م ر  سراب 
 

  عماد حميد أحمد الخزرجي اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

يب ة في المفردة والتر اعدها في القراءات القرآن  تقارب األصوات و ت

وراه الشهادة  د
 ٢٠٠٨ السنة
ة القسم  لغة عر

الرسالة أو ملخص 
الً ,   األطروحة اعد, ووجدت في نفسي م حي الصالح) على مصطلحي التقارب والت تاب (دراسات في فقه اللغه) لـِ (د.ص احث  حث فقد اطلعُت وأنا أجوس بين م  الى 

ف, ثم تضافرت عوامل ا ة معتمدًا في ذلك على المصحف الشر يدهذا الميل, أههذين المصطلحين, وما ينطو تحتهما من ظواهر لغو األول:   مهاخر في تو
قترب من تلك الرحاب الطاهرة ة الدارس أْن  الم الله جلَّ شأنه, فهـو ُأمن حث في موضـوع يخصُّ  مرغبتي في أن أ عرف أكثر الذين  , رحاب القرآن الكر الثاني: لم 

اعد شيئًا إذ ة عن مصـطلحي التقارب والت ًا عنون بدراسة الظواهـر الصـوت ة االخر التي اخذت نصي تبت عن الظواهر اللغو غيرها من الدراسات التي  ست  ا ما ق
تبوا عن هذه الظواهر وأثرها في مجال اللغة العر احثين الذين  ة التي تنطو تحت مفهوم  ةوافرًا من دراسات العلماء وال الثالث: لم تدرس أكثر الظواهر اللغو

األعتما اعد  ة وألفا المعجم؛ إذ ال توجدالتقارب والت ان ميدان دراستها اللهجات العر م بل درست, و عنوان  - على حدِّ علمي-د على القرآن الكر دراسة مستقلة 
ان هدفي في هذه الدراسة اإل . و ة االخر م), الى غير ذلك من الظواهر اللغو م) أو (المخالفة في القرآن الكر والتخصص, ولهذا حاطة (التناسب في القرآن الكر
م في المفر  اعدها في القرآن الكر ون (تقارب االصوات وت م) ل اعد في القرآن الكر يب).غيرت عنوان االطروحة الذ هو(التقارب الصوتي والت أشهـد أنَّ  دة والتر

سوره، ألنني قد لجأت إلى ثالثـة أضرب من المصادر هي: ن هينًا، ولم تكن الطر م حث لم  تب التفسير.                                                                                        . ١ال
تب القراءات. ٢ عة أمور٣.  ان أر تب اللغة عند القدماء والمحدث وقبل أْن أنتقل إلى الحديث عن فصول األطروحة البدَّ لي من ب أولها: أن مبدأ المفردة /. 

يب ه عة الموضوع في الموالتر حثي (التناسب) و(المخالفة) لما تطلبته طب اع) وخرجت عنه في م حثي (اإلدغام) و(اإلت ه في م حثين و المبدأ الذ سرت عل
ن .                                                                           االخير

مه مبدأ التقارب وا      ه عند ابن جني).أمَّا (اإلبدال) فح ه والصوت ه (الدراسات اللهج تا مي في  تورحسام سعيد النع م الد االعتماد على تقس اعد    لت
ات القصـص  ام وآ ات االح ات العقائد وآ م (آ م الموضوعي للقرآن الكر ه في هذه االطروحه هو التقس م الذ سرت عل واألمثال) وهدفـي في ذلك ثانيها: أّن التقس

قه للنصـوص القر  شيئين ه دق م احصائ ه.تقد احثون في دراسة أّة ظاهره صوت ه ال سير عل م تقليد  ون من تقس ا اختطه اللغو ه التي دخلت هما:الخروج عمَّ آن
ل فصـل شملت  رت في االطروحة. ثالثها: أنَّ الجداول التي وضعت في ختام  حثت في هذه في ميدان الدراسة وهذا ما أثبتته الجداول التي ذ احث التي  ع الم جم

ع: أخرجت الدراسة المي ة في ذلك.األمر الرا حصـره ضا وال تحدده أحصائ له متناسب فال  حث (التناسب) ألّن القرآن  ة مصطلحين من االطروحـة عدا م دان
رت في التمهيد, وهما: (التجانس) و(التماثل) وعلة ذلك أن الدراسة اثبتت ان بين صوتين فإنه يدخل في ضمن ادغام ذا ان التجانس إ المصطلحات التي ذ

انت بين صوتين فتكون ممثله بإد اع. امَّا المماثلة فإنها ان  تين فإنه داخل في ضمن االت ان التجانس بين حر غام المتماثلين, في المتجانسين, في حين ان 
اع هو  اع, فكّل ات اإلت تين فإنها ممثلة  انت بين حر اع.حين ان  ل مماثله هي إت س    مماثلة, ول
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ش ألشمر  اسم الطالب اس درو   حاف محمد ع
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ر في الشعر العراقي الحديث   الف
  م١٩٥٨- ١٩٠٠ 
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٨ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

عض الشعراء في هذا العصر أن ر والبراعة في الشعر، وجودة في  لقد حاول  ر فيجعلوا شعرهم شيئًا منه، مما أتاح لهم حسن تمثل الواقع والف ينظروا إلى الف
ة اإلنس حر ة واضحة وفكر متوقد، فأمنوا  سمات منمازة وفرد حتفظون  اغة وحرارة وتوثب في الشعور؛ لذا نجد أغلب شعراء هذا العصر  نوا آراءهم بناًء الص ان و

امن ر والعاطفة.إّن للشعراء في العصر الحديث أدوات فن  طق عتمد على الف هذا اوجدوا لنا شعرًا جديدًا  رة ومناقشتها، و ة، قائمًا على عرض الف ة وموضوع
ن المستقب عد أساس تكو ة الصادقة، والكد الذهني، الذ  ر المعاناة الف ة أتسمت  اة عبر تجارب شعر ة أسهمت في مواجهة الح عمل قوم  ل عند الشاعر وهو 

عض الشعراء متفا ما العراق.والحظنا أّن  انها في العالم العري والس ة التي قامت أر اة العصر ان لألفكار صد في الح ستهم اإلبداع. فقد  وتون في مد مال
متلك القدرة على النف قف عند الظواهر ال يتعداها، ومنهم من  اة فمنهم من  الت الح ر في مش الت العصر، وهم الذين أسهموا في تطور الف اذ إلى جوهر مش

صورون أفكارهم ومعاني ات الشعراء، فاخذوا  ة، التي أسهمت في نضج عقل ير وتشعب القنوات العقل هم في إطار االتجاهات الشعر الحديث، نظرًا لتعدد طرائ التف
ة، التي آمنوا بها.  ر  الف
ان إّن الشاعر العراقي الحدي متلك قوة الشعور ودقة الذوق، وقدرة الب ة التي عاش أحداثها؛ لكونه  ر ات الف ر في الشعر؛ لذا ساير تطور الحر عد رائد الف ث 

ه حاضره لينفذ  ه الذ رطه  ال ماض عبر عن هموم نفسه ومشاعره ح ه، فتكسو أفكاره رداًء من نسيج شعره، ل  قبله. الى مست لتنفذ الى عقل المتلقي وقل
ة وأطلت على أ اة اإلنسان ا الح قضا تهم ووسعت أفقهم، ورطت الشعراء  ة أثرها في فكر الشعراء، فأغنت رؤ ت المتغيرات الجمال فكار جديدة ظهرت من لقد تر

مخزونه الثقافي، فأخذت الصور الجميلة م ظهر بوضوح عالقة الشاعر  ر الذ  ، وجاءت خالل المتغيرات، تحمل من التأمل والف قي في النسيج الشعر انها الحق
ستثمروا طاقات اللغة للتعبير عن المعنى الواحد من خالل استعمال األساليب و  ة. أستطاع الشعراء ان  ة عال ة في تعابير فكر ة أفكار ثر المحسنات اللفظ

ة للغتهم من أجل توصيل ة، وتوخى الشعراء من وراء ذلك إعطاء شحنات إبداع ة حقًال  والمعنو انات الشعراء الشعر انت إم ه. فقد  فكرهم الى المتلقي والتأثير ف
ًا، وتفاعلوا مع طاقاتهم قة وجديدة، فتعاملوا مع اللغة واألسلوب تعامًال ح ًا للغة ومفرداتها تنفست في أجوائه دالالت وأفكار دق ودالالتهم تفاعًال ينم عن  خص

ة في اللغة واألسلوب ر األفكار مقدرتهم الف ة  قى الشعر ا الموس قى الشعر إلثارة االنفعال المناسب في نفس المتلقي، والرت موس ة الشعراء  . والحظنا اّن عنا
ن ر اهتمام المف ة في العصر الحديث، الذ حظي  ثير من النصوص الشعر انت عامًال مساعدًا في إغناء  اء.  والعواطف فهي لغة الوجدان، التي  واألد

قى الشعر وتالزمهما مفمو  ر الذ تفصح عنه موس اإلطار الفني والف د عم صلة المعنى  قى الشعر لم تكن شيئًا مستقًال عن معناه، بل تؤ عًا. سبب اهتمام س
ل  تصور  ن و ش تجارب اآلخر ع ه، ف ه الشاعر أفكاره ومعان ، فهو الذ يبتكر  ر الشعر عد دعامة للف ال إنه  الخ صلح الشعراء  تخير ما  ما يجر فيها. و

مًا، فامتلكوا من ، إذ بلغ الشعراء من صنعة الشعر مبلغًا عظ ة الخل الشعر ر أثرًا مهمًا في عمل ة، عبروا فيها عن  لبناء فنه. والحظنا اّن للف حذق ومهارة فن
ة  اس ة والس ة والدين ة بجوانبها الفلسف ر ما ينسجم مع اتجاهاتهم الف ةأفكارهم   . واالجتماع

  
  

   



م ر  سراب 
 

  حبيب عبد الله عبد النبي الفالح اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  الجواز النحو 
  في 

ان في تفسير القرآن    مجمع الب
  

  ألبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي
  هـ) ٥٤٨(توفي سنة 

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم  لغة عر

أو  ملخص الرسالة
  األطروحة

ون ممتنعًا عند   عٍض في النحو العري  ، ولكن ما يجوز عند  سير والتخفيف، واصطالحه يدور في فلك معناه اللغو عٍض آخر،  الجواز هو التوسع والت
ة الجائزة في النحو العري. وانطالقات الجواز النحو وتأس عض الوجوه اإلعراب ما اتفقوا على  ح. ور س صح ة أو والع ة والنقل للقراءات القرآن ساته من الروا

ر ال ان ذ ع من هذا األمر ة في هذه المسألة أو تلك، ين ة واختالف آراء العلماء النحو اسات النحو ة وآراء لكالم العرب نثرًا وشعرا، ومن الق طبرسي للوجوه اإلعراب
ة وفهم المرا ضاح معنى اآل عينه على است ة ما  ما العلماء النحو ه.  ًا خاصًا  عضًا آخر، أو أن يورد رأ رجح  عضها و رد على  د منها وهو يناقش هذه اآلراء و

ه. إن اإلعراب وا ة خاصة  انت له مصطلحات نحو صر والكوفي، فضًال عن ذلك  ين ال ة لكال المذهبين النحو لنحو عند أنه استعمل المصطلحات النحو
ع للمعنى الذ استقر  ن على اختالف الطبرسي تا ع المفسر ع للمعنى عند جم الغًا إذا قلت: إن اإلعراب والنحو تا المأثور، وال أكون م عنده في التفسير 

الئ ة المتعددة، الوجه الذ  أخذون من الوجوه اإلعراب ح األثر في التفسير. ومن َثمَّ فهم  م مذهبهم الديني مذاهبهم، على ما استقر في عقيدتهم من صح
ة. ساعدهم على ذلك سعة النحو ومرونة ومشر  ما يتف وعقيدتهم الدين ل النحو فيوجهون اإلعراب  ، وفي غير ذلك يلجأون إلى التأو ر أصوله وقواعده هم الف

عض القراءات الق ست  ما ق ة ور ان للضرورة والشذوذ نصيب في الجوازات النحو ه. ة ف ثرة الجوازات والوجوه اإلعراب ة و ة عليها. ولكن موقف النحو رآن
ح حمل إال على الفص م ال  ما ذهب إلى ذلك الزجاج والفارسي،  ألن القرآن الكر ان  الطبرسي يذهب إلى عدم وجود ضرورة أو شذوذ في القرآن،  من الكالم، فإن 

ون شاذًا ونادرًا في القر  ح الكالم شاذ ونادر، فمن األولى أن ال  ون في فص الزجاج والنحاس والفارسي وغيرهم الذوق ينبو أن  ون  م.الطبرسي والنحو آن الكر
ما تبين من ا ه ذلك. عٌض فقد ُضّعف قوله وعيب عل ه  م، وان قال  اع في اإلعراب على الجوار، وخاصة في ألفا القرآن الكر حث رفضوا االت ضًا  –ل إن  –أ

عة ال يجوز مخالفت ة عند الطبرسي سنة مت س لها سند عن الرسول األكرم القراءة القرآن قراءة جديدة ل ما ال يجوز عنده االجتهاد  ه وآله  -ها،  صلى الله عل
قًا للقراءة المش- وسلم  ة المقروءة مطا حه لآل حة. وهو على العموم فقد جاء ترج قت شرو القراءة الصح ان إذا رجح قراءة فذلك ألنها طا ة . و هورة بروا

سة  النحو العري.بحفص عن عاصم.مسالك ال ة: فقد  - جواز النحو في القراءة المشهورة ظهر اعتمادًا على:ما جوزته قواعد وأصول وأق العالمة اإلعراب
عهم في عالمة الرفع، أو اشترا ة في عالمة واحدة، نحو اشتراك المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل وتوا فة إعراب ت أكثر من وظ ه و اشتر المفعول ك المفعول 

ة، نحو اشتراك ح ة في عالمة إعراب ه والمفعول معه والمفعول المطل والحال والتمييز في عالمة النصب.وقد تشترك أكثر من حالة إعراب الة النصب والجر في ف
ما في االسم ان فقد - عالمة النصب في الممنوع من الصرف، أو اشتراك حالة النصب والجر في عالمة الجر في جمع المؤنث السالم.ج ة  ان العالمة اإلعراب

ة.د ًا في ظهور الجوازات النحو ان سب ة وتعدد الوجوه  - المبني واالسم المقصور  ه النحو وظهور الجوازات النحو المأثور أثره في التوج ان للتفسير 
سًا ف ًا رئ ون سب ة قد  ة وتعدد األوجه اإلعراب ة.إن اختالف القراءات القرآن ات الكلمة دون أن تغير في معنى اإلعراب ي اختالف المعاني ، فقد تغّير القراءة حر

ة بين الرفع والجزم والنصب دون تغي ذا قد تختلف القراءات القرآن ضًا. وه ة دون أن تغير المعنى أ فة اإلعراب ير في المعنى. بينما قد تغير الكلمة، وقد تغير الوظ
ة وا ات اإلعراب رنا الطبرسي معتمدًا على قبول النص واألثر عض القراءات الحر ل ذلك سار مفسِّ ة بين رفع ونصب وجر مع تغيير المعنى. وفي  فة النحو لوظ

ه السالم –المرو من المعصوم    عل
  

   



م ر  سراب 
 

اسر  اسم الطالب ز رسول ال   منار عز
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة في عمل حروف المعاني  المسائل الخالف

 جستيرما الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

قترب من معناه االصطالحي ، على الرغم من أّن الحرف قد استوحى معناه االصطالحي عند الدارسين .حروف ثيرة في  إّن المعنى اللغو لمفهوم الحرف  المعاني 
ننا ا م عمل منها قليل و ة إّال أّن الذ  سهم لغتنا العر ين في عمل هذه الحروف مرّده الى منهج العلماء في دراسة النحو ، وأسسهم ومقاي لقول إّن خالف النحو

الم العرب  السماع من  ام من أصول النحو العري ، واعتدادهم  ا األح ين في استن اس على ذلك .ير التي وضعوها لتلك الدراسة ، فضًال عن مقدرة النحو والق
ون أنّ  ين .تعدُّ  النحو عّد عامًال عند النحو ن هناك أثر ألحد أقسام الكالم العري ال  يب ، فإذا لم  ه العامل في التر  األفعال من أقو العمل هو األثر الذ يتر

اقي العوامل محمولٌة عليها . أما الحروف فهي من أضعف العوامل الن ين ألّنها تعمل بنفسها و ة عند النحو ة ، ألّن األصل فيها أْن ال تعمل العوامل النحو حو
اب عمل الحروف ، بل ه ًا من أس ون االختصاص سب ان عملها مشروطًا ، وشرطه هو االختصاص .جعل النحو و الشر والعمُل فيها هو فرع ، وٕاذا عملت 

موا الحروف على قسمين ، ح روف مختّصة وهي العاملة ، وحروف غير مختّصة وهي غير األساسي في عملها ، فإذا لم تكن الحروف مختّصة ال تعمل . لذلك قسَّ
األسماء ، وغير المختّصة هي الداخلة على األفعال واألسماء ، غير  األفعال ومختّصة  أّن االختصاص الذ العاملة . ومن ثمَّ قسموا المختّصة الى مختّصة 

ّل األحوال ، ن ملزمًا في  ون شرطًا لعمل الحروف لم  ين والكوفيين في عمل  وضعُه النحو صر فهناك حروف قد عملت وهي غير مختّصة .إّن اختالف ال
ذلك الخالف واقع  ثيرة ، و ين أنفسهم في مسائل  صر قَع الخالف في المذهب الواحد نفسه ، فوقع الخالف بين ال بين الكوفيين أنفسهم الحروف تعّداُه الى أن 

ًا لمصطلح الحرف ان مصطلح األداة مواز ثرة  . ه ، واستقر عند الكوفيين الذين أطلقوه على حروف المعاني .إّن  ، وأّول من أطل مصطلح األداة هو سيبو
ة وسعتها . ة اللغة العر ين في عمل حروف المعاني وتعّدد آرائهم وتشعبها في ذلك يدّل على شفاف  الخالف بين النحو

  
  

   



م ر  سراب 
 

يد اسم الطالب  محمود حسين الز
الة أو عنوان الرس

 األطروحة
  أثـــــــر

  معاني القرآن لألخفش األوس 
  في
  الكشاف للزمخشر  

ة  ـ   ـ  دراسة نحو
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

احثة أّن تأثر الزمخشر ، في تأليف تفسيره ( الكشاف) ، بـ ( معاني القرآن) لألخفش ، النقل عن األخفش في ( ثالثة عشر)  تبيَّن لل بيرًا وواضحًا،إذ صرح  ان 
تاب ( معاني القرآن ) لألخفش األوس ـ ني في   موضعًا ، وهذا دليٌل أكيد على امتالك الزمخشر نسخة من  احثة األستاذ الصاو الجو وافقت ال

ة ما نقله من أقوال وآراء وتوجيهات  ع ، يؤخذ منه ما تعليله سبب عزوف الزمخشر عن نس شهرة تلك اآلراء واألقوال ، وألّن العلم ملك للجم إلى أصحابها ، 
عة أثر المصطلح النحو في  احثة عبَر متا علمها ومعرفتها ـاتضح لل طر على ما تنقل  ة الناقل تس ترك ما يترك ، مادامت شخص ( معاني القرآن ، يؤخذ ، و

ا لألخفش) ، في المصطلح النحو في ( ال احثة أّن أ ) ، أّن الزمخشر واف الكوفيين في استعمال قسم من مصطلحاتهم ، وقد وجدت ال كشاف ، للزمخشر
ون الزمخشر  ن أن  ة ، ومن المم صر ة في النحو ، إلى جانب المصطلحات ال  قد واف الحسن األخفش قد سب الزمخشر إلى استعمال المصطلحات الكوف

ة التي تخالف آراَءهما ، ومعتقداتهما ، فكالهما جّند علمه وعقله   ـ٤عمالها . األخفش األوس في است ات القرآن ل اآل التقى الزمخشر مع األخفش في تأو
ات التي تخالف مذهب المعتزلة وت ون الزمخشر قد أفاد من األخفش في تفسير تلك اآل عيد أن  س ب لها.ـعوقلمه في خدمة المذهب االعتزالي، ول ني األخفش أو

حتم لِّها ، تلك التي  أوجه االعراب  ان  ات انا  التفسير والدراسة ، لذلك  م  ات القرآن الكر المعنى ، عند تعرضهما آل ع الزمخشر والزمخشر  لها النّص .ـتا
ان الوجه ثران من القول :  ( فإن قلت ) ،  األخفش في استعمال أسلوب الحوار والمناقشة في طرح األوجه المختلفة من اإلعراب والتفسير و انا  ح ، فقد  الصح

احثة إفادة الزمخشر مما أو  ان رأييهما .ـإتضح لل قولهما : ( قلت) ، لب عانه  طرحان السؤال ، ثم يت ء ،  ان المستمع أو القار رده األخفش في تفسيره ( يخاط
ة المختلفة ، المتمثلة ف الم العرب الفصحاء ، شعرًا ونثرًا ، التي ساقها محتجًا بها معاني القرآن) ، من الشواهد النحو م وقراءاته ، و ي شواهده من القرآن الكر

حة السن الضعف ، فإذا أتته قراءة صح ة  عض القراءات القرآن ة .ـواف الزمخشر األخفش في وصف  ات القواعد النحو ام وٕاث ر األح اس لتقر د تخالف الق
ة ع انت س المعنى ، فهو يتصرف في النصوص  ضعفها وٕان  ع النقل  ثيرون .ـغلب على نقوالت الزمخشر عن األخفش طا ة رفضها  . وهذه سنة غير مرض

ن ذلك العالم الناقل لآل  المنقولة مع حرصه الدقي على الحفا على جوهر المادة المنقولة .ـ ع الزمخشر األخفش في تعدد مواقفه تجاه ما ينقله ، فلم  راء تا
حًا من الوجهة ا عضًا من آراء األخفش وتوجيهاته ، مثبتًا ما يراه هو صح ة الواسعة ما ينقله ، إذ رّد  غت معرفته العلم ة .       حسب ، فقد ص   لنحو

 
  
  

  
   



م ر  سراب 
 

 فراس عصام شهاب السامرائي اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
قاتها في ا قة في النحو العري وتطب مالمطا  لقران الكر

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

رة ،  فإنَّ مجيئهما معرفتي     يرًا ، فاألول معرفة ، والثاني ن فًا وتن رتين ، ُعدُّ مظهرًا من و         على الرغم من أنَّ األصل تخالف المبتدأ والخبر تعر ن أو ن
قًا ، وعلى الرغم من جواز المخالفة بين أفعلمظاهر المطا ان مطا م  سد مسد الخبر ، فإن مجيئه في القرآن الكر التفضيل  قة ، أما المبتدأ الذ له فاعٌل 

د على مواطن المخالفة ، وحاف النظُم القرآني على ا قًا في مواطن تز م مطا قة بين الفعل والفاعل المضاف إلى معرفة وما قبله ، فقد جاء في القرآن الكر لمطا
قة في المطا م جاء  عامله والمنفصل عنه ، فإنَّ القرآن الكر ير فعل الفاعل المؤنث المجاز المتصل  يب ، وال بدَّ  المؤنث ، وعلى الرغم من جواز تذ مثل هذا التر

ما ات التي ظاهرها التخالف ،  ل اآل اق والمعنى العام عند تأو م ، وال  لنا من مراعاة الس ُع أن نقوَل أن لغة ( أكلوني البراغيُث ) لغة ورد عليها القرآن الكر نستط
لِّ مواطن وروده في  قة .   وجاء النعُت السببي في  ة على مظهر المطا مة ؛ ألنَّها جار ة الكر ات القرآن عض اآل م محافظًا على ُمسوِّغ لردها في  القرآن الكر

ذا األمر في  قة ، و ادة جماٍل وروعةٍ المطا ن إال ز قي ، وعطف النس ، لم  لٍّ من النعت الحق يد ، والبدل ، وٕانَّ مجيَء ظاهرة القطع في  ان ، والتو  عطف الب
قي م استعملهما متطا ير ، فإن القرآن الكر ف والتن م ، وعلى الرغم من جواز تخالف البدل والمبدل منه في التعر مواطَن بلغْت ضعَف  ن فيفي النص القرآني الكر

ه : ال ر والمؤنث ، والمثنى ، والجمع بنوع ه : المذ م  بين الضمير الغائب المفرد بنوع قة في القرآن الكر ر والمؤنث ، قد تمت في مواطن تخالفهما .  والمطا مذ
ثيرًا على المواطن التي ظاهرها التخالُف ، وال ننسى أن لهذه المواطن حمًال عل ُد  لِّ مواطن ورود مواطن تز م في  قة في القرآن الكر ى المعنى ، وقد تمت المطا

م ، واك قًا أو ما جاء غير مطاب في القرآن الكر لَّ ما جاء مطا ٍة من ضمير الفصل والشأن .   وٕانني في رسا لتي هذه ال أدعي أني أحصيُت  تفيُت بنصوٍص واف
م ؛ فالقرآن معجزة الله تعالى ، ال ه ، فإنَّ دراستنا ال تتجاوز القرآن الكر َّ ظاهرٍة ف عنا أ ه وخصائصه وأسراره ، وٕاننا لو تت لِّ جوان ح  احث أن  ُع ال ستط  

ةٍ  ه مغزً ، ولكلِّ آ لمٍة ف ه معنًى ، ولكلِّ  ٍم ، لكلِّ حرٍف ف ٍم عل اٍت معدودة محدودة ، ذلك ألنَّ هذا الكتاَب وحيٌّ من ح ه برهانٌ آ    ف
  

   



م ر  سراب 
 

اظم شناوة  الغالبي اسم الطالب   عصام 
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة ة والنحو   المسائل الصرف
تاب   في 

  الوساطة بين المتنبي وخصومه
  )٣٩٢للقاضي الجرجاني (ت

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ين والكوفيين في صر ًا مع ماشاع في الدرس النحو في عصره. انتشرت مصطلحات ال ح تماش تاب الوساطة، واستعملها الجرجاني من دون ترج ا    ثنا
قات ثيرة عن المتنبي أقواًال وردودًا وتعل تاب الوساطة، فقد نقل الجرجاني في مواضع  ة من خالل  ة المتنبي اللغو احث عن شخص ة  شف ال ة ونحو صرف

الً  اؤه ساقها أبو الطيب دل ن أن تكون  م ات شعر ابي نواس  اء) الوارد في أحد أب احث أن المصدر (اإلي ة.ير ال ة وسالمتها اللغو اته الشعر  على استقامة أب
ره القاضي الجرجاني، وٕانما ذهب الى تخط ون مصدرًا للفعل (آبى) ، وهذا مالم يذ ف) أو أن  ار ما قيل (الص اع الكسرة    بي نواس في قوله.ئة اقد نشأت من إش

قه لمة (العثاعث) في الرجز الذ س ين  قا بينها و ة تنس ة هي من وضع رؤ ات شعر رؤ احث أن تكون (البرارث) الواردة في أحد اب احث على  رجح ال ر ال .أن
ر أ قه أحد من المعجميين الى قوله، وأن س قات) ، ورأ أن الفيومي أن تجمع (بوق) على بوقات ؛ ألنه متأخر جدًا، ولم  ه أن تجمع (بوق) على (ب ضًا عل

ان مت ه، معن ة والجمع، في رأ ة الجمع؛ ألن التثن أبى تثن اس  ش أن الق ع قان) على زنة (فعالن).زعم ابن  قات) محرفة عن (ب ن أن تكون (ب م ناقضان، وال
أن للتناقض شروطًا يجب ان تتوا احث  لمة واحدة، وقد رده ال ة الجمع يجتمعا في  لها في مسألة تثن ، وأن هذه الشرو لم تتوافر  لها مجتمعة حتى يتحق فر 

ه ا احث ما استدل  ة والجمع معنيين غير متناقضين.رّد ال ة الجمع لكون التثن ح تثن اس يب بن أبي الحديد على أن إذ لم يتوافر شر وحدة الموضوع ، لذا فالق
ادتها تكون (من) في قول أبي نواس (من فوا ين والكوفيين من عدم ز صر ما ورد عن ال ادتها في اإليجاب  قعها) زائدة على رأ أبي الحسن األخفش الذ يجيز ز

ون في استعمال أفعل التفضيل المؤنث (فعلى) مجردًا من (الـ) و  شرو وهذه الشرو لم تتوافر في قول أبي نواس الساب اختلف النحو ـ(صغر إال  اإلضافة 
بر  قًا في و ًا دق احث فرقًا دالل السماع، فأولوه على مذاهب شتى، وتلمس ال الشذوذ، وجوزه آخرون اعتدادًا  مثل هذا البناء ، اذا ) ، فمنعه أكثرهم ، ووصفوه 

احث صحة اشتقاق (ُفعال) ف ادته على معنى الصفة المشبهة وثبوتها. رجح ال اب العدد مما تجاوز االرعة، استعمل صفة، وهو الداللة على قوة المعنى وز ي 
اَء النسب.رجح ائي النسب، وهذا يدل على انها موجودة مسموعة قبل ان تتصل ب اعي) وغيرها من  قولهم (خماسي وسداسي وس احث أن  واستدل على ذلك  ال

اق الكال س ضًا ون أبو الطيب قد اراد المفاضلة في قوله : (ألنت أسود في عيني من الظلم) مستدال  م وتوافر شرو حالة من حاالت اسم التفضيل، ورجح أ
ون استعمال أبي الطيب اسم الفاعل (جائد) جائزًا في  احث أن  عًا في ذلك الكوفيين.ير ال س محموًال جواز اشتقاق اسم التفضيل من األلوان متا ل حال، ول

احثين ؛ ألن العرب قد جاؤ  ما ير أحد ال ة  المهم.حمل ابن جني تشديد النون مع الهاء في قول أبي على الضرورة الشعر ثير الورود في  وا بنظيره، ونظيره 
اسًا لها على حمل حذف الواو في (أعد و نعد و تعد) على حذفها في  اء المتكلم أو (نا) المتكلمين ق احث ان الطيب (لدنه) على تشديد النون مع  ر ال عد) ، و )

ح ؛ ألن صح س  التشديد فهي ظاهرة  حمله هذا ل عد) و (نعد وأعد وتعد) لم تظهر ابتداًء النطقًا والصورة، أما النون في (لدني) و (لدنا)  الواو المحذوفة من (
  ابتداًء منطوق بها في االتسعمال فخالف هذا ذاك.

م له وزن  ستق لمة (ترنج) بدًال من (اترج) ل ان مضطرا في استعماله  احث ان المتنبي  ن هناك داع  ير ال ة عن العرب لم  انت مرو ، ولما  البيت الشعر
  لمؤاخذته عليها وتخطئته فيها.
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  حيدر صاحب شاكر اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

الغي ع في النص الشعر في التراث النقد وال   اثر البد
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٨ السنة
ة القسم  لغة عر

أو  ملخص الرسالة
  األطروحة

ة ال ة األدب عي من ناقد إلى آخر على ما وظف في العمل م على النص الشعر وٕابراز األثر البد الغيين في الح اينت آراء النقاد وال ة، وت ع ة من فنون بد نقد
سير إزاء ما استحسنوه أو استهجنوه، بدءًا من ابن الم القصر والتعلي ال ة اتسمت  اما نقد القول: (( وأصدروا إح عض تلك النصوص  عتز الذ نراه عل على 

قات. قاته: ((وهذا جيد)) وغيرها من التعل عض تعل اب عجيب في الرداءة ))، وأبي هالل في    ومما استملح قول ...))و (( وهذا 
ة، على وف ما يرد منها من اجل تحسين اللف         ع الغيين أزاء الفنون البد حة، ونظرة النقاد وال طلقوا عليها تسميتها الصر أو تحسين المعنى، نراهم لم 

ع، وتسبب ذلك في عدم فهم وجهة نظرهم الن بير اسمه علم البد اب  ة، وٕانما وقعت تلك الفنون ضمن  ة وهذه محسنات معنو قة هذه: محسنات لفظ ة الدق قد
حفل بها النص األدبي في لفظه ومعنا ة إزاء الجودة أو الرداءة التي  ة ما جاء من النصوص الشعر ع الغيين في نظرتهم للفنون البد ثير من النقاد وال ه.وقام 

عابهم الشامل لتلك الف ح يبرز فهمهم الواضح والدقي واست ف والتمثيل من دون تعلي على تلك النصوص أو توض د ذلك على التنظير والحد والتعر نون، ومما يؤ
ة ت ة ذوق امهم النقد ام الموجزة على الرغم منمجيء أح اإلشارة واألح ، الذين اكتفوا  ر ًا عند ابن المعتز والحاتمي، وأبي هالل العس ة، وهذا ما ظهر لنا جل  أثير

ة المعللة أساسا ف س النقد الغيين فاتخذوا من المقاي ة.أما القسم اآلخر من النقاد وال مة النصوص الشعر ق م على النص ي الحامتالكهم اإلحساس والذوق 
ة، ومن هؤال ة الشعر مًا وأساسا إزاء النصوص األدب اسًا وح قة العرب مق عي له، متخذين من عمود الشعر أو طر ان األثر البد ء اآلمد والقاضي األدبي و

ة األ ة والفن س النقد ارز في تلك المقاي ان لقبول النفس أو نفورها إزاء تلك النصوص األثر ال الجودة أو الرداءة.ونر االمد الجرجاني، و ة التي صرحت  دب
حي في نقد النص الشعر وتفضيله أو استهجانه أثرا مهمًا مما جاء من عقد الموازنات والمقا ان آخر يتخذ النقد التجر الت بين نتاج ان متميزًا في م

الرفض ه نقد النصوص  بير في توج ع أو عدمه وهذا ما ظهر لنا عندما  الشعراء.وال يخفى علينا ما للتعصب من اثر  أو القبول وف ميل الناقد وتوجهه إزاء البد
م وتفضيل هذا النص على غيره أو هذا ال ح النص الشعر أو الشاعر مما جاء في تقد ة  ة والنقد امهم األدب الغيون أح شاعر على غيره اصدر النقاد وال

ح صو  ة في توض ة والمنهج الغًا في تهذيب النص األدبي عند مبتعدين عن الموضوع اني تأثيرا  عد الزماني والم الجودة أو الرداءة، واثر ال قته  رة النص وحق
ة،  ة أدب ة معتمدة على ما يتمخض عنه النص من جودة فن ة الشعر قة معالجتهم إزاء النصوص األدب انت نظرتهم وطر الغيين، و من دون النظر إلى النقاد وال

عه ازمان النص أ خاصة ابن المعتز الذ تعرض لتلك النصوص بدءا من العصر الجاهلي حتى عصره وتا ًا عندهم، و خه أو عصره، وهذا ما رأيناه جل لكثير و تار
ضعوا احد امثلة الجناس التام ضمن امثلة الط الغيين ف عض النقاد وال عي عند  ان يختل الفن البد عض االح الغيين.وفي  اق ، اخالال منهم ، من النقاد وال

ات ابن الرومي ضمن امثلة ع عندما وضعوا احد اب عي وعدم فهمه الدقي ، وهذا ما نجده عند الحاتمي وابن و اق ، على  أوقصورا في تصور الفن البد الط
عود الى وجهة نظره الغيين ، ولعل سبب ذلك  مثل احد امثلة الجناس التام عند غيرهم من ال ام الرغم من انه  ة . فاح اع ة االنط ما الذوق ة ور ة واالدب م الفن

ام رزت فيها االح م ، و ة تفتقد الى التحليل والتقو اع ة انط ثيرا ما جاءت ذوق ع في النص الشعر  الغيين ازاء فنون البد عبر  النقاد ال سيرة التي  الموجزة ال
قول : ((وهذا من احس الغي ف التعلي الظاهر عنها هذا الناقد او ذلك ال شف لنا ذلك الحسن او تلك البراعة ، وانما اكتفى  اب )) دون ان  ن ما في هذا ال

يب .وهناك ظاهرة اخر عند اغلب قى وداللة وتر ة ، وما يتمخض عنه من صورة وموس ة واالدب مته الفن النقاد  دون الدخول في عم النص الشعر وق
الغيين وهي ظاهرة التواف ا قهم على النص االدبي وذهبوا مذهبهم في وال قهم من العلماء في تعل الغيون ما س ع النقاد وال ثيرا ما ات ر والذوقي واالدبي، اذ  لف

مه النقد و  صدر ح ة نجده  ع اق وغيره من الفنون البد الجودة او الرداءة ، فابن رشي عند تعرضه لفن الط م على النص االدبي في  الغي على الفني والالح
قة من غيره،واجمعه لفائدة)) من دون ان يبين ذلك الحسن او يوضح تلك الفائدة،  قول :((وهذا احسن قول سمعته في المطا وازاء ذلك نر النص الشعر ، ف

ا لما يتمخض عنه من الصورة ،  ا فن ا وادب عد نسيجا لغو عي الذ  ع انهم اخفقوا في الكشف والتحليل ازاء النص البد قى والداللة وغير ذلك فهذا ابن و والموس
الغيين والنقا قه من ال من س قول :((هو احسن ما قيل في المقابلة )) متأثرا  قه على احد نصوص الشعر من امثلة المقابلة نجده  فصح في تعل د من دون ان 

ال على ذلك التأثر واالعجاب .وهذه الدراسة التي عطي تفص ه الدقي او  الغي تعد األولى  عن رأ ع وأثره في النص الشعر في التراث النقد وال اتخذت من البد
القليلة. ست    إزاء هذه المدة التي ل
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اظم محمد علي المصالو  اسم الطالب  علي 
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  أبو العالء المعر والشعر العري في األندلس

ة في الَتْأِثْير وال  َتَأثُّردراسة تحليل

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٦ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة نفسها، ومن أبرز تلك ال ة ُأخر تخص العمل ة اإلبداع الفني، إذ يتداخل هو ومصطلحات نقد مصطلحات مصطلح إن التأثير والتأثر مصطلح يدخل في صلب عمل
ة) التي أفاض  م هو (السرقات األدب ه حديثا قد َر إل مها والتمثيل لها. والثاني حديث وهو (التناص أو تداخل النصوص) وقد ُنظِّ النقاد القدامى في عرضها وتقس

احث أن يجد لمصطلح التأثير والتأثر موقعا يناسب أهميته ف َ في عدد من الدراسات على الشعر العري الحديث منه خاصة. فحاول ال ة وُطبِّ ي فهم العمل
م والمنطل منه، وما توصلت إاالبد ات النقد الحديث المتواصل هو والقد م وال المغرق في الحداثة. على ان استثمار معط لها القد ش ة ال  ة اع ه الدراسات األدب ل

قه على نموذج مختار  ن تجليته وتطب م مفهوم واضح لمصطلح التأثير والتأثر  الخروج  ال  ف ان  ة التأثير في حقل األدب المقارن  من األدب العري. فعمل
سهل  معرفته في الطرف اآلخر والتأثر تستدعي طرفين طرفا (مؤثِّرا) وطرفا (متأثِّرا)، والبد للطرف المؤثر من خواص وسمات تميِّزه وتميِّز نتاجه األدبي حتى 

ال التأثير وتمّثل ة الكبيرة للطرف المتأثِّر الستق ون نموذجا للطرف المؤثِّر (المتأثِّر)، فضال عن القابل ار على أبي العالء المعر ل ه في نتاجه األدبي. ووقع اإلخت
ا خاصا وسم أعماله  انت مثار إعجاب وتأّمل فضال عن انتهاجه أسلو ة  ما أبدع من أعمال أدب عني ما امتلك من شهرة وصيت ومنزلة سامقة، و ه، مما 

ه في الطرف ا ات أسلو ة رصد تجل ان ة هضم للتراث الثقافي العام واألدبي منه خاصة إم ن وليدا طارئا إنما تمخَّض عن عمل ه هذا لم  ه. على ان أسلو لمتأثر 
ة استقالًال نسبَّا ه أثرا واضحا حتى استقلت شخصيته الفن ت ف قته وتر ال التي س   الذ خلَّفته األج
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د  اسم الطالب   انوار جاسم عو
 

و عنوان الرسالة أ
 األطروحة

مي عقوب الخر   شعر ابي 
  

ة  ة فن   دراسة موضوع
 

 ماجسير الشهادة
 ٢٠٠٦ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

اسي االول ( ثيرًا من ثقافة العرب من خالل١٣٢لقد امتاز عصر الشاعر وهو العصر الع ه احداث غيرت  ونه عصرًا جرت ف مي  التداخل مع  هـ) حتى وفاة الخر
عه من تغيرات اجت ة ومات ثير من معالم الثقافة العر ل هذا التداخل تغييرًا في  سبب دخولهم في الدين الجديد ، وش ن االقوام الجديدة  ة ، فلم  اس ة وس ماع

احداث مجتمعه والشك في ان شعره صورة معبرة عن مشا ًا  اطه قو ان ارت معزل عن االحداث انما  ة فقد الشاعر  ما يخص اغراضه الشعر حدث .ف ال ما عره ح
فقد ه  ة االولى ضمن االغراض االخر ، وامتازت مراث مجموعة من المميزات ، أّما غرض الرثاء عنده فقد احتل المرت ل غرض عنده  ة؛ امتاز  ها المقدمات الغزل

االلت سمحا له  عزو السبب الى حرارة الموقف واللوعة اللذين لم  العزاء والتصبر وهو وقد  اسلوب االستفهام وانتهاء اغلبها  ه  فات الى ذلك ، وابتدأ اغلب مراث
ون السبب هو ادراكه ماتثير هذه االلفا من حزازات ه قد  حانه وتعالى ، انعدام الفا النعي في مراث الله س مانه القو  في النفوس ، فضال عن  دليل على ا

ه ع انت حرارة العاطفة في مراث انها  ح فقد امتازت مدائحه  اردة العاطفة . اما ما يخص غرض المد ان المراثي  مة ، والعفة ، اللتين تتر لى الرغم من شيوع الح
مدح بها ممدوحه هي ذاتها التي تغن انا تتناثر في اثناء قصائد الفخر ، الرثاء ، والعتاب . ان الصفات التي  لشعراء في العصر ى بها اتشغل قصائد مستقلة ، واح

ًا ماكان ير بينها و  ة وغال مقدمات غزل عض مدائحه  مدحون على ذلك االساس ، ابتدأ  ا ماكانت تنقل الى قوم الممدوح ف  –ين غرضه االصلي الجاهلي وغال
ح  حه –المد ل مد ن الشاعر صادقًا  مة وهي محاولة منه للمحافظة على تقاليد الشعر العري . لم  انا فكان المدح عنده وسيلة  الح ان يتكلف الود اح بل 

عني هذا خلو مدائح قابلها ثمن. فللجانب الماد اثر في جودة التعبير عنده ، ولكن ال ون الوفاء عاطفة صادقة ال ه من صدق العاطفة للتكسب على الرغم من 
ض ودا" وصدقا .اما مايخص  ة تف قصائد مدح ين منه  ح والرثاء لكن انما مدح اشخاص مقر مة والزهد عنده فقد لوح مجيء هذا اللون ضمن قصائد المد الح

حرارة العاطفة . اغلب معاني  مًا لكنها تحتف  ات ح مة عنده ، وعلى الرغم من تضمين هذه االب عني هذا عدم وجود قصائد في غرض الح زهده هي المعاني ال
مهم ، وقد ل قصائد مستقلة التي أدارها الشعراء الزهاد في ح افكاره .اما مايخص غرض الفخر عنده فقد جاء  يد من اجل اقناع القارئ  جأ الى اسلوب القسم والتو

ا القو بين هذين الف ة نتيجة لالرت مقدمات غزل اته  عض فخر الرثاء والعتاب . حاول ابتداء  عضه جاء في اثناء االغراض االخر  نين ، فهو تقليد سار ، و
ه ال املة انما نجد انتشارًا لهذا الغرض ضمن القصائد االخر على اختالفعل ستغل قصائد مستقلة  اغراضها  شعراء من قبله.اما مايخص غرض الوصف فإنه لم 

ه وصفا ه هذا اللون ، انما نجد ف اسي الذ شاع ف ما هو معروف عن العصر الع اني  ة تختص بوصف القصور والم عة  . لم نجد له لوحات وصف للطب
ه وضوحا . د افكاره ومعان ه لكي يز ستعين  ان  ن هدفه غرض الوصف المحض ، انما    ومظاهرها اال انه لم 

  
  

   



م ر  سراب 
 

 محمد صائب خضير العزاو  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
( ان التوحيد  مالمح الفن القصصي في نثر أبي ح

 ماجسير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ةلغة  القسم  عر

ه موسوعات اشتملت على النحو ، والصرف ، وا  ملخص الرسالة أو األطروحة ت ل فن ، فكانت  اهتمام الدارسين وعنايتهم ، هذا الرجل الذ أبدع في  ار ، فقد حظي التوحيد  للغة ، واألخ
ه ُجّل من درس شيئًا من تراث التوحيد ة إلى قدرته الخّالقة على القّص ، ومن هؤالء الدارسين األستاذ  والطب ، والفلسفة ، وغيرها من العلوم ، وقد تن ر الف

ل عام ، والقصة  ش عدما لمس فّي حبي لدراسة النثر   ّ تور فائز طه عمر الذ عرض علّي دراسة مالمح الفن القصصّي في نثر التوحيد ل خاص ، الد ش
ًا لدراسة هذا الموضوع ووجدتني و ة فوجدت في نفسي صد طي عد أن جمعت المادة العلم .و بير من األستاذ فائز متحمسًا لبدء رحلة العلم مع التوحيد ع  تشج

حث ، وتعين على إخراجه في صورة متكامل موجز لجملة أمور رأيت أنها تخدم ال حثي  حثي إلى تمهيد وثالثة فصول :التمهيد : مهدت ل ن من قسمت  ة ، ولم 
ن اإلشارة اليها ضمن  ة الفن القصصي عند العرب ، لمعرفة أن المم ًال ، وهذه األمور هي :أهم حث ؛ الهتمامه بدراسة مالمح الفن القصصّي عرضًا وتحل ال

ة التي تمخض ه التوحيد لمعرفة الظروف القاس ع الهجر ، وهو القرن الذ عاش ف عة القرن الرا ان له دور مهم في هذا الفطب  ت عن إبداع تجسدالتوحيد 
ات  ه .أما فصول الرسالة الثالثة فكانت تمثل مثلثًا لألساس اته وأد ل من درس ح ة عند  ة التوحيد القصص ل في شخص التوحيد .وضوح موه التي تش
عد عنصر ، ورحت أدرسه مح قي في فن القصص وهي :لفصل األول : عناصر العمل القصصّي :في هذا الفصل أخذت عنصرًا  اوًال إيجاد قواعد الخل الحق
حث األول احث :الم :  التطاب بين ما أبدعه التوحيد في فن القصة ، وما وضعه النقاد من قواعد الفن القصصي الحديث ، وقسمت الفصل إلى م

رت على ذلك نماذج متنوعة يتضح فيها إبداع التوحيد ة في قصصه ، وذ ك ، وأنواع الُح يف ُتح ه الحادثة ، و حث الثاني : السرد  الحادثةودرست ف الم
ايته ، ثم درست وظائف السارد في الح اته ، والعالقات بين السارد وح ة السرد ، وأنواعه في قصص التوحيد ، وحددت مستو ه أهم حث ودرست ف ة .الم ا

قة استعماله األفعال ، واالنتقال بين أزمانها ة ، وطر ه بناء القصة التوحيد أ تغيير لشدة انغماسه بجو  الثالث : البناءودرست ف شعر القارئ  من غير أن 
اتنا ، أو نسمع عنه ات التوحيد في قصصه ، فقد اختارها (عامة) نعرفها في ح حث شخص ة درست في هذا الم ع : الشخص حث الرا الشحاذ ، القصة .الم ا 

صور خصا ار ؛ل قة اإلخ عض الملوك واألمراء . وقد اختار طر بير إلدراك هذه الخصال ، ونجح والمنجم ، أو  حتاج المتلقي إلى جهد  اته ، فال  ل شخص
ات الزمان في قص حث الخامس : الزمان تنوع ظهور تقن اته .الم ات شخص ر نفس ّ التوحيد في استعمال الحوار أداة لدفع أحداث قصصه ، وتصو ص التوحيد ما في  خي ، ثم النفسي والس بيرة ، فهو الذ ، فكان منه الزمان التار ة  ان في قصص التوحيد أهم ان للم ان  حث السادس : الم ة .الم ه اإلشارات اإلله تا

ان في قصصه فهو تارة اتها . وقد تنوع الم اته ، وأساليب ح ننا من خالله تحديد صفات شخص م عض اآلخر ، و ال عضها  قي ، وأخر  ير أجزاء القصة  حق
ون ذ ضعه القاص نصب متخيل ، أو قد  رة إن األساس الذ  ع : الف حث السا اته .الم ون عدوًا لشخص ون جو النتاج القصصي ، أو  عد واحد، وقد  ا 

رة عنصرًا مهمًا من عناصر العمل القصصي . وقد امتازت صالها إلى الناس ؛ لذا غدت الف د إ قّص قصصه هو األفكار التي ير ه عندما  ص األفكار في قص عين
ه ، ومحاسنه .الفصل الثاني : البناء الفني لقصص أبي حّان ل عيو م صورة عن الواقع االجتماعي  الجدة ، واإلبداع ، وتقد عد أن درست في الفصل التوحيد 

اين وجوده في قصّص التوحيد ، درست في الفصل ا ل عنصر وحده ودرست أنواعه ، وت عضها األول عناصر العمل القصصي منفردة ،  لثاني عالقة العناصر 
عض   ب

  
   



م ر  سراب 
 

مي اسم الطالب   محمد أنور أسماعيل النع
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  االتجاه النفسي 
  في نقد السرد العري الحديث

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم  لغة عر

ما الفنون الجميلة منها ; لقرها من منذ أن ظهرت دراسات علم النفس الحديث على   ملخص الرسالة أو األطروحة ار ، ال س د ، واكتشافه عالم الالوعي ، أخذت العلوم تتأثر بهذا الت يد فرو
علم النفس الدراس س وعواطف .بيد أنَّ اكثر الفنون تأثرًا  ة  ، وما يخالجها من احاس ة النفس االنسان ة على مخاط أنواعها علم النفس فهي مبن ة  ات األدب

ة الحديثة ، فظهر في هذا واتج حوث النفس ُه تطور مناهج ال ي حديث واك ع نقد وأسلو المجال النقد اهاتها المتنوعة ، وما ُبني على تلك الدراسات من طا
ة الحديثة ، التي طورها علماء ات النفس النظر ثر تأثر هذه الدراسات  د  النفسي ، والنقد البنيو ، والنقد التحليلي وغيرها ، و فرو مدرسة التحليل النفسي 

عده .   وتالمذته من 
ًا مبن عها الفني منحًى نفس ة  تحمل في طا ة اإلبداع ة ، ظهور مجموعة من النتاجات األدب ة النفس ة وقد سب ظهور هذه الدراسات النقد ًا على اسس نفس

انت ام غير مقصودة ، فكانت الر  ات علم النفس الحديث مقصودة  ة وعلى معط اتها الذهن اة شخص أبراز نم ح ة ، التي اخذت تهتم  ة والقصة النفس وا
ن ة ، اكثر من اهتمامها بتكو ة فيها . والوجدان ة الدرام ة والحر ار الح ن هو ت ة القرن العشر ار جديد ظهر في بدا ات والقصص على ت وقد اعتمدت هذه الروا

لتزم الروائي او المبدع في هذا النوع من الشعور او الوعي ، الذ اخترعه الروائي ا س  ، وفرجينا وولف .و مس جو عد ج ما  لفرنسي د جاردان، وطوره ف
الحوار والحدث والح عيدًا عن التزامه  نونات وُعقد وُحصارات ،  اته ، وما يدور في ذواتهم من م ا نفوس شخص ا الكشف عن خ ات  ة ، التي هي عناصر الروا

ة في تعاملها مع النس .االساالسرد  ة ، التي اخذت وجهتها النفس صوص واخترُت هذه الدراسة ; لكونها األقرب الى رغبتي في الكشف عن جوانب الدراسات النقد
طرة ال التحرر من الس ل من اش ان في ابداعه ش ة للمبدع ، الذ  ة ، فضًال عن أستعراض أهم المميزات النفس ة والقصص ة الروائ وتقوم هذه المرضّة . النفس

ات والقصص ة ، التي قامت بتحليل الروا ًا  الدراسة وهي ( االتجاه النفسي في نقد السرد العري الحديث ) على استعراض اهم الدراسات النقد ولوج ًال   س تحل
ة لسلوك ال ًا ، معتمدين في ذلك على حقائ علم النفس الحديث ، وما قدمته  من تفسيرات نفس قوا تلك فن ط ة ، فحاول نقاد هذه االتجاه ان  ات األنسان شخص

امهم ادة على ق ة ، ز ات الروائ ة مرضّة في الشخص ة ، وتوصلوا في تحليلهم الى اكتشاف ُعقد نفس ات الروائ ات على نفوس الشخص بتحليل نفوس  النظر
ائع مؤلفيهم ; لكونهم العام ات . وط االتجاه النفسي في النقد االدبي الحديث ، وقل األول في وجود تلك الشخص قت هذه الدراسة دراسات عديدة عنيت  د س

حثون عن ان حالة الشعراء في قولهم الشعر ، وراحوا ي زت على ب ة ، ور ة النقد ة في العمل ح الجوانب الشعر ة الشاعر  ولكنها اهتمت بإبراز وتوض جوانب نفس
ة في من خالل شعره ، فضًال عن وجود دراس ة االبداع العمل ة ات أخر اهتمت  حث هو عدم قول الشعر او القصة و المسرح ات التي واجهت ال ومن الصعو

عض المؤلف ائع  أغلب الدراسات الحديثة التي تناولت ط ة ، لذلك أستعنت  ة النفس ة  من الناح ة النقد العمل ة تهتم  ين ، ومن هذه المصادر وجود دراسات نقد
ةعلى سبي ة األصول وأصول الروا تاب روا ي ، و شي ، وعلم النفس واألدب لسامي الدرو ة الرجولة لجورج طراب تاب الرجولة وايدلوج ة  - ل المثال ،  الروا

ة المتناثرة في ال م انطوان مقدسي ، فضًال عن مجموعة من المقاالت النقد ه أسعد وتقد ير ، بترجمة وج   مجالت و الصحف .والتحليل النفسي لـ مارت رو
  

  
   



م ر  سراب 
 

 مال حسين احمد اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ر االلوسي م للسيد محمود ش ه حروف المعجم من الدقائ والحقائ والح  مااشتمل عل

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

تور هاشم طه شالش، جزاه الله عّنا خير الجزاء، وألتمس من األساتذة األفاضل المناقشين، لقد وٕاّني ألرجو من الله الغفور الرح  مّد في عمر أستاذ الد م أن 
ما أودع الله فيها من ا ة وسحرها، وأعيت  حت مطهرًا لجمال العر عدما أص ثيرًا من العلماء في دراستها، والسّما  ثيرًا منشغلت هذه الحروف  أفاضل  ألسرار 

ار رسالتي  ان اخت ة هذا الموضوع وعظم قدره،  حث  –العلماء، فاّتخذوها مطارح األنظار، ومسارح األفكار وألهّم الدراسة   -موضوع ال فرأيته موضوعًا جديرًا 
ة، لت فة مدارها القواعد واألسس العامة لمادة حروف اللغة العر ة لط عنى بدراسة مسائل لغو ، ألنه  اغات وقواعد رصينة، والتحقي تجدد لنا وتبرز وف ص

ضًا من أّن مؤلفه الشيخ اآللوسي، عّالمة العراق وٕاما ة الموضوع تأتي أ تمل نضج هذه الحروف، على ما سنبينه إن شاء الله.   وأهم م عصره، الذ وّقف ول
حث على م موضوع ال ة. وارتأيت تقس اته على علوم اإلسالم وفنون اللغة العر حث األّول: تناولت -قسمين: ح حثين: الم م تحدد  القسم األّول: جعلته للدراسة، و

ه، ومولده ونشأته، ودراسته وشيوخه، وتالميذه، ومؤل ة في عصره، واسمه ونس ر ر اآللوسي، من بين: النهضة الف اة الشيخ محمود ش ه ح فاته، ووفاته.  ف
ه دراسة منهجّة  حث الثاني: تناولت ف م ))، من بين:موضوع الكتاب، ووصف المقدمة، الم ه حروف المعجم من الدقائ والحقائ والح تاب:(( ما اشتمل عل

ة و  شاملة لمن أراد ومنهج المؤّلف، والمأخذ على الكتاب، ووصف مخطوطة الكتاب، ومنهجنا في تحقي الكتاب.  فأوضحنا جملة من األمور التي وجدناها مناس
ّطلع على آثار ر اآللوسي.القسم اآلخر:  جعلته لتحقي أن  ة السلف، إمام العلم ونبراسُه السيد محمود ش ر ، قدوة الخلف، و ار  جهود عالم من علمائنا الغ

م )). ه حروف المعجم من الدقائ والحقائ والح    تاب:(( ما اشتمل عل
  

  
   



م ر  سراب 
 

 أنس طيب أحمد اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  ت الّزمخشرّ مقامـا

ة ة ومعجم ة وصرف  دراسة صوت
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٨ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ًا مع ماشاع في الدرس النحو في  ح تماش تاب الوساطة، واستعملها الجرجاني من دون ترج ا  ين والكوفيين في ثنا صر   عصره.انتشرت مصطلحات ال
احث عن ة  شف ال ة ونحو قات صرف ثيرة عن المتنبي أقواًال وردودًا وتعل تاب الوساطة، فقد نقل الجرجاني في مواضع  ة من خالل  ة المتنبي اللغو شخص

ات شعر ابي اء) الوارد في أحد أب احث أن المصدر (اإلي ة.ير ال ة وسالمتها اللغو اته الشعر ًال على استقامة أب اؤه  نواس ساقها أبو الطيب دل ن أن تكون  م
ره القاضي الجرجاني، وٕانما ذهب الى تخط ون مصدرًا للفعل (آبى) ، وهذا مالم يذ ف) أو أن  ار ما قيل (الص اع الكسرة    ئة ابي نواس في قوله.قد نشأت من إش

ين قا بينها و ة تنس ة هي من وضع رؤ ات شعر رؤ احث أن تكون (البرارث) الواردة في أحد اب احث على  رجح ال ر ال قه .أن لمة (العثاعث) في الرجز الذ س
ه أن تجمع (بوق) على (ب ضًا عل ر أ قه أحد من المعجميين الى قوله، وأن س قات) ، ورأ أن الفيومي أن تجمع (بوق) على بوقات ؛ ألنه متأخر جدًا، ولم 

ش أن ا ع قان) على زنة (فعالن).زعم ابن  قات) محرفة عن (ب ن أن تكون (ب م ان متناقضان، وال ه، معن ة والجمع، في رأ ة الجمع؛ ألن التثن أبى تثن اس  لق
لها في ، وأن هذه الشرو لم تتوافر  لها مجتمعة حتى يتحق أن للتناقض شروطًا يجب ان تتوافر  احث  لمة واحدة، وقد رده ال ة الجمع  يجتمعا في  مسألة تثن

ه ابن أبي الحديد على أن  إذ لم يتوافر شر وحدة الموضوع ، احث ما استدل  ة والجمع معنيين غير متناقضين.رّد ال ة الجمع لكون التثن ح تثن اس يب لذا فالق
ين والكوف صر ما ورد عن ال ادتها في اإليجاب  ادتتكون (من) في قول أبي نواس (من فواقعها) زائدة على رأ أبي الحسن األخفش الذ يجيز ز ها يين من عدم ز

ون في استعمال أفعل التفضيل المؤنث (فعلى) مجردًا من (الـ) و  .اختلف النحو شرو وهذه الشرو لم تتوافر في قول أبي نواس الساب ـ(صغر إال  اإلضافة 
احث فرقًا د السماع، فأولوه على مذاهب شتى، وتلمس ال الشذوذ، وجوزه آخرون اعتدادًا  ) ، فمنعه أكثرهم ، ووصفوه  بر قًا في مثل هذا البناء ، اذا و ًا دق الل

اب العدد مما احث صحة اشتقاق (ُفعال) في  ادته على معنى الصفة المشبهة وثبوتها. رجح ال عة،  استعمل صفة، وهو الداللة على قوة المعنى وز تجاوز االر
ائي النسب، وهذا يدل عل اعي) وغيرها من  قولهم (خماسي وسداسي وس احث أن واستدل على ذلك  اَء النسب.رجح ال ى انها موجودة مسموعة قبل ان تتصل ب

اق الكالم وتوافر شرو حالة من حاالت اسم التف س ضًا ون أبو الطيب قد اراد المفاضلة في قوله : (ألنت أسود في عيني من الظلم) مستدال  ضيل، ورجح أ
عًا في ذلك الكوفي س محموًال جواز اشتقاق اسم التفضيل من األلوان متا ل حال، ول ون استعمال أبي الطيب اسم الفاعل (جائد) جائزًا في  احث أن  ين.ير ال

المهم.حمل ابن جني تشديد النون مع ثير الورود في  احثين ؛ ألن العرب قد جاؤوا بنظيره، ونظيره  ما ير أحد ال ة  الهاء في قول أبي  على الضرورة الشعر
احث ان الطيب (لدنه) على تشديد ا ر ال عد) ، و اسًا لها على حمل حذف الواو في (أعد و نعد و تعد) على حذفها في ( اء المتكلم أو (نا) المتكلمين ق لنون مع 

عد) و (نعد وأعد وتعد) لم تظهر ابتداًء النطقًا والصورة، أما النون في (لدني) و (لد ح ؛ ألن الواو المحذوفة من ( صح س  الحمله هذا ل تشديد فهي ظاهرة نا) 
  ابتداًء منطوق بها في االتسعمال فخالف هذا ذاك.

ة عن العرب انت مرو ، ولما  م له وزن البيت الشعر ستق لمة (ترنج) بدًال من (اترج) ل ان مضطرا في استعماله  احث ان المتنبي  ن هناك داع  ير ال لم 
  لمؤاخذته عليها وتخطئته فيها.
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 اسم محمد الجميليعدنان ج اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
الرسول محمد(ص) ة المتعلقة  ات القران   اال

ة ة واسلو الغ  دراسة 
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٣ السنة
ة/ادب القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة، –  –لقد مثل الرسول محمد  شر فأكب العلماء والدارسون على فهم شخصيته وتحليلها، ومن مختلف  قمة من أعلى القمم على مدار عجلة التحضر لل
شر فراح قسم منهم يدرس أ ة الخالدة ببني ال يين مستشرقين، وقد أثرت هذه الشخص ًا مسلمين أو غر خالقه، وذهب اآلخر الحضارات ، واألقوام سواء أكانوا عر

ة رسالته إلى اإلنس الرسول يتطرق لورعه، وعدالته، ونفسيته وعالم ات المتعلقة  ه شك أن اآل سًا على ذلك فالذ اليخالجنا ف ة جمعاء.وتأس قد  –  –ان
قناه وهذه الدراسات هي  ًا في مناهجها عن المنهج الذ ط حثنا مختلفة جذر ة من عنوان  انت قر ة  حوث جامع ة و : دراسة حسن تصدت لها دراسات علم

م )) والصادرة سنة امل الملطاو الموسومة (( رسول ا ف الموسومة (( الرسول في القرآن )) ١٩٧٢لله في القرآن الكر تور محمود بن الشر م، ودراسة الد
ًا )) والصادرة سنة ١٩٨١الصادرة سنة  ة الرسول األعظم قرآن احث أحمد ١٩٩٧م، ودراسة الشيخ جالل الحنفي وعنوانها (( شخص م ، فضًال عن أطروحة ال

ة الرسول محمد السروان  شخص ة المتعلقة  ات القرآن ة  -   –(( اآل ة العلوم اإلسالم ل توراه في  غداد /  –)) وهي أطروحة د ذلك دراسة ١٩٩٨جامعة  م، و
ل -   –شهيد راضي حسين الموسومة (( الخطاب القرآني الموجه إلى الرسول  صرة / )) وهي رسالة ماجستير في  تناولت هذه  وقدم.٢٠٠١ة اآلداب جامعة ال

قة معالجتها ل ة فيها، فأختلفت في مناهجها وطر ة واألسلو الغ ات من غير التطرق للسمات ال ات عن الدراسات الجانبين الوصفي والموضوعي لآل هذه اآل
حث، فكما هو معلوم أن المنهج األ ة التي أوضحتها في هذا ال ة األسلو قة التي تعاملت بها، والرؤ اعتماد اللغة عن المنهج والطر عتمد على نقد األدب  ي  سلو

الجودة أو الرداءة،  ام جزافًا  ة تتجرد عن إطالق األح ة موضوع قة علم ة المنبثة في النص األدبي عبر طر ة تكمن طر تحليل المالمح الجمال ة األسلو إن غا
التعرف على  شتملها النص األدبي وذلك  عثة منه بدراسة الجانب الفني لألسلوب عبر استجالء هذه السمات في الوقوف عند المنبهات التي  ة المن م الجمال الق

ًا من انجع المناهج القادرة على  ة بوصفها منهجًا نقد انت األسلو دراسة أسلوب المتكلم أو من الداخل، ألن اإلبداع ينأ عن الخضوع أل قانون خارجي. ولهذا 
اث عن طر دراسة العناصر ا ار الواعي ألدوات التعبير ال يره، وعلى هذا األساس فاألسلوب هو االخت قة تف لتي يلجأ إليها فارضًا على المخاطب أو المتلقي طر

ع التأثير والتميز والجمال، مانحة المتل القدرة على قي أو القارئ التي تميزه عن غيره، أ دراسة التعبير اللغو وتحليل عناصره وأدواته عن طر الكشف عن منا
ه حاولت أن اعتمد هذا المنهج في دراسة هذه ا ة. وعل ة الوصف ام الذات ات وٕابراز سمات تدبر وتذوق خصائص األثر األدبي وتجرده في الوقت نفسه عن األح آل

ه النص القرآني من غي امًا معينة.التفرد والتميز الفني الذ اشتمل عل صاعب جمة وضغوطًا متعددة من أهمها سعة وقد اكتنفت هذه الرحلة مر أن أعطي أح
م_ الرسول الكر ات مختلف في تعلقها  ما أن اآل ثف،  بير وم ل  ش ن ، فحاولت اعتماد  -  -الموضوع وجدته وتشظي اآلراء في المظان  ما بين المفسر

الرسول  ات  قها مقدمة وتقفوها خاتمة .تظمت الدراسة على ثالثة فصوقد ان  -  -اآلراء الراجحة وانتقاءها التي اتف عليها في اختصاص هذه اآل  ول تس
ذلك حاء الصوتي و حث األول في الحديث عن األلفا واإل احث، تكفل الم ه حول(المستو الصوتي) فضم أرعة م حاء  فالفصل األول دار الحديث ف أنما اإل

حث الثاني في ا قاع.وانعقد الم م والجرس واإل ة فيوتتمثل في التنغ حث الثالث التطرق لموضوع الجناس، في حين ألقيت نظرة متأن حاول الم  لحديث عن التكرار ل
ة .  ع على الفاصلة القرآن ة الرا ة واإلنشائ احث، عرض األول الحديث عن األساليب الخبر يبي ) على ثالثة م وتأسس الفصل الثاني وهو ( المستو التر

ة،  متوقفين عند أبرز هذه األساليب ة المفردة والجملة القرآن حث الثاني في الحديث عن بن ة، ووقف الم قي إلى معان مجاز عة خروجها عن معناها الحق وطب
حث الثالث حديثه عن النظم مفصًال القول في موا ة.واستجلى الم ة والفعل ة الجملة االسم ع الخطاب القرآنيفتعرض لموضوع الحروف واألدوات وصوًال إلى بن  ض

م  –   –للرسول محمد  ة، والعدول واستشراف األساليب المتضمنة للعدول ومنها االلتفات، والتقد ة السطح قة والبن ة العم وعوارض بناء الجملة بين البن
ير.والتأخير، والحذف، وا ف والتن المستو الداللي ) فنراه يتأسس على لفصل والوصل، والتعر احث حاول األول الحديث ثم جاء الفصل الثالث الخاص (  ثالثة م

حث الثاني عن موضوع الصورة وأبرز مالمحه ذلك اإلجمال والتفصيل، ليتحدث الم اق متعرضين ألساليب اللف والنشر، و ا في النصوص عن بناء الجملة والس
ه، وال ان، وهي التشب غ الب ر في ص حث الثالث عصا الترحال عند داللة التصو ح الم ة ل ة، ثم تال ذلك إيراد أهم النتائج التي القرآن مجاز، واالستعارة، والكنا

ة ألفكار ورؤ جديدة ن أن تفتح آفاقًا رح م   توصلت إليها في هذه الدراسة وهي وجهات نظر 
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َّاب اسم الطالب اس حسـين السَّ   خالـد عـ
 

ُل،َأَثُرُه وَدالالُتُه في الدَّ  عنوان الرسالة أو األطروحة ْ ِّ الشَّ   رِس النَّحِو
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم   لغة عر

عـرض له من ظواهر زخر بها النحو العري , وفـي تقعيد القـواعد ,       ملخص الرسالة أو األطروحة ون منطلقه ( المعنى ) , فيجعله نقـطة ارتكاز فـي توجيـه ما  وٕاقامة صناعة الّنحـو  فقد 
ان منطل ما  ارزا في النحو العري , أّثرت بوضوٍح في نشـور ة معلما  ل ة ( العامل ) مثال .  وتعد الظواهر الش أة الّدرس قه مبدأ ( التعليل النحو ) أو نظر

ل ,  واستكشاف أ ا اللغة .   ولقد وجّدت في نفسي هو لدراسـة ظـواهـر الّش ثرها فـي هذا الدرس وما أفرزه النحوّ , وفي تطوره , وتحديد مساره , ومعالجته قضا
ـن وصـف م مجمـوعها منهـجا  لت  قـوم  من مواقف ,  وآراء , وخالف , وجدل , ونقد , وموازنة, صـَدرت عن ُنحاة قدامى أو ُمـْحَدثـين , َشَّ أنَّه  عـض مظاهره 

ة ,  مـن أجل الوصـو يب الظاهرّ , أو صورته الخارج ل التر ذلك إلى ما َْحِمل من داللـة عـلى أساس مـالحظة ش مه ,  والوصول  ل إلى القواعد العامة التي تح
ان ال ُبدَّ لي من أجل تحقي هذه الّرغبـة أْن اّتخذ منهج ل عام .  و ش ة  الصناعة النحو معناه أو ببنائه الّنحو , أو  ار ال الحصـر , ذلك أنَّ  لها صلـة  االخت

ْصُعب حصرها ج ل  ة من جزئّاتها .   وعلى وفـ هذا ظواهر الّش ّل جزئ ة , بل في  اب من األبواب النحو ل  عها , فضال عن دراستها , فهي موجودة في  م
ٌد قامَ  سيرة , ففي نحو ( ز انت  لّيـة التنفك احداهما عن األخر , وال تكاد تخلو منها أ جملة مهما  سهولة ه المنهج , اخترت ثالث ظواهر ش ـذه ) نلح 

ليـة الثـالث المختـ د )  و( قام ) .   هـذه الظـواهر الّش لي لكّل من ( ز ن , والموقع الش ة , والتنو هـي ما أقصده من  –إذن  –ارة الظواهر الثالث, وهي : الحر
تور عبد  تور تـمام حسان , والد الـد ل ) ، وهو مصطلح شاع استعماله في دراسات الُمحدثين ,  تور فاضل الّساقي , وغيرهم مصطلح ( الش الرحمن أيوب , والد

عـقد .   على أّنني ال ُبدَّ من أن أشير هنا إلى أّنني ال أتبنَّى منهجا حديثا معيَّنا أسـير على وفقه في هذه الّدراسة, عدا استعارة ال حاول أْن  حث  مصطلح , فهـذا ال
يب الّنح لّيـة للّتر ة الّش ة بين دراسة الناح ما ثنائ اينة , وال س عته اتجاهات مختلفة , ومواقف مت طب ّضم  احثين ُمحدثين ,لكًلً◌ّ◌ منهم ثقافته , ومنهجه , وميوله .ـوّ ,  ومـن ثّم مالحظة أثرها في الـّدرس الّنحوّ الذ    تلك الصادرة عن 
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  العلواني عامر مهد صالح اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

قرةعلل الت   عبير القراني في تفاسير سورة ال
ة ة اسلو الغ  دراسة 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

غيره . أغلب اختال ح المعنى  الترادف ، وٕانما هو من قبيل توض الضرورة القول  عني  ة المعنى ، ال  ن في تأد ارات المفسر ن ف إن اختالف ع ارات المفسر ع
أن احثين المحدثين من القول  قولون  في المعنى إنما هو من قبيل اختالف التنوع ، ال من قبيل اختالف التضاد . ردَّت االطروحة ما شاع عند ال ن  المفسر

د االتحاد في الداللة ال الترادف ، إنما هو قول يؤ ان ظاهر األمر عنده القول  حاءات الترادف ، وأكدت أن من  ة واإل ة ، لكن مع  اختالف الدالالت الهامش ز مر
اقات التي تد شهد بها االستقراء ، وهي دالالت تكتسبها المفردة من الس ة في التعبير القرآني ؛  حث أن الفروق الدالل ن لم الخاصة  أكد ال خلها. أغلب المفسر

ة بين المترادفات ، بل فرقوا بينها  ة، فكالمهم ظل غفلوا الفروق الدالل حائي ، بيد أنهم لم يوظفوا هذا االستشعار األدبي للفوارق اللغو على أساس من المعنى اإل
حث في ال اق ، فال حسب حاجة الس اينة  ر المعاني المت اقي ، وطرق تصو ا إلى الفارق الس حثا متناوال الفارق اللغو من غير أن يرتقي غال ة ظل  فروق اللغو

أ ا لم  ان المفسر يتناوب بين العمل المعجمي والعأصول اقي . بين الترادف والعدول  الغي القائم على موافقة الكالم للمقتضى الس حث ال ع ال الغي ، خذ طا مل ال
ارزة في عمله .  ردت االطروحة  انت  ان مبرزا فيها ، وطالما  ة التي طالما  ة األصول قي أفاده المفسر من الرؤ االستحسان الصوتي في  منهج تلف التعليل 

ه . شاعت مقولة : إنَّ النقل من وزن  إلى وزٍن آخَر يت ن  عض المفسر ة ، على الرغم من قول  العلة الدالل ضمََّن من المعنى أكثَر أو والتفنن دون ر التعليل 
َد في ا َ أدلٌة على المعاني ، فإذا ِزْ ل ، ألنَّ األلفا م لم يلتزموا أقل ممَّا تضمَّنه األوَّ ر القرآن الكر ادُة المعاني ضرورًة ، وعلى الرغم من أنَّ مفسِّ أللفا ، َوَجَب ز

ِح والشرِح ، تغ معنى التوض ُة ،  ُة التفسير انت الرؤ التهم ، وٕان  حاثهم وتعل بير في أ ٍل  ش انت حاضرًة  ِلُب حتى عند التنُِّه إلى الفارق هذه العلَّة دائمًا ، 
ُة ، وتشير        الدال    لي الذ تفرضه اإلنا

ة في داخل إطار الصحة ال ح ألحدها ؛ ألنها استشعارات دالل ر المفسر عدة معاٍن للمفردة أو الجملة ، من غير ترج ًا ما يذ ه . غال ة للمفردة وداللتها إل لغو
اق ، فهي استشعارات تـُثر الت االستقراء وحاجة الس دة  ة المؤَّ حاءات المفردة وظاللها ، الفتراض المعجم ة المعتمدة على إ ا تفاد من القراءة اللغو عبير دالل

ة في افتراض  ة الدين ست من قبيل الرؤ ة في التعامل مع التعبير ل ارات التعبير القرآني ، وهذه الرؤ ة الكاملة الخت ن القصد ة الكاملة ، بل تتف المفسر القصد
ة أغلب الدراسات ة ) لسبيتزر و( القارئ  هي ورؤ مثل ذلك ( الدائرة الفنولوج ا ، وخير ما  تملة أدب ة المعاصرة ؛ ألنها تفترض التعامل مع النصوص الم اللسان

ه ، بل ال أغالي إذا ما قلت : إن الضا اب على مصراع م قد فتحوا ال عني هذا أن مفسر القرآن الكر فاتير، من غير أن  ة  اللالنموذجي ) لر غو في العمل
ع ا ستط ة ال  ان يتحرك ضمن ضوا لغو ل أوضح عند مفسر القرآن منه عند منظر المناهج المعاصرة ، فالمفسر  ش ان حاضرا  ة   لخروج منها.التفسير
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 ُسهيل عبد الله علي اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  البناء الفني عند األخطل الكبير

 
 توراهد الشهادة

 ٢٠٠٨ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

أدوات الر وضمائر العودة والتي لم يخرج فيها ع ة  عند الشاعر  يبي) الذ خصص لدراسة البنى األدائ ان سائدًا عند ففي الفصل األول (المستو التر ما 
م والتأخير عند د الذهن  الشعراء وتوصلنا إلى أنَّ ظاهرة التقد مه سهًال ال  ان تقد م األلفا وتأخيرها في أشعاره ، إذ  الغة الشاعر في تقد األخطل أظهرت عدم م

ص  م والتأخير عند الشاعر هي التخص ة لظاهرة التقد حث إلى أنَّ أهم الفوائد المعنو ر لمعرفة المعنى وتحصيله وتوصل ال ة وال يتعب الف ة اللفظ . أما من الناح
ة فكا ان يرصد اللف المؤخر للقاف ه واالستفتاح  –نت لغرض صوتي في الكثير منها إذ  قه من الشعراء في استعماله حروف التنب وأن الشاعر لم يخرج عمن س

ر في بنائِه الشعر  ة القائمة على  –واستخدامه االعتراض والتقر اتجاه تحقي الجملة الشعر ل هذه الظواهر انطالقة مهمة  التعارض التام مع الجملة وتش
ة التي اشتملت على المق ة، وقد سار الشاعر على نهج األقدمين في مسألة االنتقال من المقدمة إلى الغرض األساس في نماذجه الشعر دمات فهو في النثر

ما في انتقاله إلى الم ه يبدأ الجملة (الجار والمجرور) والس ش مدوح ، وتوصلنا إلى أن أغلب نماذجه ذات المقدمات يبدأها الغالب عند انتقاله إلى غرضه األساس 
ة التي أشاعها األخطل ف ا الدالل ة أو مقدمات وصف الظعن .وفي الفصل الثاني (المستو الداللي) وقفنا عند القضا ة أو غزل ي شعره المشترك منها مقدمة طلل

ه من انحراف عن االستخدام العاد للغة سواء أكان ذلك عن طر استعماله الكلمة في غير ما وضعت له ، أو  واإلبداعي، فكان استخدام األخطل للمجاز لما يؤد
اشرة، وظهر لنا حرص الشاعر على ة جملته واالبتعاد بها عن الم قًا لشعر ه في النظام المألوف تحق غي أن تسند إل توليد دالالت مغايرة  إسنادها إلى ما الين

ة من خال  اقات للدالالت المعجم ل األلفا في س ادل األسماء عنده أوصافها وتنسب الصفات إلى غيرها ، وتتش ه ، إذ تت ة واالستعارة والتشب ل استعماله الكنا
ة  اق والمقابلة في عمل ذلك حرُص األخطل على استغالل طاقة الط عقل . وتبين لنا  أسرارها ومدرك لما  فني وتوليد الخل المن وراءها صانع ماهر ، عارف 
قي ، واستغل الشاعر ظاهرة ا ة داخل النص فضًال عن دور األضداد الموس الغة والغلو ، الصور والمعاني المختلفة اعتمادًا على ما يولده التضاد من شعر لم

ة في الوصف  ما فشغلت مساحة مهمة في شعره والتي اختلف النقد العري إزاءها ، وهي محاولة من األخطل لبلوغ النها ، والس ، إذ وظفها في خدمة نصه الشعر
ح والهجاء.    في غرضي المد

ة على الرغم من نصرانيته ، و  ح المس ة أكثر من تأثره  األلفا والمعاني اإلسالم ة تبين لنا تأثر الشاعر  ًا إفادة الشاعر من وفي ميدان الدالالت الدين ظهر لنا جل
ة هامة دالالت اإلعالم في رفد المعنى بدالالت  خ قة تأر ة وث مثا ار جعلت شعرُه  عًا وأنَّ داللة األخ ار التي تتمتع بها اإلعالم جم ة تضاف إلى داللة األخ حائ إ

ة، أن  طل معظم شعر األختنقل لنا أحداث عصره وما قبل عصرِه .أما الفصل الثالث (المستو الصوتي) فقد ظهر لنا ومن خالل استخدام الشاعر لألوزان الشعر
بيرة  عاب  قدرة است ميزها  ثرة مقاطعها وجّديتها ، مما  طولها و حوٌر معروفة  س والكامل والوافر، وهي  ل وال حور الطو سه جاء على  لعواطف الشاعر وأحاس

ة ، ولم تقف على عالقة واضحٍة ب العم والجد ين الوزن الشعر والغرض ، فالوزن ، فضًال عن أنها أكثر مالءمة من غيرها ألغراض الشاعر التي اتسمت 
ة التي جاء عليها شعره . أما من حيث الق ة األغراض الشعر ان السبب في ذلك محدود ما  صلُح عنده لكل غرض من أغراض شعره ، ور ة ، فقد الشعر  اف

طاء في شعره إال ة إال في بيتين ، ولم يرد اإل ة مطلقٍة عدا بيتين جاءا على  توصلنا إلى سالمة قوافي الشاعر من عيوب القاف ان ذا قاف مرة واحدة ، وأن شعره 
الضم ثم الكسر ثم الفتح ، أما من حيث حروف الرو فأكثرها ورودًا عنده هي الراء ف ان  مجار الرو  ة المفيدة ، وأن اهتمامه  م فالدال القاف اء فالم الالم فال

حث أن أغلب قصائد األخطل غي لح ميل الشاعر إلى توظيف فالنون، وأظهر ال ة في شعرِه .و قى الداخل ان الموس ر مصرعه ، وتعد ظاهرة التكرار مْن أهم أر
عه األصوات المجهورة ذات الوضوح السمعي العالي والتي أكثر من استخدامها في بناء  قى ذات النغم العالي والتوتر الحاد الذ تش ة .وأفرد الموس جملته الشعر

اته الفصل األخير اتها وث اء ورصد حر حث أنَّ األخطل شاعٌر مصوٌر يتقن التعامل مع األش ة) لدراسة الصورة ألهميتها ، وأظهر لنا ال ر (الصورة الشعر ا وتصو
ع الصور في محاور القصيدة ، معتمدًا على وسائ ة على مستو النص مستغًال ما يولده تتا ه أدق تفاصيلها واستثمار ذلك في إشاعة الحر ل المجاز والتشب

ًا استمد عناصره  اًال واقع ال الشاعر خ ر مشاعره ونقلها إلى المتلقي، وتبين لنا أنَّ خ من البيئة التي اعتمدها لتفسير واالستعارة والرمز للتعبير عن عواطفه وتصو
ره .    ما يود تصو
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لي الحميداو  اسم الطالب ان شم  نزار بن
ة في النحو العري وحةعنوان الرسالة أو األطر  م ام التقو   األح

ة  ( دراسة تحليل
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٨ السنة
ة القسم  لغة عر

ّل ما يثبت للكلمة من قواعد وأصول قد أ  ملخص الرسالة أو األطروحة م على  شمل الح اس فهو  ان الق نا من أر م بوصفه ر م النحو هو أوسع دائرة من الح النحاة ، وفقًا  قّرهاإنَّ الح
القواعد واألساليب وطرائ التعبير .ا األلفا ، وختاما  م الفقهّي بدءًا  الح م النحو قد تأثَّر  ختلف النحاة القدماء والمحدثون لكالم العرب وأصول النحو.إن الح

الواجب ، أو الصال ه غيره  م عل ح ة فما يراه نحوّ جائزًا  م على التراكيب النحو م بتغير الدليل وفهم في الح أ من دليل لكّل منهما ، فيتغير الح ما يته ح ، 
 النحوّ له.

ام  ام نوعَّة تعنى بنوع الكالم ، ومنها أح ام النحاة منها أح ام النحاة تقسم على قسمين ال ثالث لهما وهما القبول ، والرفض.أح اسها الكثرة والشيوع أح مَّة مق
ة عن فضال عن القدم في الفصاح اس ، ( ق ،  ، س) ، والجواز (ج،و،ز) وما شاكل ذلك.استعمل النحاة الكنا الق م   مادة الح ح  ة.استعمل النحاة التصر

ا م ( الق ان ح ضجر منها. ام و مّل السامع تردد هذه األح يب ، حتى ال  ة جاءت بلف مفرد ، أو أسلوب أو تر م النحو وهذه الكنا ام س ) من أوفر األالح ح
ة ، والسبب في ذلك لكونه حة والكنائ ام ، والتعبيرات الصر ه الكثير من األح ا ثرة دورانه عند النحاة ، ولذلك انضو تحت  ا في  أصًال من أصول النحو  نصي

غة الفعل الص ة  ام النحو .إّن تعبير النحاة عن األح اس النحوّ عد السماع في االقت ه االعتماد  ّي ، وعل ة العر حمل في طَّاته اإلشارة إلى سّن قاعدة نحو ة 
م تعليلي ، فلقد استعمله النحاة علّ  مّي فق ومنها ما هو ح م تقو ام النحاة منها ما هو ح ه عليها والسير على منوالها.أح يب ما ، أو يجدر التن ان سبب تر ة لب

ام القبول والرّد ف حث مفهومات أح ة معينة.حّدد ال ام على قاعدة نحو ة لهذه األح ر حدود اصطالح ه على ذ حث في المصادر التي وقعت بين يد عثر ال لم 
م ( الشذوذ )  ام تحت ح ام الرد غير القطعي أوسع دائرة من جعل هذه األح ام الرد القطعي ، وأح حث أنَّ أح أو ( الضعف ) أو ( المنع الرغم من أهميتها .بين ال

عض ال ما ذهب إلى ذلك  اس النحوّ المشهور ، وسقوطه عن درجة الفصاحة ، )  ام الرد غير القطعي من أبرز سماته خروجه عن الق احثين.إنَّ الرا في أح
م نح ة فمن هذه التراكيب ما هو مستق ام الرّد القطعي تسند في ردها إلى الداللة النحو عض المواطن.أح ا ولكّنه خطأومن ثّم فهو مردود وٕان قبل في    داللّي. و
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اس خضر الدور  اسم الطالب  محمد 
ُ الُفُروِق اللَُّغِوَِّة في الَبَاِن الُقرآِنيّ  عنوان الرسالة أو األطروحة  َدقاِئ

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم   لغة عر

ة من ا  ملخص الرسالة أو األطروحة ان المفردة القرآن ل ُأُنفًا ، ال يدخلها فقد ُشِغل الدارسون المحدثون بب اض نصوص التنز لنظم المعجز ، والسعي للوصول إلى سرِّ ذلك اإلعجاز ، فكانت ر
لها.ومن َثمَّ جهد دارسو اإلعجاز في الكشف ة أو السورة  ستدعيها مقام اآل طلبها النظم و ة الداللة إالَّ التي  م  من األلفا المتقار عاد مفردات القرآن الكر عن أ

ان عدم تساو المفردات في التعبيرومد  ستقي منها الدارسون ؛ لب ة معينًا ثّرًا  ة التي ترد فيها ، فكانت الفروق اللغو ، فأدرك هؤالء القوم سرَّ  موافقتها المناس
ار ال من في دقة اخت مفردة من النظم القرآني ، وأنها لم تُعْد أرضًا جرزًا الجمال في إيثار المفردة على األخر مع اتفاق المعنى ، فعرفوا حينذاك أن ِسرَّ اإلعجاز 

ظ اتها  ات والسور ، نهتد إلى ح انها من اآل المتلقي ، حَّة في م طة  ة بين دفتي المعجم ، بل هي مرت المفردة التي نجدها منزو رها ،  ة وتصو اللها النفس
ش ع م ، وجعلها المتلقي  ر والتجس ة أللفا القرآن ،  الفني ؛ إذ غايتها التصو ير العقلي المجّرد .إن تلك الحالة الشعور في حالة الخشوع والتدبُّر ، ال حالة التف

ة ، ودقة ا مقام اآل طة بوشائج من وجوه اإلعجاز :  ة المرت ك ، وٕاعجاز النظم ، التي تقشعر منها جلود الذين آمنوا إنما نلفي أثرها في تلك الفروق النفس لس
ة الل ه من أساليب طوَّعت اللغة لخدمة المعنى ومقتضى الحوعذو ما جاء  ال ، فكان ف ، وحسن النغم ، وتوارد الفواصل ؛ إذ النظم القرآني إنما أعجز العرب 

انيها دون تعارض نافر أو تعقيد غامض .وأه اني ، فضًال عن جرس حروف القرآن ، وتالقيها في م يب الب ًا في دقائ التر حث في المعاني حسنها مستو ة ال م
ة  ادر إلى الذهن معنى القصد م ؛ إذ يت شمل القرآن الكر الترادف ل م القول  احثين من تعم قة تكمن في ردِّ ما يثيره عدد من ال ار األلفا المتحقِّ الدق في اخت

ذلك وهو ُمَلقى  ون  يف ال  ز ، و ٍم َعلِ  قينًا في الكتاب العز ِ ة  مٍ ِمْن َلُدْن َح ) ، فنجد في الترادف تعارضًا مع معنى القصد المتأتي من ٦(النمل: من اآل
ما تمييز ، وهذا اليتف وسمة التعبير التي يراعى فيها الظالل واإل ادل المواضع دون أ حاءات المخّأة في طّي ألفا القرآن ؛ إذ الترادف يجعل من األلفا تت

اناأللفا ، وال يجلوها إالَّ ال قة بين األلفا المترادفة يثبت جزمًا أن ال سبيل إلحالل اللف م حث في المعاني الدق قة لتلك األلفا .إن ال  حث في المعاني الدق
ه مقارتها ه مرادفتها ، ورَّما ُتزَدر في مقام تستحسن ف ن ف ان القرآني ؛ إذ اللفظة قد تِزلُّ في الموضع الذ تتم علها تنفر في حاٍل تتس معه ، ول اللف من الب

قة أللفا القرآن هو خطوة من خطى ا حث في المعاني الدق اني التي أختها ، على الرغم من تقارب معناهما ، واتفاق مواردهما من اللغة .ولعلَّ ال لتفسير الب
قع على منهج له ٍة أنه  عد طوِل مدَّ حث  لت أصوله في الدراسات الحديثة ؛ إذ بدا لل ه ومثيل ، فقد اعتمدُت على األصل اللغو لفهم  تأصَّ في الدرس الحديث شب

اقها ونظمها المعجز ، فضًال عن  استقراء مواضعها ، واالهتداء بهد س م  قة األلفا ، ثم عّولُت على سرِّ ورودها من القرآن الكر ًا مبتعدًا حق تناولها موضوع
ات والسور  ن في تتُّع اآل اني من عن أسلوب المفسر عاب مع منهج التفسير الب دون تتُّع األلفا واالستعمال القرآني، فألفيت نفسي أنني ألتقي في هذه الشِّ

ة لتحديد داللة اللف ا م ، ومن ثم االحتكام إلى المقام والمناس لمة سواها و اعتماد الحس اللغو المرهف ، واستقراء مدلول اللف من القرآن الكر لم لتي ال تؤديها 
عض حر  أصل لغو واحٍد أو تتف في  ًال واحدًة ، فثمة ألفا يتقارب فيها المعنى دون أن ترت  سلك سب وفها وأصواتها ، وثمة ن النظر إلى فروق األلفا ل

ة ، ف ة العر غة ، بيد أنها جاءت لتعبِّر عن معنى من معاني األبن ة وتختلف في الص ة ألفا تتحد في مادتها الثالث قة لألبن حث في المعاني الدق اقتضى ذلك ال
ة المصادر والجموع وغير ذلك ، وثمة ألفا تتف في أصواتها الغة أو أبن غة الم ة الصفة المشبهة أو ص أبن انيها إالَّ حرفًا واحدًا ،  المتواردة على معنى واحٍد  وم

ت من المصوتات القصيرة عطي ذلك الحرف جرسًا خاصًا يؤثِّر في داللة اللف ، فيجعله   غاير اللف اآلخر ، أو يتف اللفظان تمام االتفاق إالَّ في مصوَّ
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ة حاج نايف  اسم الطالب ة محمد عنا   سم
 

م عنوان الرسالة أو األطروحة غة نفي القسم في القران الكر   ص
ة ة نحو ة دالل  دراسة تحليل

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٤ السنة
 ةلغة عر  القسم

قب  ملخص الرسالة أو األطروحة ِم ِدَراَسة َتْحِلْيِلَّة َدالِلَّة َنْحِوَّة)، فنال رضا أساتذتي وفاز  َغُة َنْفِي الَقَسِم ِفْي الُقْرآِن الَكِرْ ثير (ِصْ ولهم وتأييدهم إنَّ أهمَّة هذا الموضوع َتْكُمن في الَكْشِف عن 
ِنَيت ع ه الُكتب ُو ناء.  لقد لبَّى موضوع هذه األممَّا ُمِلَئت  م والدَّالالت والعقائد التي تحتاج إلى إعادة نظٍر و طروحة لى َأَساسه القواعُد النحوَّة، فضال عن المفاه

ه ِخالف بين العلماء، وَمَجاٌل للعطاء وٕاعماٌل للعق م، لم ُيْدرس ُمْسَتِقال من قبل، وف ة شغف نفسي في دراسة موضوٍع في القرآن الكر ة العلم ل . فجمعت المادَّ
 ، َّ راهين ُتْثِبُت الرَّْأ المختار لد ْفُتها ُثمَّ َدَرْسُتها وَناقشت ما فيها من آراء، وخرجت بنتائج قائمٍة على أدلٍة و غة (ال وصنَّ ات ص ثم اْجَتَهْدت في ِدراسة داللة آ

تاب، فكان التََّفُّ  ر في  ات وٕاْنعام ُأْقِسُم) وصوال إلى ما َلْم ُيْذَ ٍر في اآل حًثا عن المعاني من خالل َتَفُّ الي  ر والتََّدبُّر وٕاعمال العقل في النصوص سبًا في سهر الل
ة هذه األطروحة.  تا طها إلى أْن أكملُت    نظٍر في روا
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 معمر منير مسيهر العاني اسم الطالب
ة و صرف عنوان الرسالة أو األطروحة  ةالكهف ( دراسة نحو

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

اغة القواعد ، ولكن عدد منهم عند التطبي لم يلتزمو   ملخص الرسالة أو األطروحة ة في ص م ميزة في الفصاحة ، وأولو ين، رحمهم الله، منحوا القرآن الكر ه انفسهم ، ان النحو ما الزموا  ا 
ات التي أ ات وتمحًال فظهرت مواقف لهم في اآل ه هذه اآل م نهائي ، مما اظهر تكلفًا في توج جهدوا انفسهم في توجيهها من غير الوصول الى رأ قاطع او ح

ات ،  ما استظهرناه من آراء لهم في قسم من اآل تجلى التكلف ، وتظهر آثار الصنعة ف جها قد يخرجها عن المعنى المراد منها ، و م والتأخير في في تخر التقد
ما ) و خبر  ان في قوله تعالى : (ان الذين آمنوا وعملوا ع  قوله تعالى : ( الحمد لله الذ انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . ق الصالحات انا النض

وم اجر من احسن عمًال ) والمبتدأ والخبر في قوله تعالى : ( ذلك جزاؤهم جهنم .. ) ومعنى االستفهام في قوله (أرأيت اذ ا نا .. ) والعطف في قوله تعالى ( و و
ال وتر االرض  تب النحو ….. ) نسير الج تاب من  الم العرب فال يوجد  عموم  ما احتجوا  ة  القراءات القرآن ين قد احتجـوا  وغيرها المعروف ان النحو

ة ، ولقد ظهرت في هذه السورة مواقف لعدد م القراءات القرآن ين لّحنوا فيها القراءات المتواترة ، منها تلحين المبرد وابي المعتمدة اال واستدل  ين واللغو ن النحو
ع اراء جهابذة اللغة والنحو والقراءات تبين أن … ) حاتم لقراءة ( ثالثمائة سنين  الواو ، وعند تت االضافة ، وتلحين ابي عبيدة لقراءة ابن عامر (الغدوة) 

س من المسلمات التي ال    يرد عليها .تلحينهم ل
عد صحة ق ات التي عرضها .ال نست قة من خالل اآل ة لتغيير آخر الكلمة في ابراز المعاني الدق مة المعنو حث األثر الكبير للق الرفع في قوله أبرز ال  ( راءة (الح

ر والموصوف ) مذ ة على الرغم من ان الصفة (الح ون صفة للوال ة لله الح ) ف ستو  تعالى (هنالك الوال ) مصدر ، والمصدر  ة)مؤنث ، ألن (الح (الوال
في للتر  مة مظهر من مظاهر التعدد الوظ ات السورة الكر ًا في قسم من آ ر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع . ظهر جل ه المذ ة في الوصف  ة والفعل اكيب االسم

ما ما يخص العو  ان في وقت واحد ، والس ف ان لها دوران وظ تأثير عاملين في معمول واحد ، نحو قوله تعالى (إن لم يؤمنـوا ، اذ  )فعمل (ان) و(لم) … امل ، 
ه قطرا  اذ تنازع عامالن (آتوني) و (أفرغ) في معمول واحد (قطرا) ، ومنه ما … ) الجزم في الفعل (آمنوا) ، وفي مسألة التنازع ، نحو قوله تعالى (آتوني أفرغ عل

صر ضمة مقدرة على آخره  يخص االعراب نحو (ا عرب في الوقت نفسه مرفوعا  اء الزائدة ، ولكن هذا االعراب لفظي، ألنه  ال بهم ) فاالسم المتعجب منه جر 
طهم و  ون في وضع قواعدهم وضوا ات األساس الذ انطل منه النحو ّعد قسم من اآل ة حرف الجر الزائد . حر ستهم النمنع من ظهورها اشتغال المحل  ة اق حو

هفهم ثالث مائة سنين  ون (مئين) أو … ) ، نحو قوله تعالى : ( ولبثوا في  اس أن  اذا استدلوا على جواز إضافة العدد (ثالث) الى المقرر (مائة) ، والق
لبهم  ون مفردًا ، وفي قوله     تعالى: ( و اس أن  ون مميز العدد (مائه) جمعًا وهو (سنين) والق ه (مئات).   وان  استدل الكسائي على ….. ) اس ذراع

ة (لما) . وزا دوا افعاًال أخر في عمل اسم الفاعل إذا دلَّ على المضي ، وفي قوله تعالى ( وتلك القر اهلكناهم لما ظلموا .. ) استدل ابن عصفور على حرف
قوله تعالى (فلي ة ، ومنه الفعل (نظر) مستدلين  ى طعاما مسألة التعلي من االفعال القلب ه قطرا … ) نظر ايها أز استدلوا …) وفي قوله تعالى ( آتوني أفرغ عل

  بها على مسألة التنازع  .
حسنون  حاوره ،  شو ،  فوهما ،  ض غ نحو (يدحضوا ، أعيبها ،  مجموعة من االفعال والص م  غة المضارع)  انفردت هذه السورة من بين سور القرآن الكر ص )

ن ان تعد هذه الواو من لطائف التعبير القرآني . ، نغادر ، تبيد ، م ة ، و   يتلطف ) .ضعف الرأ القائل بوجود واو الثمان
  

  
   



م ر  سراب 
 

  سفانة داود سلوم اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  ظاهرة التمرد
  في أدبي الرصافي والزهاو 

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٧ السنة
ة القسم  لغة عر

أو  ملخص الرسالة
  األطروحة

لت الرصافي والزهاو لم إنَّ دراسة ظاهرة التمرد في الشعر العراقي الحديث وخاصة في شعر الرصافي والزهاو تعّد محاولة جديدة فإنَّ أغلب الدراسات التي تناو 
ة التي أدت إلى هذا ة واالجتماع اس اب التمرد في أشعارهما او الدوافع خلف المواقف الس التمرد. ولنا سؤال نطرحه هل أنَّ التمرد ظاهرة جديدة في  تتطرق إلى أس

م وجد مع وجود اإلنسان، ولكنه ل م؟ والجواب أنَّ التمرد قد ان موجودًا في الشعر العري القد م يتعَد التمرد على السلطة األدب العراقي الحديث أو أنَّ التمرد 
تمرد المتنبي وأبي العال م،  اإلضافة إلى التمرد على السلطة والعادات في األدب القد أتي.أما في العصر الحديث فقد اتسع نطاق التمرد فشمل  ما سوف  ء 

م في األدب ومحاولة التجديد. وأطلقنا على هذا النوع من التمرد، التم ل قد ة التمرد على رجال الدين والتمرد على  رد اإليجابي ألنَّ الشاعر في والعادات االجتماع
حاول ت تمرده  ن مثل  قة في دراسة الشاعر م، غير نافع.وعلى الرغم من المحاوالت السا ل قد قدم رسالة إلى المجتمع مفادها التطور والتخلص من  اب أن 

تاب (محاضرات عن ١٨٧٠(التطور والتجديد في الشاعر العراقي الحديث منذ عام  ، و ة توفي تورة عر ة) للد ة الثان ام الحرب العالم جميل صدقي  حتى ق
ر الغري عند الشاعر جميل ه اآلخر (أثر الف تا تور داود سلوم و ن للد تاب مقاالت عن الجواهر وآخر تور ناصر الحاني و ) للد تاب  الزهاو ) و صدقي الزهاو

ه ووصيته ومؤلفاته) لألستاذ مصطفى علي وغيرها من الدراسات التي أفاد بها أساتذتنا األفا ضل في خدمة األدب العري، إال أنَّها في الغالب (الرصافي صلتي 
اب هذه الظواهر.   توجهت إلى دراسة ظواهر التمرد دون أْن تحاول الكشف عن أس

  
  

   



م ر  سراب 
 

ع العاني اسم الطالب  وعد محمد سعيد آل 
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ه  لغة شعر ابي تمام بين ناقد

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٥ السنة
ةلغة  القسم  عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة التجديد في العصر الحديث. عد رائد حر بير    ابو تمام شاعر 
ه لغة الحضارة وٕان خرجت عن اإلطار المألوف للغة مم ونها جاءت على وف ما تتطل ة التي اتسمت  ميز ابو تمام هو لغته الشعر ة ابرز ما  ة نقد أ لها حر ا ه

ة إذ التجني على شاعر  واسعة تضم بين دفتيها مجملها موضوع ة لم تكن  ة النقد ة الحر الكفاءة والثقافة العلم ين مشهودًا لهم  اء ونحو الغيين وأد نا نقادًا و
ة وقد سخرنا الله   صيرة علم س من له أدنى  ثيرة واضح يراه أ ان  حانه وتعالى - في اح ر وجود للدفاع عن هذا الشاعر إزاء تلك اآلراء، ونح - س ن ال نن

اب التي يدفع بها عن الشا ان يجد العلل واالس ن ان يتأول له على نحو ما فعل المعر الذ  م عر.جاءت االطروحة عض الهفوات التي ارتكبها شاعرنا ولكن 
ة على شعراء آخر ن ان تعم هذه التجر ون  دراسة لوحده،ومن المم صلح ان  ل منها  –ن،يدرس شعرهم على أساس منظار نقد مقسمة على أرعة فصول،

ثيرة ومتنوعة،ومن أبرز -نحو  حتة.واما النتائج الخاصة لالطروحة فكانت  ة ال ة أو النقد الغ ة أو ال هذه النتائج :في الغي  دون الدخول في الجوانب األدب
ة والعامل النفسي الفصل االول " المستو الصوتي" حيث وجدنا ميل ابي تمام إلى االكثار من حروف الح انت المناس ذلك  لما استدعت الضرورة لذلك ،و ل 

ة المناس الصورة اللفظ عد عامًال أساسًا في إبراز البيت  ر الذ  ررة، ال ننسى والتصو ثير من األصوات الم ة.وفي الفصل هما العنصر االساس لجود 
ان منها : اق العام للبيت، الحذف والتقدير ،معاني حروف الجر، تقليب الكالم  الثاني(المستو النحو ) درست موضوعات متعددة  الس ة  عالقة الجملة النحو

عض الظوا تب النحو استعملها الشاعر وقد تم رصدها ،ثم درسن  ة دخلت في  م والتأخير، ظواهر لهج ة، التقد حتمل من اوجه إعراب ة المبرزة على ما  هر النحو
اإلضافة واستعم ل هذه في شعره  الفتحة الظاهرة،وعود الضمير والتنازع في العمل  ة في صرف الممنوع من الصرف أو نداء العلم المفردة  ال الضرورة الشعر

ان اهتمام النقاد ال ابي تمام  نحو بلغة شعرالموضوعات وجدناها مبرزة في شعره أكدها النقادء وطرحوا فيها األفكار واألقوال مما جعلتنا نأتي بها على سبيل ب
ه ألهميته ارزا في شعره مما رصده النقاد واحاطوا  انت علما  ة التي  عض الظواهر اللغو ه  ة )،درسنا ف ،ومن هذه  .في الفصل الثالث (ظواهر لغو

ع الظواهر:االضداد ،واالبدال اللغو ،واختالف لهجات العرب،والترادف ،واالشتقاق ،والمشترك الفظي ،والمعرب والدخيل،وغير  ها من الموضوعات .في الفصل الرا
فة والكالم العري ة الشر م والسنة النبو ة من القرآن الكر ا  (المستو الداللي) ،وجدنا في هذا الفصل إن نقدم لروافد أبي تمام الدالل من شعر ونثر ، ووجدنا ان ا

ان خير وارث للغة العرب ، ثم درسنا اللف ن بدعًا من قبله بل  اق وأثر اللف  تمام لم  ة، ثم درسنا اللف والمعنى العام للس عض األلفا العام وتطوره الداللي و
  في المعنى.

  
  

  
   



م ر  سراب 
 

 حبيب مشخول حسن اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

م   الزمن النحو في قصص القران الكر
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٣ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  طروحةاأل

ًا هامًا من جوانب أ ه القصص جان افصح األلفا ، مّثل ف ه معجز  م متالحم األجزاء واسلو ناؤه مح ثيرة ال ُتحصى و عجازه سواء أكان فأن علوم القرآن 
ات واظهار الحقائ التي طواها الزمن . اره عن المغي أخ الغة ام  فًا ابهر فحول ال فها توظ   استعمال اللغة وتوظ

ه الو قيت جوان ة تارة أخر ، و ة ادب ة تارة ، وفن ة ودين خ ة الرغم من دراسات القصة في القرآن الكثيرة إال أنها دارت حول جوانب تار ة والنحو لغو
ان موضوع دراستي  عض سوره لذلك  م أو  القرآن الكر اره الستاذ –تدرس في مجال الدراسات التي تهتم  يهتم  –تي المشرفة الذ يرجع الفضل في اخت

ان النحو المجال االرحب لهذه الدراسة .   بجانب اللغة في القصص القرآني ، و
ون الزمن النحو الموضوع المَحّدد لها ، ألن الزمن في القصص القرآني حوادث  ة تهتم بجوانب عدة ، آليت ان  انت الدراسة النحو ة يرت  ولما  ق حق

ن :   محور
حادثة حق  غ والقرائن القصة  ًا للص فًا نحو ة . وهذا الثاني تطلب توظ نص مقروء أو مسموع ُمَبَلَغ لالنسان ة حصلت في الزمن الماضي ، والقصة  ق

الزمن المتواصل  اقها واغراضها لعالقتها  س طة  ان  –مرت ل زمان وم   . –المعاش لد المتلقي في 
انت تنقل حادثة من زمن ماض أّال   م فالقصة وان  الزمن المستمر الن القرآن الكر قًا  اطًا وث فًا يرت ارت ل ادواتها توظ ه  اسلوب وظفت ف غة  انها ص

ل العصور .  ة جمعًا في  ة لالنسان   تاب هدا
عالجها لم يتصد احد له  حث والتحليل من جو  –على حّد علمي  –هذا الترا الزمني في القصص القرآني والموضوعات التي  ة ال ال ه اللغو ان

قة اال أنها اعتمدت على دراسات تخص الزمن  وافا اد يختلف عن الدراسات السا موضوع  ة . لذا فإن هذه الدراسة وٕان تعلقت  ما النحو دة منها منهجًا س
م والزمن واللغة والزمن في النحو  العري .    ومضمونًا مثل الزمن في القرآن الكر

ما افادت من دراسات ال ما الحديثة منها فضًال عن دراسات حديثة في القصة و ة ال س تب القصة االدب زمن النحو لكثير من المحدثين ، ومن 
ة منها :     -القرآن
  

مان الطراونه . – ١ تور سل ة للد ة في القصة القرآن ة ادب   دراسة نص
اشفة عن معالم االعجا – ٢ ة  م دراسة تحليل تور عبد الجواد محمد المحص .ادب القصة في القرآن الكر   ز للد

نوش ال تورة عواطف  عة المستمرة التي أنا َمدين لها في صفحات هذه االطروحة من قبل استاذتي الفاضلة الد عد االراء السديدة والمتا مي ، و تم
ابين .   استقر المنهج على تمهيد و

ة ونظرة اال  اب االول فدرس الحدث حثت في التمهيد مصطلح الزمن في المعجمات العر نسان الى الزمن والزمن في منظور النحاة العرب . اما ال
ات م آ ة ومثلت لذلك  اق القصة القرآن ة واوضحت زمنها في س غ الفعل ان في فصلين درست في  الفصل االول : الزمن النحو للص ن القصص مرت والزمن و

ه واعتمدت جانب التحليل و  اق الذ وردت ف   انتقاء االمثلة ال الجمع واالستقراء . الس
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 علي عبد الفتاح محيي الشمر  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

الحذف والتقدير ة للقول  ة دراسة نقد  داللة االتفاء في الجملة القرآن
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٦ السنة
ة / لغة  القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  حةاألطرو 

 ِّ ِ المنهج التحليليِّ النقد ن في دراسِة النّصِ القرآنيِّ مع القوِل بـ(الحذف والتقدير) ، وما يجرُّه هذا  -الذ انتهجُته  -على وْف ر ين ومفسِّ لمذاهِب العلماِء من لغو
اط عـُده عـن داللِتـه ال ـه ، ِممَّـا ُي س ف ه ما ل َ القوُل من َفْهٍم للنّصِ القرآني َيْزُعم ف عـِدُل ِبهـا إلـى غيـر مـا سـي ـة المسـتقاِة مـن حـدوِد ظـاهرِه ، و ان ـِة وأسـراره الب ن

أتي: دُة المخِض ما  انت ز حث  ِ ذلك التفصيِل الذ مرَّ في ال   النصُّ ألجِله ، على وْف
ُده القرآُن نفسُ  .١ ) يؤ م ِمعنى (اإلسقا أنَّ وقوَع الحذِف فـي القرآن الكر ُن االحتجاُج  اق ال ُم ين متمـاثَلِي الـنْظِم ، متشـاِبَهي السـ َر نصَّ قـد  –ه ِمسوِِّغ أنَّ ذْ

ر في اآلخر  لمٌة ما ، ولم ُتذ رت في أحِدهما  الدليِل المقنِع ، وال المقبول. ألنَّ لكلِّ نّصٍ خصوصيَته ، ولكلِّ نْظٍم  –ُذ س  عُة هذا االحتجاج. فهذا ل هو ذر
عيِنه ، اٍق قْصٌد  لمٍة وس  وداللٌة مرادٌة ، واللُه أعلم. و

 
عــاِء أنــواٍع للحــذف فــي .٢ الحــذف. وقــد أدَّ هــذا األمــُر إلــى ادِّ ــٌة ، وفذلكــٌة فــي التحليــل نشــأت مــن َنهــِج ســبيِل القــوِل  اضــٌة ذهن م ، هــي:  َثمــَة ر القــرآن الكــر

ًا داللَة مصطلـِح الحذِف  ين ، بل هـو ما يختصُّ غالًا (االقتطاع) ، و(االكتفاء) وهو غيُر ما استعملُته مؤدِّ ا العطفـي ،  -ما ُيـر  -عند النحو في االرت
و  ـه. وهـي إلـى  ـوُن إل ـُن الر ـاٍن ِممـا ال ُم ـان أنــَّها مـن الضـعِف ِم اك)  و(االختزال). وقد  ِنهـا مـن الوَلـِع ِمـنهِج القـوِل وقد بيَّنـُته في موضِعه ، و(االحت

عِدُل ِبهـا إلـى غيـر مـالحذف والتقدير أقرُب منه  ة ، و اللَة في طائفٍة من النصوِص القرآن الحذف والتقدير َمسُخ الدَّ .القوُل  ه النصُّ قتض وِنها ِمما  ا إلى 
. س فيها في طائفٍة ُأخر اللِة وُقحُم فيها ما ل ُد في الدَّ ز قْت ألجِله ، و   س

ِة  عِض النصوِص القرآن ُن قبوُل تحليل  الحذف والتقدير مع ا –ال ُم .  –لقوِل  قوُل الزمخشرُّ ما  ُم المعنى إالَّ بتقديرها)) ،  ستق ِموجِب الذهاِب إلى أنه (( ال 
مةٍ  ه: لفظه ومعناه ، قد جاء لح لُّ شيٍء ف تاب الله) منساقٌة لدالالِته ، ودالالُته منساقٌة أللفاِظه. و م ( ُ القرآِن الكر قْدٍر لداللٍة مفألفا قصودٍة دون سواها ،  ، و
مَة هناك ، بل ألننا قد ج س ألنه ال ح ها ، فل ناها فقد ظفرنا ، وٕان لَّم ندْر ٍة. فإْن أدر ٍة ظالل حائ   هلنا.مع ما تكتنُفه من معاٍن إ

  
   



م ر  سراب 
 

 عبد الزهرة عودة جبر اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  ِشْعُر َّشار بن ُبْرد 

 دراسة ُلغوّة
 ماجستير دةالشها
 ٢٠٠٨ السنة
ة/ لغة القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ع أن نورد النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:   نستط
ة، ولـذلك لـم يتـردد اللغ العر يتهم لفصاحة ألفاظه وجزالتها وسعة علمه  عر شار بن برد من الشعراء الذين يوث  ـوففي التمهيد بينا أن  شـعره و ن مـن االحتجـاج 

ًة مـن  رهـا، وخشـ ـن القفـز علـى قواعـده، أو تطو م م ما لهـذا المسـتو مـن نظـام ثابـت ال ح ، ف ، وأما في المستو النحو تسـّرب اللحـن إلـى على مستو األلفا
خ الـذ حـددوه لـذلك، مـ قت وفاتـه التـار الشعر على من سـ ين قصروا االحتجاج  ة، فإن النحو س ديوانـه تراكيب العر قـي حبـ شـار عـن االحتجـاج و عـد شـعر  ا أ

ـة االفعـال والمصـادر والمشـتقات والجمـوع والنسـب ن.وفي الفصل األول (المستو الصرفي) تكشـفت لنـا دالالت أبن عض المتأخر ه  والتصـغير، التـي  سو ما قام 
ا ضًا أن الشاعر  عـض، وٕان لـم وظفها الشاعر للتعبير عن المعاني المقصودة، وتبين لنا أ عـض االلفـا علـى  ـاس  ق تـب اللغـة،  فات خلت منهـا  أتي بتصر ن 

غة (فاَعَل) الدالة على المشـ ، فبنى من ص قتضيها نظام الشعر تارة أخر ة الفعـَل (قاَسـَم) مـرتين تسمع من العرب، توسعًا في اللغة، عمدًا منه تارة، أو ضرورًة  ار
غة (انفعـل) الدالـة علـى المطاوعـة مـن الفعـل (َِشـَش) الـالزم ليـدل علـى موقعا الفعل من أحد الفاعلين على اآل ـل مـرة، واسـتعمل صـ خر بإسـناده الـى أحـدهما فـي 

ر في اللغة عل الغة في الفعل ال المطاوعة، واستعمل الفعل (انفّت) مطاوعًا لـ (فّتَت)، وقاس الفعل (َتَعّبَث) الذ لم يرد له ذ اللة على حدوث ى الفعل (َتَلّعَب) للدالم
غة  مّد) ليدّل بذلك على أن الكَمَد صار مالزمًا للموصوف، واشت على ص عد مرة، واشت من الفعل (اكمّد) اسم الفاعل (ُم اَثـَة) مـن  (َفَعالة)الفعل مرًة  المصدر (َنَ

تب اللغة، وورد عنده المصدر ع ع، ولم نجد هذا المصدر في  ة ذلـك، واسـتعمل (الغزلـى) مـن الفعل (نَبَث)، للداللة على الط اس ثرة وأثبتنا ق غة (الّتفعال)  لى ص
ـون اسـتعمال الشـاعر هـذين اللفظـين مق شـار، ورجحنـا أن  ة ال الَغَزل و(الَوَجلى) من الوجل،ولم يرد ذلك في اللغـة، وعـّد ذلـك مـن المآخـذ علـى  ـه االسـم صـودًا 

ة، وأثبتنا نظيـر ذلـك فـي اللغـة، واسـتعمل ا شـيب) مـع أن المسـتعمل هـو الصـفة المشـبهة (أشـيب)، واسـتعمل اسـم المصدر سـم الفاعـل (شـائب) مـن الفعـل (شـاَب 
أنه اشت له فعًال على زنة (افعّل) ول فأد)، واستعمل اسم المفعول (ُمْقَوّد)  قـودهالمفعول (ُمْفَتأد) وفعله (َفأَده َفأُده) أو (فئد  قال: قاده   م يرد ذلك في اللغة وٕانما 

ًا استعمال الشاعر  ظهر لنا جل الغة على زنة اسم الفاعل (جائد)،  وفي الجمع  غة م غًا لم يرد اغلبها في فهو مقود، واستعمل من الفعل الالزم (جاد يجود) ص ص
واالصـل أن يجمـع جمـع سـالمة، وجمـع  تب اللغة، ومن ذلك جمعه (جؤذر) جمعًا سالمًا على (جؤذرات) واألصل أن يجمع على (جآذر)، وجمع (ثّيـب) علـى (ِثْيـب)

ليــب)، وجمــع (وشــاح) علــى (أوشــاح) واالصــل أن يجمــع علــى (أوشــحة)، وجمــع (عا ــالب) أو (أكلــب) أو ( ُلــوب) مــع أنــه يجمــع علــى ( ْلـب) علــى (ُ كفــة) علــى (َ
اف) مع أنه يجمع في اللغة على (ُعُوف) و (ُعّف)، وورد عنده الجمع (ُنزّه) ولم يرد ذلك ف ي اللغة وٕانما ورد (ُنزهاء) و (َنِزهون) و(ِنزاه)، وجمع (َفْجـر) علـى (ِع

الد) و (بلدان)، وورد عنده (َسَراة)  الئد)، والمستعمل في اللغة هو  ( ) وهـو مـن الجمـع (ُفُجور) ولم يرد ذلك في اللغة، وجمع (بلد) أو (بلدة) على ( جمعًا لـ (َسرّ
اس، ووردت عند الشاعر استع ـاء النسـب، على غير ق الغـة علـى النسـب، وورد عنـده حـذف  غة الم ة وداللة اسـم الفاعـل وصـ ة والسماع اس ماالت النسب الق

ألف، وهو مما استعمله  ض عنهما  اء النسب والتعو ضًا حذف  د (الطالبيين)، وورد عنده أ ر د (أعجمي) و (الطالبين) و ر العرب، نحو (شـآم)، نحو (أعجم) و
مان). وت ان ذلك قليل الورود في شعره.و (   وضحت لنا أغراض التصغير وداللته على التقليل والتحقير والتحبب، و
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  زهير محمد علي اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

ة م دراسة دالل الحروف في القرآن الكر ة األفعال   تعد
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٨ السنة
ة / لغة القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

حث إلى مجموعة من النتائج ، أبرزها : ة ، خلص ال ار   عد هذه الرحلة القرآنّة الم
ح ُمنتِظًما مع الفعل إلعطاء داللة معّينة قصدها المتكّلم _ جّل وعال ـ ة ، فكّل حرف جاء في موضعه الصح ا س في القرآن ن اق تمام  األولى: ل ُتناسب الس

ة المنا   س
ه إّنه تضّمن معناه . حمله الفعل الذ قيل ف حمل من الداللة ما  ال س في القرآن تضمين ، فالفعل المستعمل  ة :  ل   الثان

ن القو م ة األخر ، وال ّل مّرة داللة تختلف عن داللته في أنما التعد حمل في  أكثر من صورة ،  نما المختلفة ل بتساو األ الثالثة : إّن الفعل الذ ُعّد 
ة     للتعد

ة ، والدليل على ذلك أّنهم ُفّرقون بينه قة بين األنما المختلفة للتعد ن ُقّرون بوجود فروق دق ين والمفّسر عة : إّنالنحّو ا ما وجدوا السبيل إلى ذلك ، وفي الرا
قرآنّي ودّقته ، غير أّنهم متى عسر عليهم إيجاد الفرق بين التراكيب المختلفة ، تبهم الكثير من االلتماعات واإلشارات الجميلة التي تكشف عن لطائف التعبير ال

ها .   قالوا بتساو
اّتحاد معناها ، من ذلك قولهم بتناوب (إ ين  اب قول النحّو ان سبًا مهما من أس قة أّن الخامسة : إّن تقارب معاني عدد من حروف الجّر ،  لى) و(الالم) والحق

انّة األفعال التي ًقا هو أّن (إلى) يدّل على طول المسافة الزمانّة ، أو الم قطعها الفاعل  تّمت دراستها أثبتت أّنه ال تناوب بينهما ، وأّن بينهما فرًقا دق التي 
قة أّن بين الحرفين ف اء) و (في) ، والحق ًضا قولهم بتناوب (ال ة ، ومنتهى القصد .ومن ذلك أ ة الغا تبهم حينما قالوا إّن للوصول إلى نها رًقا أثبتوه  هم في 

هما ، لكشفوا عن الكثير من أس قولوا بتناو فيد الظرفّة ، ولو ّنهم استمّروا على منهجهم هذا ، ولم  فيد االلصاق ، و(في)  اء)    رار التعبير القرانّي .(ال
ه أّنه يتعّد  ين إذا ما وجدوا فعال ـ الغالب ف ه السادسة : إّن النحّو ا قة أّن وراء وجود الخافض أو غ حرف معّين ـ  متعّدًا بنفسه ، قالوا بنزع الخافض ، والحق

ص .   سّلموا للظاهرة من غير تمح حثوا عنها بدًال من أْن  ان عليهم أْن ي   عّلة داللّة ، 
م على الفعل من حيث التعّد ، أو اللزوم ، وتحديد نوع الحرف الذ عة : إّن الح م السا صلح الح اق ، وال  ه الس تطّل فرضه االستعمال ، و ه ، أمر   يتعّد 

ون متعّدًا بنفسه ، أو بذلك الحرف من حروف الجّر، غير أّن ه قال إّن الغالب في هذا الفعل مثال أْن  ن أْن  م ة ال النظرّ لتحديده .و ذا النم السائد من التعد
ه وحرمة انتقا اق آخر .   عني التزام الفعل    له إلى صورة أخر ، وفي س
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ار العبيد اسم الطالب   هد محمد صالح عبد الج
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  
ار والعيني في عمدة القار    الدرس الصرفي بين ابن حجر العسقالني في فتح ال

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٤ السنة
ة/ لغة القسم  اللغة العر

أو ملخص الرسالة 
  األطروحة

ه من نتائج ، وهي على النحو اآلتي : ء أهم ما توصلت إل   وختامًا أضع بين يد القار
الشرح والتعلي .١ ح البخار  عد شرحا ابن حجر والعيني من أهم الشروح التي تناولت صح   ـ 
ة .٢ ان لكال الشارحين منهجه الخاص في عرض المسائل الصرف   ـ
ن شرحا الشارحين ٣ ة .ـلم  النحو ، واللغة ، والصرف فضًال عن العلوم الفقه ة  ثيرًا من علوم العر شمل  ة بل تعداهما ل   وقفًا على الظواهر الصرف
ثرت المصادر التي اعتمد عليها الشارحان في شرحيهما وتنوعت .٤ ه من الشرح والتعلي  عة الشروح وما تقتض   ـنتيجة لطب
ثرت العلل في الشرحين والس٥ شيء جديد أغنى الدرس الصرفي .ـ عني أنهما جاءا    ما في شرح العيني غير أن هذا ال
ة في الشرحين ، وهذه المسائل اثارها العيني ونقد بها ابن حجر إذ تجاوزت الخمسين مسألة .٦ ثرت المسائل الخالف   ـ
ان له السب في٧ ح البخار إال أن العيني  ثير من هذه الردود التي تناثرت هنا وهناك . ـتضمن الشرحان ردودًا على شراح صح   هذا المجال إذ حفل شرحه 
وفييهم ، ثم ٨ يهم و صر عرضان آراء العلماء  ان  ة إذ  ة في المسائل الخالف ة والكوف صر ًا ـتحرر الشارحان من التعصب إلى المدرستين ال ان مصي يرجحان ما 

  منها .
ه قبل العيني الذ قرأ شرح ابن حجر ورد  تعقب العيني ابن حجر في شرحه وردَّ ٩ تا ة ، وهذا يدل على أن ابن حجر قد ألف  ثير من المسائل الصرف ه في  عل

ًا. تابيهما في زمن واحد تقر ه أحد الدارسين من أن الشارحين بدءا يؤلفان  ه . وهذا يدحض ما ذهب إل   عل
ان بينهم١٠ ن العيني على وفاق مع ابن حجر ، و عود إلى أن الشارحين عاشا في عصر واحد ـلم  ا خالف وصل إلى حد الخصام والهجاء ، ولعل سبب ذلك 

خ.   وتنافسا في ميدان التأليف في موضوعات متشابهة مثل الفقه والتار
ال الشارحين موقف الم١١ ما يتعل بردود الشارحين على المصنف لم نجد في الشرحين ردودًا على البخار بل وقف  انة ـوف دافع عن آراء المصنف لما له من م

ة وعلم واسع .   عال
ة ، فضًال عن عرضه مها١٢ قه على المسائل الصرف ة واضحة في شرحه من خالل تعل صمته الصرف انت  علم الصرف لذا  ان للعيني اهتمام خاص  رته ـ

ة .  ة وغير الخالف ة في توجيهه المسائل الخالف   الصرف
غة تفعل إال وهو التعرض . ـوجدنا معنى جديداً ١٣          لص
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س اسماعيل محمود اَألوسي اسم الطالب  َسرَّاء ق
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  علل التعبير الُقرآني 

  في ُسوَرِة ُيوُسف
الغٌَّة  -  -دراسٌة لغوٌَّة 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٧ السنة
ة / لغة القسم  اللغة العر

 ملخص الرسالة أو
  األطروحة

ة :  حث إلى النتائج اآلت ة ، توصل ال الغ ة  ة في دراسة علل التعبير القرآني في (سورة يوسف) دراسة لغو ار   عد هذه الرحلة الم
ه ، ال تجده في غي ة التترادف ، فلكل مفردة معنى دقي تختص  ة) ، أن المفردات القرآن حث ، من خالل دراسة (المفردة القرآن ، وعلى أثبت ال رها من األلفا
ة  ة) على دراسة العلل في إيثار مفردة على غيرها في تأد المفردة القرآن   المعنى .أساس الفرق بين األلفا في المعنى ، قام فصل (علل التعبير 

احثة أن قوله تعالى :  ) ، معنى : وما  َوَما َأْنَت ُِمْؤِمٍن َلَنا  تر ال طمئن أفاد ، فضًال عن (التصدي ان  مطمئٍن إلى قولنا ، لقولهم : (رجل أمنٌة) إذا  أنت 
ه من (طلب األمن) .  ل أحد . فهذا أفضل مما فسر  ث  ل أحد، و  إلى 

ا) و(الحلم) في المعنى  .  ة تسو بين (الرؤ احثون معاصرون من أن المعجمات اللغو ه  احثة عدم صحة ما ذهب إل  أثبتت ال
احثة أن الت ِم  عبير القرآني تر ال ك  إنََّك َلِفي َضالِلَك اْلَقِد اب صوا معنى : إنك لفي غ ون  ه أن  ال يرادفه (لفي خطئك)، وال (لفي خطئك) ، وٕانما يلي 

قولون : (أضللت الشيء) : إذا غيبته ، و(ضللت الدار) : إذا لم تعرف مو  م عن الصواب ، ألنهم  ك القد ا م ، أو إنك لفي غ ه ، و(ضل القد ضعه ، ولم تهتد إل
 الشيء) : خفي وغاب ، و(ضل الناسي) : غاب عنه حف الشيء  .

عقوب حال  اظم) ، وهو الالئ  الغة في اسم الفاعل ( م)) : م ظ احثة أن (( م)) -  -تر ال ظ ن من أن (( ين والمفسر ثير من اللغو ما قال  س  ، ول
ما أن ظوم)، والس اظم) أو (م معنى(مفعول) ال ينقاس. معنى ( ًال)   (فع
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  ان حميد فرحان الراو  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  
مًا وحديثاً    حسان بن ثابت في معايير النقد قد

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٥ السنة
ة / آدب القسم  اللغة العر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة  ة النقد ن ذلك تناولت دراستنا الحر مًا وحديثًا، وقد عمدنا فيها إلى استعراض آراء النقاد ودراستها ومناقشتها، ولم  التي دارت حول شاعرنا حسان بن ثابت قد
قة لكل اآلراء التي قيلت في شاعرنا.وقد عرضنا في الفصل األول لموقف النقاد القدامى من ا لة ودق ض، ودراسة طو عد استقراء مستف ته، لشاعر وشاعإال  ر

ة، لتواتر ا ة الحر طولة والشجاعة والفروس ع أن ننسب لحسان ال الجبن والضعف، وٕاذ ال نستط ان من أبرز ما عرضنا له مسألة اتهامه  ار بتخلفه عن و ألخ
ة وال ثيرًا عن النظرة الموضوع حثنا ـ ابتعاد النقاد القدامى  ه في  د ـ من خالل ما توصلنا إل ة حسان وٕامعانهم في الغزوات؛ فإننا نؤ ة في حديثهم عن شخص واقع

الجبن من ش ثرة فخره بنفسه وقومه، متناسين العلة التي أصابته ومنعته من منازلة أعدائه، مثلما تجاهلوا عدم اتهامه  الجبن مع  عراء عصره، فضًال عن نعته 
م  ة الرسول الكر ة أو محاس م  له المتناعه عن نزول ساحات الوغى عدم معات ل الق ان حسان شاعرًا ملتزمًا  ومجاهدة األعداء مثلما فعل مع غيره.لقد 

ان ينافح عن الرسول  ملوك الغساسنة، مثلما  علو نسبهم وصلتهم  ة مفتخرًا  ة، شجاع الكلمة يدافع عن أحساب قومه في الجاهل ودين الله في  األخالق
أ قل  حانه اإلسالم، والكلمة موقف، والموقف فعل ال  الجبن، وقد أمرنا الله س ه فمن الظلم أن ننعته  ة حال من األحوال عن حمل السالح وخوض المعارك، وعل

ة    ].٨٥وتعالى أن ال نبخس ح أحد إذ قال: (َوَال َتْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَاءُهْم) [سورة األعراف: اآل
ة متوارثة جعلته ش ة وثقافة شعر متلكه حسان من موه غيره من إن ما  عرف عنه  ة، إذ لم  ملك غير قدراته الكالم ما وأنه ال  اعرًا مخوفًا مرهوب الجانب والس

ما الفخر والهج افة والس ة في تناوله أغراض الشعر  ة أمثال عنترة، وعروة بن الورد وغيرهما، وتبدو قدراته الشعر الفروس اء، إال أن إدراك الشاعر شعراء عصره 
ار أن  عصر صدر اإلسالم أخذوا بنظر االعت الضعف واللين، دون أن  اتهام شعره  عض القدامى  ه، واعتناقه عقيدة التوحيد ظهر في شعره حتى راح  ودخوله ف

ل  ش نقح، ولو نظروا ـ إلى شعره اإلسالمي  دق و محص و قف الشاعر لينظر و   معظم أشعاره في صدر اإلسالم قيلت ارتجاًال دون أن 
  لد اتصاله ببيئته، وتمثيله لعصره لما قالوا ما قالوه.موضوعي ـ و 

ًا في عده أفضل شعراء القر والمتقدم األول على شعراء المدينة ة سب ته العال انت شاعر ل ما قيل في شعره اإلسالمي،    . وعلى الرغم من 
فنه، خصص الفصل الثاني لدراسة موقف النقاد القدامى عضها  والهتمام القدامى وعنايتهم  ة عنده؛ فوجدوا أن  ة والنقد الغ ع الظواهر ال من شعره، إذ ذهبوا لتت

عضهم التقليل من شا ه، على حين حاول  ان وأسالي التفنن في الب س تمامًا، إذ تظهر فيها براعة الشاعر  ًا في شعره بل الع مثل عي ته وذلك من خالل ال  عر
م األخالق الق الصدق معناه ر مسألة صدقه، والتزامه  قدر ما تعلي من شأنه، إذ ال يراد  ة مع ضعف شعره، التي ال نجدها تسيء إلى النص الشعر  ة واإلسالم

ضفي ه، ولما يراه هو ال ما يراه اآلخرون، ولعل هذا ما  شعر  حسه و قة المتكلم لما  ه الصدق الفني المتضمن مطا قي، بل المراد  على النص الشعر  الحق
ع مبدعه ومنشئه. تميزاً  طا ع بذلك    وتفردًا؛ لينط

  
  

   



م ر  سراب 
 

مي اسم الطالب  منى جابر مجبل التم
 

ة في النجف األشرف  عنوان الرسالة أو األطروحة طة األدب ة الرا   شعراء جمع
  م ١٩٨٤ – ١٩٣٤

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٧ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة سنقف عند النقا ا ة تصدق عليها السمة العلم عني أن تكون تلك النقا نتائج نهائ لتي وصفتها وعللتها األطروحة  دون أن 
عد ما حث األدبي ا حث خاضعا  للنتائج فال قى ال ة  فسي ة والعلم الرؤ المنطق اضي وان أفاد واستعان  ون عن التطاب الر

ة الن هذا الحتماالت التغيير والتبدل والقراءات  المتع ددة والمتنوعة بتنوع المناهج والرؤ وتعددها فال ندعي أن قراءتنا نهائ
ذا ارتأينا  أن  ة في التحليل وه ات الموضوع ان اليتعارض مع المعط ة وان  ة والنقد االدعاء سيخالف منط الدراسات األدب

طي وسماته التي توصلنا اليها من نلخص ما نتنا من تحليل ظواهره  بيناه من خصائص الشعر الرا ة التي م خالل الدراسة الفن
طي ومن ثم   منة في الشعر الرا ة القارة والمه عة شعراء مثلوا االتجاهات الشعر منة على نتاجات أر ورصد خصائصه وسماته المه

أتي :إن بيئة النجف قد ا ما  انت لتلك الدراسة جملة من المالح نجملها ف متازت عن غيرها من البيئات في الشعر النجفي وقد 
سمات تختلف عن غيرهم  فال يخفى  بير في تميز شعرهم  از اثر  ان لذلك االمت وان لم تختلف تماما في ظروفها العامة ، ولقد 
ة  قابل المدرستين الشام ة تمثل خطا  ن القول إن المدرسة النجف م ا ومدرسة تختلف عما سواها حتى  أن للشعر النجفي  أسلو

اغة و  ة ومظاهر النشا األدبي األثر الكبير في ص م ة والتعل ر اة في النجف واالتجاهات الف ان لظروف الح ة ،فقد  المصر
ة اللغة, والذائقة السائدة، وسلطة األنموذج ،أهم  الشعر وتوجهه نحو وجهة مخصوصة ومثلت ظواهر الشاعر المتعلم، وازدواج

ل الشع ل التقليد المؤثرات التي أسهمت في تش قة مخصوصة .إن الناظر للشعر النجفي يلح قدرة الش طر اغته  طي وص ر الرا
ة  اإلقناع واإلمتاع مع االحتفا  ة الجديدة  والتعامل مع الواقع األدبي على وف جدل ات ة الح عاب  التجر المتوازن على است

ة التي انفتحت ع ما في االتجاهات الشعر ات حضوره الجمالي والس لى اآلخر وحاولت التجديد في بناء القصيدة واعتماد بن
ة  تو ة م ة إلى قرائ ة شفاه ة سماع ونها آل ة القصيدة من  ر بن ة اقدر على التجاوب مع المضمونات المعاصرة وتطو أسلو

ب في قصائد ش ات المفارقة والحوار التي اعتمدها جمال الدين في نصه و البناء المر عن هذا أن من خالل تقن عراء التفعيلة  ولم 
نصوصهم قد ابتعدت عن ضرورات اإللقاء الشفاهي بل إن هذا الملمح ظل واضحا ال في نصوص الشعراء التقليديين فحسب وٕانما 

ه  .إن الشعر  ة للنص النجفي في دائرة تلق ة واالنفعال ة الجمال ون أكثر استدعاء لالستجا ضًا ل ة أ في جل النصوص النجف
ان مجددا في ا ا في اسلوب أصحاب االتجاه التقليد وأغراضه ومضموناته ولكنه  اع ه وات ا في اغل ان شعرا تقليد لنجفي 

ادة مساحة الذات  ة الصرفة من خالل ز ان السعي الجمالي الرافض للتقليد مواضع متعددة ومختلفة ولعل أولى مالمح التجديد  
اس ان س ا  عيدا عن موضوعه وتداخلها مع المضمون أ قاء الشاعر  ات الموضوعي في  ا وتجاوز الث ا أو فكر ا أو اجتماع

الغ والتوصيل وهو ما ة الشعر ودوره فقد  خاضعا لسلطة اإل طي التقليد ، أما الفهم الخاص لماه ه حال الشعر الرا استقر عل
ة والسهلة اخذ مداه في نصوص االتجاه المجدد عند مصطفى جمال الدين ومن ثم شعر  االبتعاد عن المعالجة اآلن اء التفعيلة 

اة وتدف مضامينها . ة في آن معا تعتمد ثراء الح ة انفعال ة والتحول بها إلى ممارسة جمال ة الشعر   للتجر
ارهم أل  ه ذلك التميز الذ يتبد في اخت لفاظهم إن ثقافة شعراء النجف أسهمت في تميز شعرهم تميزا ملحوظا في لغته وأسالي

ة أو المجددة أو اتجاه شعر التفعيلة  إذ  عة لغة االتجاهات  التقليد وسالمة ذوقهم وصحة تراكيبهم  ومعانيهم مع االختالف في طب
ه بدور الشعر في تحقي  حسب وعيهم فشعراء االتجاه التقليد اعتقد أصحا ة في تعامله مع اللغة  تجسدت لكل منهم خصوص

ة  و  اته االجتماع قاء غا ة  الواضحة مع  ما يتضح في مجمل قصائد الفرطوسي التي غلبت عليها  النزعة النثر ة  النفس
ة واحتف  ين المضامين العصر ارزا وتأرجحت نصوصهم بين سلطة التراث بإرثها المعرفي والثقافي و ة ملمحا  ة اللغو االزدواج

مختلف توجها ة  ته الموجهة للنصوص الشعر ار مع ان أصحاب االتجاه المجدد وشعراء التفعيلة اقدر على التراث  تها وان 
طة ومعايير التلقي الشفاهي والجمعي  ة المنض ة والدين ما بدا اثر الدراسات العقل ه،  استثمار الثراء الفني والجمالي واللغو ف

قاء المتلقي حاضرا في ذهن الشاعر لحظة إنتاج النص واضحا على لغتهم التي ابتعدت عيدة وقرت فيها  و احات ال عن االنز
ما ال ة اللف  التي انحسرت  عن نصوصهم  المسافة بين  الدال والمدلول  عي سالسة  التلقي إال أن هذا لم يخضع اللغة لعام

حة تقدس الت ة فص ل تحت مظّلة عر ة والوعي الشعر المتش   راثفلم تظهر إال في قصائد معدودة  بتأثير البيئة  الثقاف
  

   



م ر  سراب 
 

مـي اسم الطالب   خالدة حسن خضر النع
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة في االدب العراقي ة النسو   الروا
  م ٢٠٠١  -م  ١٩٩١  

ة ة السرد   دراسة في البن
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٦ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

مفهوم االدب النسو فقد وض ما يتعل  ون معبرًا عنها وتكون هي ذاتًا ف ه المرأة و فًا له وهو ذلك االدب الذ تكت عنا تعر
سًا  ة. وتأس عتها االنثو م طب ح ها الخاصة بها  ا المرأة وطرحه لتجار مبدعة له وموضوعًا لهذا االدب، فضًال عن معالجته لقضا

ة في ا ة النسو ف فأننا لم نلمح مؤشرات للروا ، فقد تبين لنا على هذا التعر الراو لنصوص التي اخترناها للدراسة.أما ما يتعل 
ة المنظور  – ة ومنها نم الالتبئير (التبئير الصفر) الذ  –على مستو بن ات النسو ان هناك تعددًا في أنما التبئير في الروا

ات (طائر الجنة) و(يواقيت االرض) و(خسوف برهان الكتبي) و(قبل اكت ة االكبر في ساد في روا ل النس مال القرن)، اْذ ش
افة ومنه الثابت على ما وجدناه  اله  ات نم التبئير الداخلي في اش ات، فضًال عن ذلك فقد وظفت الروائ الحضور في هذه الروا

ا) و(خسوف برهان الكتبي)،  وتام سو ة)، أوالمتغير على ما وجدناه في روايتي (م م بدت السماء قر ة ( والمتعدد الذ في روا
ة) و(يواقيت االرض).  م بدت السماء قر ات (طائر الجنة) و( ات على نحو ما وجدناه في روا ة حضور في الروا سجل أقل نس
أنما  ة المنظور أما ما يتعل  ات.هذا ما يتعل ببن عض الروا على حين لمسنا انحسار أمثلة التبئير الخارجي بل انعدامه في 

ة عن تعدد هذه االنما وتفاوت في نسب حضورها داخل النص السرد القصصي ف ة النسو شفت دراستنا للنصوص الروائ قد 
ه نم الخطاب  ل نم الخطاب المسرود النم االكثر حضورًا في هذه النصوص يل ل نص من النصوص، فقد ش الواحد أو في 

اش اشر، ثم نم الخطاب المنقول الم اشر وغير الم عده المعروض الم أتي نم الخطاب المسرود الذاتي  اشر، ل ر وغير الم
ه دراستنا ما تنماز  واخيرًا نم الخطاب المعروض الذاتي وهو أقل االنما حضورًا في هذه النصوص، وفي الوقت الذ لم تسجل ف

اشر  ثرة توظيف نم الخطاب المعروض غير الم اهنا هو  ة اال ان ما لفت انت ة النسو ما يتعل ه الروا في هذه النصوص.أما ف
افة ، وقد  –على مستو الترتيب  –الزمن، فقد تبين لنا  أنواعها  ة،   اق والمفارقة المر ات االسترجاع واالست توظيف تقن

، فضالً  ة واخر ة وتفاوت نسب حضور هذه االسترجاعات بين روا ة والمعلومات ثرة توظيف االسترجاعات الخارج  أشرت الدراسة 
ادة على ما تقدم فقد لمسنا في  القسم األكبر منها، ز ة قبل اكتمال القرن  ة التي استأثرت روا عن وجود االسترجاعات الداخل
نسب متفاوتة وقد انمازت  افة و أنواعها  اقات فقد وظفت  ة الى االست النس ة، و ة قلة االسترجاعات المزج النصوص الروائ

ة قبل اكتمال القرن ز اسًا روا ثير ق ات اقل  اقات في هذه الروا ة االست قيت نس اقات فيها، إال انه على العموم  ة االست ادة نس
اسًا الى تقنيتي  ثير ق قيت أقل  ة  ة المفارقة المر ر نس قي ان نذ ة،  ة النسو ة االسترجاعات في النصوص الروائ الى نس

اق في هذه النصوص. وعلى م ة االسترجاع واالست ة النسو المشهد فقد قدمت النصوص الروائ مومة، ففي ما يتعل  ستو الد
ال قد فاوتت في درجات حضورها  ة، وهذه االش اًال متعددة من المشاهد تراوحت بين الحوار والحوار الداخلي والمشاهد الوصف اش

ة ثم يليها الحوار ات المشاهد الوصف ال حضورًا في الروا انت اكثر االش اشر. أما الوقفة فقد وظفت  اذ  الداخلي فالحوار الم
ات،هذا وقد تفاوتت درجات حضور هذه المقاطع في  االماكن والشخص ف  ال التوقف) للتعر ل من اش ش ة      ( المقاطع الوصف

قصر الوقفات.  ات  عض الروا الها، وقد انمازت  اينت اش ة وت   النصوص الروائ
  

  
   



م ر  سراب 
 

 محمد العزاو فائزة علي  اسم الطالب
  ابن سيده صرفيـــّـاً  عنوان الرسالة أو األطروحة

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٧ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة .  ما علوم العر   عاش ابن سيده في بيئة مثقفة اتاحت له فرصة االبداع في مجاالت شتى من العلوم والس
هذا يتف هو واإلطار العام للتأليف صنف ابن سيده عدة مؤلفات ف ين ، و صر تب ال قات على  ي الصرف وهي شروح وتعل

ة  تب ابن سيده الصرف اللغو في األندلس فأكثر علمائهم لم يؤلف مصنفا في اللغة ابتداعا إّال في القليل النادر . النعرف عن 
ره المؤرخون في عنوانات لها وما وصل الينا من تصان ان اال ما ذ ات المتنبي .  ل من اب فه مؤلفات في اللغة وشروح لما أش

ة  ونها معجمات لغو ة على الرغم من  الكثير من المسائل الصرف ه  ت علم الصرف من العلوم التي برع بها ابن سيده لذا حفلت 
تاب ل  ر في مقدمة  سين في مسائل الصرف هما الكتب اذ ذ ه من مصنفات  . اعتمد ابن سيده على موردين رئ اعتمد عل

ن البن سيده  تبهم في المقدمة . لم  ر  رهم او ذ والمورد الثاني هو االعالم ، اذ شمل ما نقله عن علماء من غير الذين ذ
ر الكتاب الذ نقل عنه دون  اعا من دون ترتيب إذ يذ انت األسماء تأتي عنده ت منهج ثابت في النقل من الكتب واالعالم وان 

 ين النص المنقول ونص ابن سيده . فصل ب
ره من آراء علماء  ة إال انه يبدو ان ما يذ عل على ما ينقله او على ما يرد عنده من مسألة صرف ن  في غالب األمر لم 
بيرا فكل مسالة ترد ولها عنده شواهد ق شغل حيزا  ه  ان االستشهاد لد ه.  قات عل انت له تعل ن تمثل موقفه هو وان  ة آخر رآن

الم العرب اما  ثر من  صرة فكان السماع عنده قائمًا على ما  ه علماء ال ع ف السماع اذ تا ة . ُعني ابن سيده  ة ، ونثر ، وشعر
اس على ما اطَّرد استعماله وما عداه ال  اس عنده هو الق ه . أساس الق قس عل الشاذ و النادر فقد قبله النه مما سمع وان لم 

اس ع ه . يجيز الق س عل ق ان ضرورة في االستعمال فال  اس  اما ما  الم العرب وان شذ من جهة الق قبل ما جاء من  ه ، ف ل
انت من أسس  ة فقد  علة مضارعة وعلل أخر  . اما الشواهد القرآن العلة ، فقد وردت عدة أنواع مختلفة منها  عني ابن سيده 

انا  حتج أح ا .اعتمد على االستشهاد عند ابن سيده فكان  عمد إلى تفسيرها لغو ة و ة قرآن أكثر من آ ة  على المسالة الصرف
ع القراءات احتج  القراءات الشاذة ، اكثر من اعتماده على القراءات المتواترة وهو بهذا يتف مع الكوفيين في جواز االحتجاج لجم

ة الواحدة  ضا . وابن سيده شانه شان الحديث إذ اعتمد على اكثر من حديث في المسالة الصرف فة أ األحاديث الضع حتج  وقد 
االمثال واقوال الفصحاء وقد عدل عن الخطب اذ لم يرد عنده احتجاج بها . اكثر مصطلحاته  ن في االحتجاج  الصرفيين اآلخر

عدل عنها الى ما  ال وسرعان ما  ة اما مصطلحات الكوفيين فلم ترد عنده اال قل صر قابلها من مصطلحات انت مصطلحات 
اس  . مصطلح المعدول عن الق ال عن مصطلح الشذوذ  ة وقد استعمل بد  صر

  
  

   



م ر  سراب 
 

م عبد الله البدير   اسم الطالب ر اض    ر
 

ـــي االجتهاد عنوان الرسالة أو األطروحة  في النحـــــو العر
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٦ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  روحةاألط

ون  صرح النحو اتضح من هذه الرحلة في مفهوم االجتهاد  في النحو العري انه مصطلح علمي مقصود بذاته وخواصه وحده, وان لم 
عه  ر شرو المستن وت احث في هذه الرسالة . سو ما ورد عن السيوطي في ( االقتراح ) من ذ فه بهذه الصورة التي وقف عليها ال بتعر

ة ) المعتمدة عن اهل هذه  في ذلك الشيخ ة والعقل ة ( النقل ون للنحو العري ادلته الفن ادة ). فحيث  عبد القادر الجزائر في ( ارتقاء الس
استقراء دقائقها ون للنحو منهجه في ( االستدالل ) طلب الدليل من بين تلك االدلة لكل مسألة من مسائل هذا العلم  فة   الصناعة الشر

ع تفا حسب هذا العلم وهدفه . وتت حة على سمت استعمال اهلها وذلك  ة فص م نحو يؤد الى التكلم بلغة عر صيلها للخلوص الى ح
ر النحو مما  عي ومن هنا يتبين ان االجتهاد  في النحو العري , بهذه الصورة , هو نتاج الف ير العقلي الطب ة نتاج التف د وهذه العمل يؤ

ه . تنشأ ناءا  اصالته ف ح علما و يها فتص ذ ر العلمي حتى ينمي هذه النواة و قدر الحاجة ثم يدور حولها الف ة و العلوم , عادة, بنواة فطر
فة االمام علي (ع) التي رواها عنه الدؤلي ثم تدارسها الناس ونشأ على ضفافها العلماء فاستخرجوا  صح ذا نشأ النحو العري  ضا وه عر

س هذا العلم و  ة . مقاي ة وافق ة عمود صورة متواز   نشروا ادلته حتى اتسع 
قة  ان نتاج السل ا وقد سب في صفحات هذه الرسالة ان االستدالل  ة في االستدالل واالستن عا لذلك يتطور منهج الدراسة النحو وت

أ المرو عن ابي االسود في االستدالل  ر من نشأة النحو العري  ة في الزمن الم ان قد العر ات شطر بيت من الشعر  ة من القران الث
ح  طه العامة حتى اص حسب قوانين االحتجاج اللغو وضوا فصاحته  الم العرب المعتد  ه بنو قشير .ثم تطور هذه االستدالل  آخذه عل

عتمد على االستقراء والتحليل والتعليل ونحو ذلك من عناصر المنهج العلمي في الدرس النحو    . منهجا 
خ نشأة النحو العري نفسه  علم النحو قد ارت بتأر مة الخاصة  قته العل رته العامة وحق ف ان االجتهاد  في النحو العري  في ومن هنا 

ا  ه في استن قته سواء ُأعتمد ف ة عبر القرون . واالجتهاد  في النحو العري هو هو من حيث فكرته وحق اته العلم نشأته وتطوره في ح
س في الخالف ا اس او غيرهما ومع ذلك ظهر في هذه الدراسة ان اعتماده على احد تلك االدلة مفصل رئ ام على دليل السماع او الق الح

ما  اس واالجماع والعقل . حسب ادلته من السماع والق قة , الى عدة اقسام  مالحظة هذه الحق النحو فقد قسمت الرسالة االجتهاد  , 
ضا . فوجدت هذه الدراسة اتضح ان المجته قة الى عدة اقسام ا حسب هذه الحق هذا انقسم االجتهاد   توهم و صيب و د النحو قد يخطئ و

ا من جهة القوة  ة ملكة النحاة في االستدالل واالستن ان الخالف بين العلماء اصله تصارع االدلة في القوة والضعف , وتناسب حيث
ما هما من مقولة  ه النحاة في القرن واالحاطة (  قون في هذا العلم وهي ما اصطلح عل الكم والكيف )للنحو العري ادلته التي رسمها السا

ه إذ ال مشاحة في االصطالح ع الهجر وما تاله بـ ( اصول النحو ) على غرار العنوان العام ( اصول الفقه ) وال ضير في ذلك التشا ,  الرا
ه و اس عنوانات علم اصول الفقه والن لكل علم اصال يرجع ال امه العامة وقد سار النحاة على هذه النم من اقت ه في امتحان اح عتمد عل

م الموضوعات التي تنطو عليها مما اد الى االضطراب في تطبي تلك العنوانات على مسائلها  اين مفاه ونقلها الى النحو العري مع ت
استصحاب قهما  (  نا ننتظر  تطا قته وموضوعه فنقله النحاة وهو نسخ ال  التي  الحال ) عند الفقهاء فهو اصل واضح المعالم في حق

ار  ات االن ابي البر اته والتردد في عنوانه  عض االصوليين من النحاة الى االضطراب في اث ة حتى اد ب قة النحو اللغو ي حق ح
ه مرة ( استصحاب الحال ) واخر ( استصحاب االصل  سم قول هو من االدلة المعتبرة , واخر يجعله من ف ه مرة ف ثبت االحتجاج  ) و

, واالصل النحو ) بدل مصطلح  االستحسان فتوصلت هذه الرسالة بهذا الشان الى استعمال ( االصل اللغو ذلك االخذ  اضعف االدلة. و
ح في النحو ا اب الترج ة التي ال تتقاطع مع اصول االستصحاب وحذف مبدأ االستحسان وضم مسائله الى  لعري وف المرجحات االصول

احث يتلمس الخواص التي تميز االجتهاد  في النحو العري من االجتهاد  في الفقه  ادئه . ومن هذا المنعطف االصولي طف ال هذا الفن وم
ق ه وعلمه وانهما مختلفان في دقائ العلم الذ  ا ل في  صلح اصال االسالمي فظهر انهما اصالن  ه االجتهاد  فهو مبدأ علمي عام  ع ف

احث يجمع العنوانات المتعددة الت اختالفه في علم الهيئة عنه في علم المنط . ومن هنا جعل ال ه .  حس لٌّ  عا و ي للنظر في العلوم جم
فرد لها عنوانا خاصا في م عضهم  اس سميها االصوليون من النحاة ( ادلة شتى ) عند السيوطي, و قابل االدلة العامة من السماع والق

احث يتأملها فوجد انها من نتاج العقل وتأمالته فرأ ان تجمع تحت عنوان عام  ات, وغير ذلك مما جعل ال واستصحاب الحالة عند ابي البر
ه على العر ون العقل احد ادلة النحو العامة وهو الذ يرجع االستدالل  امها العامة صدق عليها وهو العقل . ف الخير في ض اح ة 

ة عن واقع هذا العلم وهذه الدعوة حق ة النها اجنب احث العقل سيره بنبذ االم ح المنهج النحو وت ة الى تصح قٌة وقد تعالت االصوات الداع
ه من جمع االستصحاب واالستحسان ونحوهما تحت عنوان تنش تب النحو  لكن هذا اجنبي عما نحن ف   أ عنه وهو العقلصارخة في 

  
   



م ر  سراب 
 

ون  اسم الطالب  محمد قاسم ز
ة عنوان الرسالة أو األطروحة ة لجنس االسم في اللغة العر   دراسة تداول

  
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٢ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

بيرًة في تفسير  ة  انًة ذات أهم ة في اآلونة األخيرة م ة احتلت التداول ات الصرف ة التي عجزت المستو الكثير من الظواهر اللغو
قي مبهمًا  ة هي ظاهرة جنس االسم الذ  ة التي عالجتها التداول ة عن استقصاِئها. إحد هذه الظواهر اللغو ة والدالل والنحو

رةً  ونها مذ قى مبهمة من حيث  عض األسماء ت ة منها، لذا فأن  عض النصوص وخصوصًا العر أو مؤنثًة، ومن ثم نجد أن  في 
ًا تضمن للقارئ فهم  ة جنس أسمها .إن دراسة جنس االسم تداول عيدة عن صحة االستقصاء من ناح قى  اغلب دالالت األلفا ت

ر والمؤنث) إليها.تشتمل هذه الدراسة ع ة المتكلم في إسناد اإلشارة (المذ التالي معرفة غا عابها و لى إشارة هذه التعابير واست
  ستة فصول:

ات  لة التي تقوم عليها هذه الدراسة، والفرض ح األولي للموضوع على المش مثل الفصل األول مقدمة للدراسة، حيث يرتكز التوض
خصص  مة الدراسة ومرماها. و ة التي يجر تحليلها، وق اتها، والنطاق الذ تعمل ضمنه، والنصوص اللغو احث بإث قوم ال التي 

ضًا للعالقة المتينة القائمة بين الجنس وصنف  االسم  الفصل الثاني صورٌة  (Gender and sex)شرحًا مستف ة اللغة  في نظر
أنواعها،  عرض هذا الفصل أهم أقسام أسم الجنس مبينًا ظاهرة التواف بين األسماء وأقسام الكالم األخر (الضمائر  ما  عامة. 

سعى الفصل الثالث إلى عرض  األفعال، الصفات،...الخ)، والتي بدورها ة إسناد األسماء إلى أجناسها. و ز وتقو تعمل على تعز
ة التعامل معه لكشف أصناف األسماء حسب  ف اق و ًا، وذلك بتسل الضوء على الس تفاصيل دراسة أجناس األسماء تداول

س ة والعوامل الخارجة عنها. و ًا على العوامل اللغو ل االعتماد  ة التواف في أجناسها،  ف ضًا  تعرض هذا الفصل أ
اق ة    (Concordial Relations)الس الغة في اللغة العر تب ال سمى في  بين االسم وأقسام الكالم األخر عن طر ما 

عض مما ينتج عن عضها مع  ة إلى جمع المفردات  ًا، تؤد هذه القرائن اللغو الغ ة.  ة والمعنو إسناد  ة صحةالقرائن اللفظ
قدم هذا الفصل نقاشًا حول أقسام جنس األسماء إلى أصنافها ة.  ع منهجًا لدراسة جنس األسماء في اللغة العر قدم الفصل الرا و

ل من المستو الصرفي  ات تحديد الصنف على  عرض هذا الفصل عمل ذلك  اق.  اقي المفردات الواردة في الس أالسم وعالقتها ب
توفة األيد إمام صحة استقصاء األسماء وٕاسنادها والنحو والداللي ل ة م ات اللغو ان، تكون هذه المستو لغة. وفي معظم األح

ة مختلفة منها  احث لهذا الغرض نصوصًا عر ًا. إختار ال ات الرسالة عمل ات فرض سعى الفصل الخامس إلى إث إلى أجناسها.و
حانه وتعالى وشعر وأمثال وأقوال م اق المتمثل أقوال الح س ة، إضافًة إلى جمل التخاطب اليومي مسلطًا عليها قوة الس نتخ

ة في هذا المجال (أ أنها  ات التداول ورة آنفًا إلزالة غموض أجناس األسماء لكونها من العوامل األكثر نتاجًا لمقتض القرائن المذ
ة األسماء وأجناسها). عالوًة على ذ ة تحديد ُهو ة العالقة ما بين مفهوم تضفي قوًه إلى عمل عرض هذا الفصل أهم لك، 

ات التحليل وألجل محاولة تطبي هذه  (Gender and Sexism) الجنسو و تصنيف األسماء ًا. لضرورة مقتض ودراستها تداول
ا يبي (التواف في الس ل من المستو التر احث الضوء على  ة، فقد سل ال ة على اللغة العر اق ق)، والمستو القواعد الس

احث، من أهمها عالقة  عرض الفصل السادس أهم االستنتاجات التي توصل إليها ال الغي والثقافي والنفساني واالجتماعي.و ال
َلها.  ن ُ ة إن لم    الصنف النحو وفاعليته مع اغلب الجوانب اللغو

  
  

   



م ر  سراب 
 

  أمير عبد الله حسن اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ّي في الَعْصِر العّاسّي األّولِ الشّ    عُر العر
ِع للهجرة ِة القرِن الّسا ّي حتَّى نها   في معايِير الّنقِد العر

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

احث خمسة توّزعت بي ؛ إذ تضّمن م واعث القول، والبديهة لقد درست في الفصل األّول معايير اإلبداع الّشعر ة، و ن الموه
ره الّنقاد العرب القدماء قد مّثل وجهات نظرهم  ع والّصنعة . وقد تبّين في هذا الفصل إّن ما ذ واالرتجال، وتنّوع األغراض، والّط

ة والّظروف المهّيئة للّشعر تتوافر في الّشاعر ، وتمّثل م م اإلبداع ومعاييره واّن الموه قة في ق واعثه الّدق قّدمات لدواعي الّشعر و
ة  ة الكامنة في نفس الّشاعر التي تمّثل القّوة المحّر ع هو الّطاقة الّشعر وهي مقّدمات ال تنفصل عن الّشعر ، فضًال عن إّن الّط

ة .وتناولت في الفص ة والّتعّلم أهمّة في صقل هذه الموه ّين الّنقاد العرب القدماء أّن للّدر ة . و ل الّثاني معايير بناء للّشاعر
ة الّنقاد العرب القدماء  ة ،وقد اّتضحت عنا قى الشعر القصيدة ؛إذ دارت هذه المعايير حول المطلع ،وحسن التخلص ،والموس

ة المطلع لغرض  االحتراز مما ُيتطّير منه ،ومناس ة لالنشراح ،ووضعوا له شروطًا ألزموا الّشاعر بها  المطلع ،وعّدوه داع
ة ،وأْن يبتعد عن الّتعقيد ،ألّن تحسين المطلع من صفات الّشاعر الحاذق .وٕالى جانب ذلك مدحوا الّشعراء الذين حّسنوا القصيد

مثل ابتدائه.ووجدوا أّن حسن الّتخّلص يدّل على حذق الّشاعر ،واّن  قولهم :هذا أحسن ابتداء، أو قولهم :ما سمعنا  مطالعهم، 
قولهم : (فدع ذا) أو(وعّد عن ذا) .وأشاروا إلى شعراء العصر العّاسّي قد أبد حوا تخّلص القدماء  اب ،واّنهم استق عوا في هذا ال

ون سهل العروض ونّبهوا الى ضرورة تجّنب استعمال الّزحافات والعلل، واألوزان غير المعروفة  ة الوزن وأّنه يجب أن  أهم
ة وقد توزعت بين ،وطالبوا بتحسين القوافي ألنها حوافر الّشعر ،ونّبه ها . وأوضحنا في الفصل الّثالث المعايير اللغو وا إلى عيو

يب ،ومن خالل استقراء آرآء النقاد التي توزعت بين  معايير الصرف والنحو والداللة التي انقسمت على داللة اللف وداللة التر
اسي احث برصدهم لما ظنوه أخطاء أو هفوات وقع فيها الشعراء الع ة ،  تبين تلك الم ما المعروفين منهم بثقافتهم اللغو ون ،وال س

ة ،واعتماده على المشهور منها ،وعدم السماح  استخدام القاعدة اللغو انًا الى التمّحل  أن حرص الناقد العري على اللغة دفعه أح
ة ان محقًا في أكثر استعماالته اللغو اسي  اس على المسموع ، وتبين أن الشاعر الع اب اللحن  الق التي عّدها النقاد من 

ع ما يخّص معايير المعنى ، فقد رصد النّقاد العرب القدماء المعاني التي تناولها الّشعراء في  والخطأ.    وتناولنا في الفصل الّرا
ار األخالقّي لها ثم رصدوا الّسرقات ا الغة والغلّو فيها وما يخص المع ة؛ إذ تبّين اّنهم مجال صّحتها وجّدتها وما يخّص الم لّشعّر

الّصورة ، ثم تنّبهوا  منزلة الماّدة والّشعر له  ُعنوا بنقد صّحة المعنى ورصدوا من أخطأ في استعمال المعنى وفساده ألّنهم جعلوه 
المبّرد ومنهم من رأ ه  الغاتهم في المعنى ، ومنهم من رأ اإلفرا ال حالوة ف  أّنه أجود مذهب إلى إفرا الّشعراء العّاسيين وم

الغة الحسنة  قف اآلمد وسطًا بين الم ا وقدامة بن جعفر والقاضي الجرجاني ، والحاتمي وابن األثير. و اط ابن المعتّز وابن ط
امهم وان  ار في أح ار األخالقي حاضرًا معهم وهم يتناولون أشعار العّاسيين وقد أّثر هذا المع ان المع الغة المذمومة.و ان والم
ة.ونظروا إلى المبتكر  امهم إلى جانب المعايير االجتماع ار الّديني في أح أغلبهم قد فصل بين األخالق والّشعر؛ إذ اّثر المع

قولهم: وال أعلم  ارات مختلفة  ع عضه وأثنوا على الّشاعر الذ ابتكر معنى  والمبتدع من معاني الّشعراء العّاسيين وأعجبوا ب
ه أحد ، أو وقد قيل الطف وال أبرع معنى من أحدًا ابتكر مثل  قه إل س ع لم  هذا المعنى، أو ولم ُسب إلى هذا أو هذا معنى بد

ة إذ برزت فيها ثقافتهم  ارات المشابهة.ثم أطال الّنقاد العرب القدماء الحديث في الّسرقات الّشعر هذا ..وغيرها من الع
شر اإل  احوا الّسرقة  ازهم للّشعراء الجاهليين واإلسالميين.وموسوعّيتهم ، وقد أ قاء انح معاٍن جديدة وصور مبتكرة ، مع  ان    ت

  
   



م ر  سراب 
 

ماء اسماعيل خليل اسم الطالب  ش
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  َِتاُب 

  ( َمَعاِني الِقَراَءاِت )                 
  هـ) ٣٧٠ألِبي َمنُصوٍر األزَهِرِّ (ت 

ـة )   ( دراسـة لغو
 

 ماجستير هادةالش
 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ه، ومن بين  لمُة الله في األرض، والكتاُب األوُل الذ دأب العلماء على دراسته، والوقوف على مواضع اإلعجاز ف ُم  فالقرآُن الكر
ة، تاب الله، القراءات القرآن ادين التي سلكها العلماء في دراسة  حانه وتعالى، في هذه المرحلة من  الم وقد هداني الله، س

تاب (معاني القراءات) ألبي  ات اللغة المختلفة، هو  ة واالحتجاج لها على مستو تاب في القراءات القرآن دراستي، إلى دراسة 
ًا، وارتأيُت أن ادرس ٣٧٠منصور األزهر (ت  اسة وليد طه، دراسته نحو ًا تحت عنوان (معاني هـ) وقد استوفت الزميلة م ه لغو

عة  إشرافه. وقد اقتضت طب ، و تور عبد الرحمن الجبور مشورٍة من أستاذ الد ة)  ، دراسة لغو القراءات ألبي منصور األزهر
ِن بخاتمة  ه هذا، ومتلوَّ تا ، ومنهجه في تأليف  اة األزهرِّ مقدمٍة، وتمهيد في ح حث أن ُقسم على فصليِن، مسبوقيِن  ُتوجز ال

ان األول في الهمز  احَث،  ِة م ة في ثمان ه. تناولت في الفصل األول، المسائل الصوت أهم النتائج التي توصلت إليها ف
ي، والخامس في اإلمالة، والسادس في اختالِف  اع الحر ع في اإلت والتسهيل، والثاني في اإلدغام، والثالث في اإلبدال، والرا

ات ( الصوائت القصي ان . ودرْسُت في الفصل الثاني، الحر اإلس ع في التشديد والتخفيف ، والثامن في التخفيف  رة ) ، والسا
ة الجموع .  ع أبن ة المشتقات، والرا ة المصادر، والثالث أبن ة األفعال، والثاني أبن احث، األول أبن عِة م ة في أر المسائل الصرف

احث والفصولأما المصادر المعتمدُة ؛ فكانت متنوعة بتن   وع الم
  

   



م ر  سراب 
 

 العلواني عامر مهد صالح اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
َقَرةِ    ِعَلُل التَّْعِبْيِر الُقْرآِني ِفي َتفاِسْيِر ُسْوَرِة الَ

  ِدَراَسٌة َالِغَّة أْسُلْوَِّة 
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  روحةاألط

غيره . ح المعنى  الترادف ، وٕانما هو من إن اختالف قبيل توض الضرورة القول  عني  ة المعنى ، ال  ن في تأد ارات المفسر  ع
ت االطروحة ما ٢ ن في المعنى إنما هو من قبيل اختالف التنوع ، ال من قبيل اختالف التضاد . ردَّ ارات المفسر . أغلب اختالف ع

احثين  الترادف ، شاع عند ال ان ظاهر األمر عنده القول  الترادف ، وأكدت أن من  قولون  ن  أن المفسر المحدثين من القول 
حث أن الفروق  حاءات الخاصة .أكد ال ة واإل ة ، لكن مع  اختالف الدالالت الهامش ز د االتحاد في الداللة المر إنما هو قول يؤ

شهد بها  ة في التعبير القرآني ؛  ن لم الدالل اقات التي تدخلها.أغلب المفسر االستقراء ، وهي دالالت تكتسبها المفردة من الس
حائي ، بيد أنهم لم يوظفوا هذا االستشعار  ة بين المترادفات ، بل فرقوا بينها على أساس من المعنى اإل غفلوا الفروق الدالل

ة، فكالمهم ظل متناوال الفارق اللغو م ر المعاني األدبي للفوارق اللغو اقي ، وطرق تصو ا إلى الفارق الس ن غير أن يرتقي غال
الغي القائم على موافقة  حث ال ع ال أخذ طا ا لم  حثا أصول ة ظل  حث في الفروق اللغو اق ، فال حسب حاجة الس اينة  المت

اقي .  الكالم للمقتضى الس
ان المفسر يتناوب بين العمل الم٦  ة .  بين الترادف والعدول  قي أفاده المفسر من الرؤ الغي ، في منهج تلف عجمي والعمل ال

االستحسان الصوتي والتفنن دون  ارزة في عمله . ردت االطروحة التعليل  انت  ان مبرزا فيها ، وطالما  ة التي طالما  األصول
ه .شاعت مقولة : إنَّ  ن  عض المفسر ة ، على الرغم من قول  العلة الدالل النقل من وزن  إلى وزٍن آخَر يتضمََّن  ر التعليل 

ادُة المع َد في األلفا ، َوَجَب ز َ أدلٌة على المعاني ، فإذا ِزْ ل ، ألنَّ األلفا اني ضرورًة ، من المعنى أكثَر أو أقل ممَّا تضمَّنه األوَّ
انت ح م لم يلتزموا هذه العلَّة دائمًا ،  ر القرآن الكر انت وعلى الرغم من أنَّ مفسِّ التهم ، وٕان  حاثهم وتعل بير في أ ٍل  ش اضرًة 

ه . غ ُة ، وتشيرٕال ِح والشرِح ، تغِلُب حتى عند التنُِّه إلى الفارق الداللي الذ تفرضه اإلنا معنى التوض ُة ،  ُة التفسير ًا الرؤ ال
ح ألحدها ؛ ألنها اس ر المفسر عدة معاٍن للمفردة أو الجملة ، من غير ترج ة ما يذ ة في داخل إطار الصحة اللغو تشعارات دالل

ة  ا تفاد من القراءة اللغو اق ، فهي استشعارات تـُثر التعبير دالل االستقراء وحاجة الس دة  ة المؤَّ للمفردة وداللتها المعجم
ارات التعبير ال ة الكاملة الخت ن القصد حاءات المفردة وظاللها ، الفتراض المفسر ة في التعامل المعتمدة على إ قرآني ، وهذه الرؤ

ة المعاصرة ؛  ة أغلب الدراسات اللسان ة الكاملة ، بل تتف هي ورؤ ة في افتراض القصد ة الدين ست من قبيل الرؤ مع التعبير ل
ة ) لسبي مثل ذلك ( الدائرة الفنولوج ا ، وخير ما  تملة أدب تزر و( القارئ ألنها تفترض التعامل مع                 النصوص الم

ه ، بل ال أغالي إذا ما قلت :  اب على مصراع م قد فتحوا ال عني هذا أن مفسر القرآن الكر فاتير، من غير أن  النموذجي ) لر
ل أوضح عند مفسر القرآن منه عند منظر  المناهج المعاصرة ،  ش ان حاضرا  ة  ة التفسير إن الضا اللغو في العمل

ان يتحر  ع الخروج منها.فالمفسر  ستط ة ال    ك ضمن ضوا لغو
  

   



م ر  سراب 
 

ة محمود جمعــة صيـــام اسم الطالب   ناد
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة  ر   شرح المقامات الحر
شي  سي الشر اس أحمد بن عبد المؤمن الق   لإلمام أبي الع

ة  - ة تحليل    -دراسة منهج
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٧ السنة
 ةلغة عر  القسم

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ثيرًا  ا تخص المعنى  قضا شي  ة ، سواء في                            –مثلما  أوضحنا  –لقد عني الشر الدرجة األساس فهو شارح للمعاني 
ين ؛ الل ة ، أو في جهده األدبي . يتوزع جهده في الشرح على مستو الغ غو ، واألدبي ،أما جهده النقد ، أو في تنبيهاته ال

ة من دون الرجوع إلى المعجم إال في الحاالت التي يورد  اق قة س طر اراته وترجمة ألفاظه  اغة ع اللغو فهو يتمثل في إعادة ص
أخذ أ ع ( الشرح األدبي الكبير ) ف طا ع الرسالة  ط ًا . أما الجهد األدبي وهو الذ  ً أو تطورًا دالل عاده مما لنا فيها خالفًا لغو

ة للشارح ،  ة والعال ة الواع ة . وهنا نؤشر المنهج ة ، والمالحظات النقد ة والفصول األدب الغ شي من التنبيهات ال أضفاه الشر
ات .. إلى آخره مما      الشخص فًا  ة وتعر الغ ه في مقدمته من تفسيره لألمثال ، وتنبيها على الفنون ال ل ما وعد  ذلك أنه التزم 

ة أو  شي في الشرح لغة سهلة وواضحة ، فال وجود لأللفا الغر قًا . لغة الشر ه في مقدمته ، فقد اتخذه منهجًا وطر وعد 
عد عن التعقيد . من أهم السمات  ه في مقدمته من استعمال اللغة السهلة الواضحة وال ما وعد  التراكيب المعقدة ،فقد التزم 

ما ابتعد عن ( صور األندلس ًا واحدًا عن  معانيها ،  شرح موقفًا أدب ة وحيلها ، فهو لم  ة في شرح المقامات ابتعاده عن الكد
م  وأفكار نبيلة  ح الشرح يلخص لنا ما في المقامات من ق الشحاذين ) ومواقفهم                             وافكارهم ، فأص

ما ة ، وهذه  ة وشعر ضًا ، فقد ابتعد مضمونها  وفنون أدب ة أ تقدم                            ظاهرة تشمل المقامات األندلس
ال تمامًا .  ة واالحت  عن فنون الكد

ة  واختالف أألندلس عن بيئة المشرق ، مثل االختالف بين                        س لنا شرح المقامات صورًا تخص البيئة األندلس ع
طلقون على                          األندلسيين ميل لونه إلى الصفار و طلقه أهل األندلس على نوار  ة النرجس ، إذ  والمشارقة في تسم

النرجس لد المشارقة ، ومن مظاهر االختالفات األخر                     ه العيون   ستغرون من تشب النرجس اسم البهار ، ولذا فهم 
سو ميز بين أندلسيين أنهم يل شي ال  ة على الشرح ، والشر الشعر سمة غال عد االستشهاد  اض حزنًا على موتاهم   ن الب

ثرة  عض الشعراء يبدو واضحًا على مالمح الشرح  ه ب قين ، لكن إعجا بيرة من شعراء الفر ستشهد لمجموعة   ومشارقة ، فهو 
حتر ، وابن المعتز ،  وابن الرومي ، وأبو تمام ، والمتنبي ،  االستشهاد لهم في  الشرح ، منهم : امرؤ الق غة ، وال س ، والنا

تفي  انًا ، و ر اسم الشاعر أح ه األندلسي ، وابن رشي القيرواني وقد ال يذ ومن                     األندلسيين : ابن عبد ر
 عر .  القول : قال                                         الشا

انت معايير   ة أو لبيئة أو لشاعر معين ، بل  ا                             فن ال أثر للتعصب من أ نوع في الشرح ، ال لقضا
حتة ، وقد أشرنا إلى ذلك                         في  ة  ة موضوع شي                               دائمًا معايير فن الشر

ة  ة السرقات مواضع الكد د ) أو ذمه ، وفي قض طل ( أبو ز شي االنتقاص من مواقف ال حاول الشر ة ، إذ لم  والسرقات الشعر
ثيرة  ذلك نجده يورد شواهد  ه                           الكامل وهو رأ معتدل ، و تا ة وجدناه يلتزم برأ المبرد في  الشعر

الغلمان ، وهذا وإ  حث الذ يهدف إلى الوع فإنه يتطاب على الغزل والتغزل  عة ال ان يتناقض مع                      طب ن 
شي في شرح  ح الجانب                                األدبي الفني .  للشر عزز ترج ة للشرح ، وهو ما  عة األدب مع الطب

التحليل الداللي ؛ والجهو  ة متميزة ، امتازت  ة . المقامات جهود لغو ة والنحو  د الصرف
  

  
   



م ر  سراب 
 

ز اسم الطالب م عز اس رح  ع
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ين ارات في القرنين الثاني والثالث الهجر   شعر الد

ة ة فن  دراسة موضوع
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٩ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

اغه و  حث في ملحو ص حث العلمي جامعا يبدو عنوان هذا ال ة ال ان راسخة مليئة تفي لحد ما اضح المعالم بين القسمات،ار
ة ين،دراسة فن ارات في القرنين الثاني والثالث الهجر م هو الد حث(الشعر)مضافا الى ملفو اخر يخصصه،دائرة التعم  موضوع ال

ان  اخذ على عاتقه ب ة الي هو موليها،اذن فهو  حدد الوجه المنهج س للشعر عامة وانما ثم  ة ل ة والموضوع اهم المعالم الفن
ة من ال اق فانها تحيل الى حق فهم من ظاهر الس ة الى المدة ما  النس ارات من شعر خاصة،اما  زمن تميزها وهي ما قيل في الد

ر واالدب ف ة شهدت تطورات متسارعة في مجال الثقافة والف    مختلف المجاالت٥حق
  

   



م ر  سراب 
 

 اميرة جاسم خلف العتابي اسم الطالب
ة عنوان الرسالة أو األطروحة م_دراسة فن ع في القران الكر  بنى البد

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٧ السنة
  القسم

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ين، ونعني بهما المستو الصوتي والمستو ا ة في النص القرآني عن وجود خطين متواز ع لداللي، تكشف دراسة المحسنات البد
ل جزءًا من  ش ًا، بل هي أمر أساسي في النص  ستغني الكالم عنها، وال زخرفة أو طالء خارج نة  ست ز ة ل ع فالمحسنات البد

قاع،  ة ينظمها مبدأ اإل قته من وجود عناصر صوت ستمد المستو الصوتي حق يب الكالم ، إذا اختفى منه تغير نظمه ومعناه.  تر
س عنصراً  قاع ل ة المهمة التي  واإل عد من األساليب التعبير ضاف من الخارج ، بل هو جزء ال يتجزأ من الداللة ، إذ  مستقًال 

وظفها النص القرآني من أجل توصيل المعاني، والتعبير عنها بتناغم تام بين األلفا والمعاني للتأثير في المتلقي .إن للمحسنات 
قى يل موس بيرًا في تش ة أثرًا  ع الجناس ، والتواز ،  البد ه المختلفة،  أسالي قاع،  النثر، فهي حجر األساس في هذا اإل

ة في آن واحد ، وقد تآزر هذان األمران لبناء العالقة القائمة بين الفاصلة،  ة وجمال ة معنو والسجع وغيرها.إن الفاصلة بن
ة ال سبب العالقة الدالل ًا  ل غرضًا معنو ع فهي تش انت من حيث وأساليب البد قها حتى وان  ة التي تس اآل تي تر الفاصلة 

ة على  حائ ة فقد تآزر عامالن في منحها هذه القدرة اإل ة جمال ة، أما بوصفها بن ة معنو ل تختلف معها هذا بوصفها بن الش
يل المقطعي، فقد تمت دراسة ال ة ، أحدهما: جرس األصوات ، واآلخر: التش يلها تجسيد داللتها الصوت فاصلة على أساس تش

ل غرضًا  –المقطعي، وقد عّبر عن عالقة هذه المقاطع  ه فهي تش اق الذ وردت ف ة أو الس ة الكالم حسب أنواعها مع البن
ة من أكثر الفواصل شيوعًا  ة والراع ة. أن الفواصل الثالث فة جمال ة ذات وظ ة فن حل ًا أكثر من وجودها  ًا دالل ًا ومطل في معنو

ة هذا من جانب ، ومن جانب آخر  ة لآل ف ًا يؤد إلى الداللة الوظ ال تناغمًا صوت ش ثيرًا ما يتعانقان ل النص القرآني، ألنهما 
ة الحصول على نٍص  ة فضًال عن صعو ة والخماس ة والثنائ ثيرًا ما يندرجان ضمن الفواصل ذات المقاطع األحاد نلح أنهما 

حو المقاطع ا م ظاهرة امٍل  ل ظاهرة في النص القرآني.إن التكرار في القرآن الكر ش ة ، وهو إْن وجد ال  ة فق أو الراع لثالث
عمل على إغناء الجانبين  فة مزدوجة فهو  حو من وظ ًا لما  ظهر فيها اإلعجاز واضحًا جل ة التي  ة لها خصائصها الفن أسلو

اينت أغراضه من تأكيد ووعد ووعيد وتهديد اللغو والداللي، فقد جاء في النص القرآ ني متنوعًا شامًال تعددت فوائده وت
اح ،  ة ، ومنها العدول ، واالنحراف واالنز الغ ة وال ة والنحو عض المصطلحات في المجاالت اللغو وغيرها.ارت مفهوم التحول ب

ان يختص االلتفات ، فالعدول ينشأ نتيجة التحّول في الكالم سواء أكان التحوّ  ل في مستو الحرف أم في مستو الكلمة أم 
سة تمتاز  ع، فهو سمة رئ ن عد التكرار أساسًا في دراسة تحوالت بنى البد م يبي. ون عدوًال على المستو التر بنظام الجملة ف

ل منهما . ومن هذ ال تعارض في عمل  ين السطحي والعمي  عمل على المستو ع، إذ  ه األساليب التي تدخل بها أساليب البد
ه داللة  لت بنى التشا س والتبديل، ومراعاة النظير، وااللتفات ، والترديد، ثم التصدير.ش ضمن التكرار ، الجناس، والمشاكلة، والع

ة طة نتيجة المشار متاز بها النص القرآني ، فضًال عّما تحققه هذه البنى من عالقات مترا ة التي  مع  واضحة في إظهار الجمال
ة  ة المغايرة داللة واضحة في إثراء النص القرآني ، نتيجة العالقات الخف ة إلنتاج صوٍر جديدة.إن للبن اق ، إذ تتداخل األبن الس
عد أسلوب المقابلة واحدًا من أثر  المدلول من جهة، على الرغم من عالقات الخالف والتناقض بين المعنيين. التي تر الدال 

ع، ًا مؤثرًا نتيجة عالقات التخالف الداللي القائمة على الدال الحاضر والدال  أساليب البد منح النص القرآني زخمًا تعبير إذ 
 الغائب.

                                                                                       
  

  
   



م ر  سراب 
 

اس علي حسين األوسي اسم الطالب   ع
 

عنوان الرسالة أو 
 ألطروحةا

  الّدرس الّنحوّ في الموصل
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٣ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة النصف األّول من القرن الثاني  اّن الموصل عرفت النحو على يد مسلمة الفهر تلميذ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي نها
انا ، فوقفوا موقفا للهجرة .وصل الدرس إلى ذروة نضجه على  يد ابن جني واقتفى الموصليون خطاه .اّن لم يجد التعصب بينهم م

معناه  الحديث  ن من االستشهاد  ثر انوا أّول من اكثروا االحتجاج للقراءات الشاذة ، وأّول الم وسطا من مصادر السماع ، و
ة اإلسراف في الواسع . واحتجوا بلغة بني ُعقيل المستوطنين أطراف الموصل أواخر  ع للهجرة . وشعر المحدثين .مجان القرن الرا

ست هي القّوة المؤّثرة في التغييرات  ة . وأّن العوامل ل م ة أو التعل العلل األّول ه  التهم مّما اصطلح عل التعليل ، وأغلب تعل
انت ل له للمتكّلم ، ودراستها  ة التي تظهر في أواخر الكلمات ، بل األثر  الم اإلعراب تاب (جواهر األدب في معرفة  ة . م ة تعل غا

ة الموصليين بدراسة الحروف .المعالجة الشاملة  العرب) لعالء الدين علي بن محمد االرلي ، ال عالء الدين بن علي االرلي .عنا
م ة تعل ان لغا سير في مصنفاتهم  ة للنحو والصرف.الت القواعد الكل ة، واالهتمام  ة .ذيوع فن األلغاز عند للظاهرة اللغو

ن من رجال الدرس.  المتأخر
قة  طر ، وابن مضاء القرطبي.تأّثر ابن هشام  ار ات األن وضوح أثر ابن جني في مصّنفات عبد القاهر الجرجاني، وأبي البر

ه في أغلب األح ه إلى أصحا مي , وأخذ عنهم الكثير , ولم ينس  ان .الموصليين في التأليف  ومصطلحهم التعل
ة لعدد من علماء الدرس   فضال عن استعراض اآلراء االنفراد
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 محمد حسين مهاو البهادليّ  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  اَألْفَعاُل الَجاِمَدُة 

ًة  -   -دراسًة نحو
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٣ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ات اللُّغة: إنَّ ُمصطلَح  ٍع مستو ه من دالالٍت واسعٍة في جم َِّة؛ لما يتميُز  ِة المهمِة في العر الجموِد من الُمْصَطَلَحاِت اللُّغو
قتصُر عنَد حدِّ األفعاِل غيِر المتصرفِة. إجماُع النُّحاِة على َأنَّ األصَل في األفعاِل ا ِف صوًتا، وصرًفا، ونحًوا، وداللًة، فال  لتَّصرُّ

ان مقتصًرا على عدٍد من األفعاِل، إّال أَ و  ُل من وضَع حدا للفعِل الجامِد هو أبو العَّاس المبّرد، وٕان  َس الجمود فرٌع منها.  أوَّ نَّه َأسَّ
ِفِه.    لتعر

ماِتها وت - ان األندلسي من خالل عرضِه لألفعاِل الجامدِة وتقس ِبها. وضوُح مصطلِح الفعل الجامد وتقنيُنُه عند أبي ح   بو
اُطهما بنحٍو عام - ُة، فالفعُل  - ثّمَة عالقٌة واضحٌة ما بين الجموِد والبناِء، وذلَك من حيث ارت عّلٍة واحدٍة وهي المشابهُة الحرف

ُ ستِّ علٍل لألفعاِل ال ا َه الحرَف ُيبنى. استن ذلك االسم المعرب فإنَّه إذا شا ْت المتصرُف إذا وقَع موقَع الحرف َجُمَد، و جامدة اشتر
اٍب وعلٍل جعلت  ون من أس ٍة لهذه العلِل قائمٍة على ما وجَهُه اللُّغو في جموِدها وقصوِرها عن التصرف، ووضع مصطلحاٍت مناس

ِن الجموُد ما بين األفعاِل على وتيرٍة واحدٍة، فمنهما ما ُاستعمَل في أصِل وضِعِه جامًدا جموًدا الزًما ، منها غيَر متصرفة.  لم 
م الجموُد في األفعاِل على الزٍم، وعارٍض وُوِضِ◌َع لكٍل  ه الجموُد على الرُّغِم من استعمالِه متصرًفا؛ لذا ُقسِّ منهما ومنها ما طرَأ عل

 .   حدٌّ
ه، ألنَّه مبنيٌّ على شاهٍد نثر  - ٍة مقنعٍة تنهُض  ستنُد إلى أدلٍة علم َس) وآٍه، وال  َس من (ال وَأْ يِب ل ٍد أبتٍر القوُل بتر ٍّ فر

ِة لقسٍم من األفعال أثٌر بّين في استع ِ داللتِه ومغزاه.  االستعماُل اللُّغو ومراعاُة الخصائِص األسلو مال القائل، فضًال عن انحطا
ة ال تر في التكلف والتمحل منهجًا سوًا ينفُع ال ة على وف طائفة من اآلراء النحو ة والحرف س، وعسى) بين الفعل   احثين. (ل

نوِّ والقرب في وقوِع حدوث الفعل، وابتعاِدهما  - ه من داللة الدِّ شتمالن عل ة؛ لما  أفعال المقار  ( ، واخلول إلحاُق الفعليِن (حر
ين  ما اتَّضَح. اختالف النحو جاِء  ين، والكوفيين –عن داللِة الرَّ صر س نعم -ال ـ(ل ة،  ة والفعل ، عدٍد من األفعال بين االسم

ان) في موضعين،  ين في الذهاب إلى فعليتها. عروُض الجموِد على الفعِل ( صر احث لرأ ال ئس، وما أفعله، وحبذا)، وتأييد ال و
يِد، وهذا ما لم ُِشْر إ ة، واآلخر: إذا وقعت زائدًة في الكالم للتو ال الناف ه أحدهما: مع أفعال االستثناء بهيئة المضارع المسبوق  ل

  في أثناِء حديِثهم عن هذا الفعل.  النحاةُ 
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عي اسم الطالب   نافع سلمان جاسم الزو
 

  لغة اإلمام الشافعّي في مؤلفاته عنوان الرسالة أو األطروحة
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ارات في اللغة تدل على سعة إطالعه  ونه حجة فيها من حيث الدليل والحجة ، ان للشافعّي اخت عزز صحتها  ة ، و في العر
ونه حجة بلغات العرب  ارات أثرًا بّينًا في اختالف قسم من الناس إلى مجلسه لسماع لغته ال فقهه فضًال عن  ولعل لهذه االخت

 صيرًا بها .
ارات مصدرها أنه رائد في فنه الفقهي ، فال ضير في أن  غيره  عض هذه االخت تكون له ألفا أو مصطلحات تعّبر عن هذا الفن 

ين ، وأخر تعزز مذهب  صر الم الشافعّي تعزز مذهب ال حث أن أدّون شواهد من  من رّواد الفنون األخر .رأيت في هذا ال
مقابلتها ه فيها نفر قليل ، وذلك  اراته التي انفرد فيها ، أو شار أصول اللغة والنحو ، لتكون  الكوفيين ، وثالثة ُتعدُّ من اخت

ما  طون العرب ــ  ًال على سعة إطالع الشافعّي فيها  .أقام الشافعّي في  ة ، ومظهرًا من مظاهرها ودل شاهدًا عدًال على سعة العر
القراءات والشعر الذ حف منه عشرة آال ه فصاحةً وعلمًا واسعًا  ن سنة ، مّما أكس تب األقدمين ــ عشر ف بيت لهذيل جاء في 

ه ، وما  عزز ذلك أّن األصمعي قد صّحح أشعار هذيل عل نزل بنزولها ، ولعل ما  ع عشرة سنة ، يرحل برحيلها ، و قي س التي 
ان يجلس لإلفتاء ، وشرح  قة .إّن اإلمام الشافعّي  معاني األلفا الدق الشعر ومعرفة تامة  فه من استشهاد  طالعنا في تآل

س من عثرات اللسان ما المسائل الفقه المه إلفهامهم ، فل ان يجتهد في  ه من العامة وغيرهم ، ولذلك  د حها لمر ة ، وتوض
حمل ذلك على خطأ  م الفعل العامل في اسم االستفهام ــ إن لم  فه مما ُعدُّ من الخطأ النحو ، ومن ذلك تقد طالعنا في تآل

د ماذا ؟ قلت : ما يلزمك ... .  ومن ذلك إعادة العامل مع الناسخ أو سهوه ــ : قال : نعم ، قلت : و  ار ، قال : تر الخ جب 
م األموال . م هذا وح   الناس : وال أفرق بين ح

المه على  حمل  ات نون األفعال الخمسة المسبوقة بجازم أو ناصب وحذفها في غير ذلك إن لم  ن حمله على ذلك إث م ومّما 
اء في حالة الرفع .إّن الشافعّي اللغات ، والقول نفسه ف قاء الواو في حالتي النصب والجر، وال ر السالم من حيث  ي جمع المذ

ة ـ والمدينة ،  غداد ، وم حها في غزة ، ومصر ، و ة وتوض ان يجلس لإلفتاء ، وشرح المسائل الفقه ثير التنقل ، ولذلك  ان 
بدو أّن هذا التنقل سبب رئ من ، وغيرها ، و ة مختلفة ، ومن تلك اللغات لغة الحجاز وال فه من لغات عر طالعنا في تآل ما  س ف

اتف فهو موتف ، فهم يجعلون فاء  قولون : ايتف  ، وهي لغته: وتختلف سننه وتاتف ... فتاتف لغة أهل الحجاز ، ألّنهم 
ات قبلها.ومنها لغة قوم من العرب في إع األلف مطلقًا ، الكلمة في مثل ما ّمر رف الحر لتا ) المضافتين إلى ضمير  ال و راب ( 

زًا لهذه اللغة .ومنها (مالح) صفة  ني الحارث وغيرهم تعز نانة و األلف مطلقًا في لغة  ولعل في حملهما على معاملة المثنى 
ع ه من حيث الجواز وعدمه ، وقيل هو لغة أهل الحجاز ، ولعل ما  ون ف زز هذا القول استعمال اإلمام للماء ، إذ اختلف اللغو

ع) وهي  ع) وهي لفظة لم تطالعني في مظان اللغة المختلفة ، وهي إّما أن تكون محرفة من (أسار الشافعّي لها . ومنها (تسار
عزز حث  عد فلعل ما ّمر في هذا ال رها أصحاب مظان اللغة . و أّن  الخطو والطرق ، وٕاّما أن تكون من لغة الشافعّي التي لم يذ

قاس عليها . ح ، لغة وحده    اإلمام الشافعّي فص
  

  
   



م ر  سراب 
 

 زهير محمد علي اسم الطالب
ة عنوان الرسالة أو األطروحة بر دراسة لغو ة-:  شرح ديوان المتنبي المنسوب إلى الع  نحو

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١١ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ما ال  حث  . أثبت ال يرّ قاء الع ة الشرح إلى أبي ال تور المرحوم مصطفى جواد في انتفاء نس ه الد قبل الشك صحة ما ذهب إل
ان في شرح الديوان)،  ، ألنَّ الشرح موسوم بـ(التب برّ ون عنوان الشرح سبًا في اإليهام في نسبته إلى الع ومن المرجح أن 

ان في إعر  بر إعراب للقرآن هو (التب تور مصطفى وللع ه الد حث على  دليل قاطع لتأييد ما ذهب إل قف ال اب القرآن). ولم 
وك التي تقدح بنسبته  س من ذلك أبرز الحث مجموعة من التساؤالت والش ة الشرح إلى ابن َعدالن، بل على الع جواد في نس

لّي الكو  ه هو الحسين اإلر ة الشرح إل ن نس م حث شخصًا آخر  ه، وأبرز ال قف على دليل قاطع يثبت إل راني. غير أنه لم 
ه.   نسبته إل

ه إلى مؤلفه. نس ار و ة الشرح للزمن عسى أْن ينفض من الغ قى أمر نس قوم على - و ع الشارح في شرحِه منهجًا تكاملًيـا  ات
ادة على تضمينِه شرحُه مختل ـة واألدبّة ز ـة والنحّو ه اللغّو ع جوان ف صنوف المعرفة، ساعدته على ذلك شرح البيت الشعر بجم

ل  صًا على إيراد  ان حر قوه وفي مقدمتهم ابن جني، و ثيرًا على الشراح الذين س غزارة علمه وسعة ثقافته. وقد اعتمد الشارح 
قة. أدلة الصناعة وفي مقدمت-مل قيل من آراء مختلفة في البيت الواحد فجاء شرحه متضمنا الشروح السا ها اهتمَّ الشارح 

بير  عدد  ، واستشهد  ف إال في مجال داللة األلفا الحديث الشر ستشهد  ة، ولم  القراءات القرآن ثير االهتمام  ان  السماع، و
ة.   من الشواهد الشعر

ع تطور دالالت األلفا-٤ ان مولًعـا بتت  أقر الشارح بوجود التطور الداللي والترادف واالشتراك اللفظي والتضاد في اللغة، و
ة. اب حدوث الظواهر الدالل ة قليلة في الشرح ، ولم تعُد مناقشة ما قاله العلماء -والوقوف على أس انت للشارح جهود صرف

قون من آراء. ب حًقـا أن -٦السا ، ومن الغر مسائل الخالف النحو ه واهتمامه الكبير  ه لمذه ة الشارح، وتعص وف حث  أثبت ال
عد أن انخفضت وتيرة الخالفيبرز في العصور المتأخرة ن ه  تعصب لمذه مسائل الخالف و عيد االهتمام  بين المدرستين  حوّ 

ة ة والكوف صر ادة على تضمنه مختلف المعارف   ال قون ز ة من تضمنه ما قاله الشراح السا مة الشرح متأت وختاًمـا أقول إن ق
تفي في أغلب  عرض اآلراء التي قيلت في المسألة الواحدة من غير أن يبد والفنون ولم تكن للشارح آراء مستقلة إذ  ان  االح

ل  ه فيها. ومع ذلك فالشارح من العلماء األجالء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم وجمعوا مختلف صنوف المعرفة، فله منا  رأ
ة وأهلها.       اإلجالل واالحترام وجزاه الله خير الجزاء عن العر
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  عبد الله رشيد عناك الجوار  طالباسم ال
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

م    تفسير القرآن الكر
  لمحمد متولي الشعراو 

ة  ة ـ نحو   دراسة لغو
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٦ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة على فر من ة والنحو قتصر الشعراو في نقل مادته اللغو ان قل ما  لم  العلماء دون فر فجاءت موارده متنوعة، وٕان 
ة  ة وتفسير ة ومعجم الغ ة و ة ونو ة وصرف انت المصنفات  التي أفاد منها لغو ر من نقل عنه ، و انا له موقف ٠يذ ان اح و

ضعف االخر فيرده .عول على السماع واكثر من استشهاد ٠مما ينقله  عض اآلراء فيرجحه و قو  م ثم فهو  القرآن الكر ه 
ه او آراء  ف والشعر العري لكنه على الرغم من جهده الواضح في اللغة والنحو لم يترك ضمنها مؤلفا يرجع ال الجديث الشر

المتقدمين منه . عالج الشعراو في  ة ،موقف المتأثر  ن من علماء العر غيره من المتأخر عتمدها الالحقون فقد وقف  ة  أصل
ار فيها،من خالل دراسته تفسيره ا حها في داخل النص وفي خارجه وتعدد معانيها وعلة االخت شرحها وتوض ة وعنى  لمفردة القرآن

ة ، واالضداد ن والمعرب ، والدخيل ، وقد  ما مبين في (الفصل األول )، فدرس المشترك اللفظي ،والفروق اللغو ة  الظواهر اللغو
غة أحسن في عرض هذه الظواهر واظهر  عدل البين القرآني عن ص م . ة فائقة بها لما لها من تأثير في تفسير القرآن الكر عنا

م يختار  حث ، وأيده الشاهد القرآني ، إذ إن القرآن الكر ه ال اق ، وهوما خرج  حققه الس ا لما يواف المعنى و إلى أخر طل
م البناء قاصدا لفظه ومعناه في موقعه المحدد.الشعراو من ال  ٠قائلين بوجود تاللفا التي تحمل المعنى وضده في القرآن الكر

م ه القرآن الكر جمع الشعراو في نفسيره بين التفسير  ٠وهو من القائلين بوجود المعرب والدخيل الذ فهمته العرب ونزل 
ات  يورد ما جاء من آ الرأ ،فكان إلى جانب تحليله المعاني في اآل ات اخر في الموضوع نفسه ، فضال المأثور والتفسير 

ات فة في موضوع تلك اآل ة الشر ه واألحاديث النبو   عن االحاديث القدس
  

   



م ر  سراب 
 

ة علي محمد شلتاغ الغراو  اسم الطالب  ناد
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة)   شعــر رشيد ناصر حسين الجبور (دراسة تحليل

 ماجسير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
 ةلغة عر القسم

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

س فق عن طر التعامل  ة األنواع من األدب ، إذ ان التعامل مع النص الشعر هو ل ق ميزه عن  خصائص النوع األدبي والذ 
سي للغ ضًا والمنغمسة للنص الرئ ة أ اتها أو مع التصورات والنغمات ، ولكن مع الروح االنسان ي ونات علم اللغة وتر ة مع مع م

ميز شاعر عن آخر وتعد القصيدة الوجود العضو أو األساسي للشاعر  ات والتراكيب أ األسلوب الذ  ل االختالف في الش
ة التي قد تقود إلى الغضب  األذ أو األلم ، والحب ، والكراه س فيترتب على ذلك الشعور  س المشاعر واألحاس والتي تع

سا .    واالن
اء افة هذه األش ة من أجل إظهار  ان  ذلك الرغ س و يتم التعبير عنها من خالل القصائد ، والوسيلة المؤثرة والتي تظهر األحاس

ة  عاد الجمال ضمن االنغماس العمي في األدب من أجل اكتشاف األ أجمعها و اة  ضفي إلى الح أسرار هذا الوجود للتصعيد الذ 
ار هذا الشاعر رشيد ناصر حسي ان اخت ن الجبور الذ ينتسب إلى الشعراء المحدثين ولكنه ُعرف بتقليده للشعراء ، لقد 

ان الحديث  عة فصول ،  ة عنه . تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وأر اف اره ، لعدم وجود أ دراسة  قين فكان اخت السا
ه عن تح ات سيرة الشاعر ، أما الفصل األول فكان الحديث ف ة التي تعتمد على في التمهيد عن أول ليل النصوص الشعر

اسة ، والدين ،  عة ، والس تب فيها الشاعر مثل الحب ، والحزن ، والطب ع التي  االستنتاج واالستدالل والمتجمعة في المواض
ة والقواعد ة للشاعر والتي تظهر اتجاهات الشاعر اللغو شتمل على الخصائص األدب ات . أما الفصل الثاني ف ة . ان واالخوان

اسة . ان هذه  عة ، الس ستخدمها مثل ألفا الحب ، الحزن ، الطب ة التي  المفردات اللغو أكمله عن الفقرات الخاصة  الفصل 
ات التطبي والتي لها جذور بإرث  علم اللغة والتي تقودنا إلى دراسة مستو ات التطبي الخاصة  الحالة تقودنا إلى دراسة مستو

اس الكلمات منه في التعابير والتصورات .ان علم اللغة والقرآ استخدامه واقت ذلك الشعر العري والذ قام الشاعر  م و ن الكر
ة  المفردات اللغو عض الفقرات الخاصة  موجبها  الموضوع اآلخر من التحليل اهتم بتنفيذ لغة الكالم والذ استخدم الشاعر 

موجب هذه الحا حة والعمل  لة مع المستو اللغو المستعمل من قبل الشاعر ، ان أسلوب اللغة في هذا الكلمات الغير فص
سهولة .أما الفصل الثالث فقد اهتم بإعادة تجديد  ب من األفئدة التي يتدف منها الشعر  عيد عن التعقيد وقر ون  المجال 

ال الشعر وضمن اإلط املة إلى الخ صورة  صه  ة الذ قد تم تخص االت الشعر ة من أجل الخ مختلف األلوان الشعر ار الخاص 
ه ، والرمز .  ص ، والتشب ة ، والتشخ ادلة من خالل الكنا س مت ارة عن أحاس ة ، فإن هذه التصورات ع س الشعر إظهار األحاس

ز من خالله على النغمات وعلى علم العروض ونظم الشع ع الذ يتر ه الفصل الرا حتو قودنا هذا الجهد إلى ما  ر والتي ال و
س السجع أو التوازن وتر  ار النغمات التي تع عيدة عن استعمالها من قبل الخليل ولكن هناك محاوالت من أجل اخت تكون 

ة على اختالف  حوث الشعر ما أظهرت ضمن أنواع ال ة  قى الشعر سمى بدراسة الموس ل مع المعنى . وهذا المستو ما  الش
ق ة أوزانها والمتضمنة الموس اين في التور ة والتي قد تختلف عن طر تكرار الكلمات والمقاطع والجمل فضًال عن الت ى الداخل

طل عليها  عتمد عليها الشعر العري و المعرفة واللغة والتي  س غزارة الشاعر  ع هذه الخصائص تع األلفا . ان جم والتالعب 
عبر عنه هذا الفصل الخاص  ، وقع الجمال اسم الهيدا من أجل إدخال السرور إلى ن ، هذا ما  ن مسرور النفس لجعل اآلخر

قين . ًا مقلدًا للشعراء السا ائ ان إح قاع الشعر ، والتي نخرج منها بنتيجة أن الشاعر    اإل
حمل مفهوم المعاصرة والحداثة في الوقت الحاضر ، بيد انه مّثل ن محدثًا  ن القول ان الشاعر وٕان لم  م ه  ة  وعل القدرة الفن

ه في  حثنا المتواضع ، وآخر القول إن الكلم الطيب مرجعه ومص للتعبير وتجسيد أحداث عصره ، فتلك إذن هي مدارات ونتائج 
 المحتو الطيب .

  
  

   



م ر  سراب 
 

  احمد عبد الرزاق خليل اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة ة فن   دراسة موضوع

ات ابن ابي  ا انوذجافي ادب الرقائ مرو  الدن
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٢ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

الحجارة  حت  هم، وفسدت نفوسهم، وأص ة اآلخرة والعمل لها، قست قلو ثير من الناس وأعمتهم عن رؤ ا على  عندما طغت الدن
ة ا أن يرق تلك القلوب القاس ر ما سمعه من أو أشد قسوة. أحب ابن أبي الدن تذ ة، فحاول جاهدًا أن يجمع و ال ، والنفوس ال

رنا  ل ما يخص موضوعها، ليذ ة، التي إذا أتت على أحد دمرته. فصنف المصنفات، وأودع فيها  شيوخه، لصد هذه الهجمة العات
اء تراث الحاف المصلح اب ه من ورع وزهد وصالح. إن إح انوا عل اًء لتراث حال أسالفنا العظماء، وما  مثل إح ا،  ن أبي الدن

رزت شخصيته في  . و انة مرموقة بين علماء القرن الثالث الهجر ا م ة الزاخر، فقد احتل الحاف ابن أبي الدن األمة اإلسالم
، ومؤرخ ثقة، وٕامام من أئمة الزهد والورع، وأديب متف نن، نفائس ما قدمه من مصنفات في الرقائ واألخالق، فهو محدث، حاف

ان  ه األعالم: و تا لي في  ه في الفنون التي جمعها. قال الزر ال عل عده ع ومؤدب قدير، أدب أوالد الخلفاء. فالعلماء والزهاد 
اهولكن من المؤسف أن  سه، وٕان شاء أ ائع الناس، إن شاء أضحك جل الئم ط أساليب الكالم، وما  من الوعا العارفين 

ة الحاف ابن أبي الد ميزتين. شخص قة، رغم أنه انفرد  ثير من المعنيين، ولم تح آثاره بدراسة سا ا لم تزل مجهولة عند  ن
م والسنة  د على مائة مصنف، معتمدًا في ذلك على القرآن الكر ما يز األولى: أنه قعد األسس لمدرسة الرقائ والزهد واألخالق 

عين. والثان ة والتا ة المطهرة، و فقه الصحا حوادث القرنين األول والثاني من النبو ة: أنه دون الكثير من الكتب المتعلقة 
ه من أقدم ما دون في ذلك. ت   الهجرة، فكانت 

ار موضوع الرسالة (( دراسة  ان اخت تــور مصطفى عبد اللطيف،  ه عليَّ أستـــاذ المشــرف الد ونظرًا لما تقدم مع ما أشار 
ة في أدب الرقائ ة فن عقبها  موضوع حث يتألف من ثالثة فصول يتقدمها تمهيد، و ا أنموذجًا )). وهذا ال ات ابن أبي الدن مرو

ة الرقائ في اللغة واصطالح، وظاهرة  ه عن أصل تسم ، تحدث ف خاتمة. تناولنا في التمهيد فقرتين. األولى: مدخل ألدب الرقائ
، و موضوعات الرقائ في السن . وتناولت في الضعف في أحاديث الرقائ ة، وتطور أدب الرقائ في القرن الثالث الهجر ة النبو

ة ،  انه العلم ه ومولده ونشأته وشيوخه وتالمذته، وم ا، تحدثت فيها عن أسمه ونس اة ابن أبي الدن ة: نبذة من ح الفقرة الثان
ان الفصل األول مخصصًا لموضوع ه، ومؤلفاته، وأخيرًا وفاته.و ا متضمنة وثناء العلماء عل ات ابن أبي الدن ات الرقائ في مرو

حث األول الجانب  ا، ودرست في الم عة الموضوعات التي عالجها ابن أبي الدن احث، درست في المدخل طب مدخًال وثالثة م
حث الثاني فكان مخصصًا ل ام الساعة، والثواب والعقاب، والجنة والنار. أما الم ر الموتى وق ، وتضمن ذ لجانب األخالقي، العقائد

ه الجانب االجتماعي، وتضمن  حث الثالث فتناولت ف اء والصدق والحلم والصفح، والسخاء والكرم واألمانة. أما الم وتضمن الح
اء، وحقوق  ة، من حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على الزوجة، وحقوق األبناء على اآل األحوال والعالقات االجتماع

اء على األ   بناء.اآل
حث األول تناولت  حثين, الم ا. وتضمن م ات ابن أبي الدن ة ألدب الرقائ في مرو ه األلوان الفن أما الفصل الثاني، فقد درست ف

ه الخطب والرسائل،  حث الثاني، فتناولت ف ا والدعاء والمناجاة. أما الم مة واألحاديث والوصا عات الموجزة والح ه التوق ف
حث األول والمحاورات، والر  احث. الم ا. وتضمن ثالثة م ات ابن أبي الدن ة في مرو . وخصصت الفصل الثالث للدراسة الفن ؤ

ه فن القصة.  حث الثالث فتناولت ف ه فن الوصف، وأما الم حث الثاني فتناولت ف اته، وأما الم اني وجمال ر الب ه التصو تناولت ف
أهم النتائج التي توصلت إ حث    ليها في أثناء الدراسةوقد ختمت ال

  
   



م ر  سراب 
 

 آالء حسين محمد قدر  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  شعر أبي األسود الدؤلي

ة ة أسلو  دراسة موضوع
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٧ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

الراشد واألمو ومن أوائل مؤسسي علم النحو العري وتطور أبو األسود الدؤلي في مقدمة الشعراء المخضرمين في العهدين 
ة، فضًال عن النزاهة واالستقامة في السيرة. ة اإلسالم ر والثقافة العر ي لفظًا ورسمًا، وصاحب دور في نقل الف   الحرف العر

ة على زعمي انه لم يدرس وف هذه ال ة أسلو غة من قبل وخرجت من وقد انصبَّ جهد على دراسة شعره دراسة موضوع ص
رها على النحو اآلتي: اته  -هذه الدراسة بهذه النتائج أذ ًا ومصطلحًا ونهجًا، فكثيرًا ما يبدأ أب اإلسالم فكرًا وأسلو إن شعره تأثر 

ه الشعر في الموضوعات  الحث على العمل الصالح وتجنب العمل الطالح, واستعماالته لفعل األمر نهج واضح في أسلو
ال واأل حته الخ ب من أسلوب الشاعر العالم ...  لم تجافي قر الخطيب والواع قر رشد  ع و غراض التي طرقها، فهو ينصح و

ة  ه للقارئ المعاصر ضعيف االسترسال في رسم الصور فهذا راجع الى لغته الشعر ولم تنفصل عن العاطفة وٕان بدا أسلو
انت مصادر يئته، و ل ألوانها وأنواعها. وٕان  المنسجمة مع روح عصره و عة  ة ورموز الطب م العر ر اإلسالمي والق ثقافته الف

سبب حوادث  لم يرد لها  امًال ... وأحتمل أن ديوانه الكامل مفقود وذلك  س ديوان الشاعر  المتوفر من شعره هو جمع وتحقي ول
ر في شعره الذ بين أيدينا    ذ

س نهج أبو األسود في شعره نهج شع -٣ ل والكامل والوافر والمتقارب وال حورهم، فقد استخدم الطو راء ما قبل اإلسالم في 
ا األسود سلك مسلك  حث إلى أن أ حور والقوافي من حيث الجودة والتكلف. خلص ال ان متفاوتًا في استخدامه لتلك ال والرجز و

ار األساليب والوسائل ال م من حيث األسلوب.الشعراء القدامى في تأليف الجمل واخت ة، فقد حاف على التراث األدبي القد   الغ
ه من الشعر اال الوزن على غرار  -٥ س ف ه النظم, أ ل غلب عل ثيرًا ما نر في مقطوعاته جفاف األسلوب وفتور العاطفة و

ثيرة  انًا ألفاظًا ثقيلة على السمع غير متجانسة    مي ...  استعمل الدؤلي أح ة من مخارجها. الشعر التعل   الحروف المتقار
ضعف من قوته المتخصصة والتزامه في  -٧ ان  ل ذلك  ث لغو قاٍض أديب  إن الدؤلي لم يتفرع للشعر فق بل هو عالم ُمَحدَّ

ا المجتمع ة التراث اإلسالمي ومعالجة قضا ة في رعا ار الصحا ة التي تحدد قول الشعر وانشغاله مع  النصوص القرآن  الشعر 
ة؛ ألنه لم  ة أو الغزل .  إن مطلع القصيدة عند الدؤلي خال من المقدمة الطلل اسي والفقهي واإلدار واالنخرا في الميدان الس

نف اإلسالم, ثم أنه لم يتخذ من الشعر  اته في  اب، ألنه بدأ ح ا ولهو الش ام الص ر لنا أ ًال, ولم يذ ينظم في الغزل إال قل
ه من تناقضات صناعة أو فنًا تكسب ح  ما  ة عما يجول في نفسه وتأثره  ة ترو ة تعبير ًا, ولكنه اتخذه وسيلة نقد ًا ذات ًا نفع

ان الدؤلي  اب. عد أن وّلى عنه الش بيرًا  د ذلك أنه قال الشعر  ؤ ة, و ة والعمل اته العلم ما حققه في ح اة آنذاك. واكتفى  الح
البداوة وعصر ما قبل  ب عهد  ًا أن نجد في شعره صورًا قر س غر ة، لذلك ل ة والشعر ة األدب عاداته وتقاليده، من الناح اإلسالم 

م والتأخير، والفصل والوصل  ثرت في شعره ظاهرة التقد ة في شعره.  يد ة والتو ة والشرط ثرة الجمل االعتراض  . ع بدو ذات طا
  بين أجزاء الجملة.

يد, وعلى األسلوب من قوة بناء أكثر من ظاهرة التكرار الل - ١٢ ان وتو فه التكرار على المعنى من ب ض فظي في شعره لما 
قاع.   وٕا

م والحديث النبو  - ١٣ ن, فضًال عن القرآن الكر تبدو ظاهرة التناص واضحة في ديوانه إذ وجدنا في شعره تناص مع شعراء آخر
م. اس ف واالمثال السائرة في الموروث العري القد ما التقابل المفرد بين لفظتين الشر ثرة في شعره والس تعماله لظاهرة التقابل 

صر,والسمع لتبدو  ما حاستي ال ة والس ع الحس ة طا ضفي على الصورة الشعر ر الحسي ل متضادتين. لجأ ابو األسود الى التصو
ة  اغة الشعر ًا خاصًا من خالل قدرته على الص عدا جمال ان وتكتسب  ة للع ة في قر ة التي تخل االستجا وانتقاء اللفظة المناس

  ذات المتلقي
  

   



م ر  سراب 
 

م المظفر اسم الطالب ان علي عبد الرح  ب
  شعر الزهد في القرن الثاني الهجر  عنوان الرسالة أو األطروحة

ة ة وفن  دراسة موضوع
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة سنة وأم خ ة التار نتهي سنة ١٠٠ا الَقرن الثاني فيبدأ من الناح خين ولذلك ١٩٩هـ و هـ ، ولكن االدب ال يخضع لهذين التار
تابـه العصر الجاهلي ، فالشعراء الذين  تور شوقي ضيف في  ه الد م الذ سار عل ه الشعراء حسب التقس عُت منهجًا درسُت ف ات

عضهم ات  انت وف ة في الَقرن الثاني الهجر وتأثروا بنـزعة  درستهم وٕان  اتهم االدب في الَقرن الثالث الهجر لكنهم عاشوا ح
  الزهد . 

ح وجوائزه  ار على الُزهد لما لهذا الغرض من اثر في نفسي ألني احبُّ ذلك الشعر المتأمل والخالي من شوائب المد وقد وقع االخت
طلب األ رضا ال له ومغفرته واقناع النفس ، خاصًة وأنا من ُأسرة تميل إلى التديُّن والتصّوف والُزهد وتتعل والهجاء المقذع فهو ال 

ة : ان يردد في طفولتي بيت أبي العتاه شعر الزهد فقد  ثيرًا  هتم  ة و ة ولي أب يدّرس العر    - المجالس الّدين
فاَك بداِر الم ا بداِر َقاِء                ْوِت داَر َفناءَلَعْمُرك ما الّدن

تور وليد عبد المجيد اّلذ  ان الفضل األكبر لألستاذ المشرف الد من هـذ البيت رجعُت بذاكرتي إلى األمس عاشقـًة لغرض الُزهد و
حث  ًا وأستاذًا على تفاصيل خطـــة هذا ال ات  …ناقشني أ عض الصعو حث األولى حتى برزْت أمامي  وما أن بدأت خطوات ال

قى  المتعلقـة ّة تجمع بين اللغـة والصورة والموس بتوحيد عّدة شعراء ضمـن غرض شعر واحد هو الُزهد ودراسة شعرهم دراسـة فن
ه هؤالء الشعراء  ل ماكت اشرُت العمل في جمع  ة عن أساليبهم المتنوعة في هذا الغرض ف الكتا وقد فسح أستاذ لي المجال 

نهم والمصادر األخر مثل الب ات المتنوعة وقد ساعد من دواو د واألغاني وجمعُت ماحق عنهم في الدور ان والتبيين والعقد الفر
ة : حث الّدؤوب على جعل هذا الشعر في متناول يد وعرضُت ما جمعته أمام األستاذ فواف على ذلك ووضعُت خطتي االت     -ال

ات ال - التمهيد : -١ م ظهر في أول ن اإلسالمي  واالمو في القرن حثُت عن غرض الُزهد وهو قد شعر العري وفي العصر
زُت على المهم منها .المقدمة                                                                       -األول والثاني الفصل األول : درسُت موضوعات شعر الزهد وّر

ة وتشمل : -الفصل الثاني :    - اللغة الشعر
  األساليب في شعر الزهد .  
  البناء الفني لقصيدة الزهد .   
ة ، درست مصادرها ووجدُت من اهمها البيئـة واألنسان والثقافة  -الفصل الثالث : -٤   الصورة الشعر

اس ، و أنما الصور في  ة . ودرسُت ظاهرة االقت ة والكنائ   قصائد الشعراء ، فمنها الصورة المفردة (التشبيهيــة ) واألستعار
ع : -٥  قى الداخليـة وتشمل ((  -الفصل الرا قى الخارجيــة  ((الوزن ، والقافيـة )) والموس ـة وتشمـل ،الموس قى الشعر الموس

اق  )) .ـع ظاهرة التكرار ، وظاهرة رد العجز على الصدر، وظاهرة الترصيـ ة  وظاهرتا الجناس والط لمة ختام حث  وقد ختمُت ال
رُت فيها أهم النتائج اّلتي توّصلُت لها ، ذاكرة في خــتام رسالتي  المصادر والمراجع التي اعتمدُت عليها .   ذ

  
  

   



م ر  سراب 
 

 صفاء حسين لطيف المسعود اسم الطالب
طيننثر الشعراء الكّتاب في عصر  عنوان الرسالة أو األطروحة    الطوائف والمرا

  هـ )٥٤١ -هـ ٤٢٠( 
ة ة موضوع  دراسة فن

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٧ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

حاالت التطور الحضار والثقافي واالجتماعي لعصور  اشرًا  اطًا م ان يرت ارت خي لنثر الشعراء الكتاب انه  ع التار لقد دل  التت
طين التي تعد من الحقب المزدهرة في األندلس , وهي مدة اال ص في نثرهم في عصر الطوائف , والمرا عد التحر والتمح دب و

اة المجتمع األندلسي  ستوعبوا في نثرهم اكثر مجاالت ح ر لهم اذا استطاع الشعراء الكتاب في هذه المدة أن  النهوض الف
ما إن النثر ة , و عة األندلس ة القائمة على  والطب قًا إلى الموضوعات الفلسف يخاطب العقل ؛ لذا فقد اتخذه الشعراء الكتاب طر

ة القائمة على النصح واإلرشاد والوع ؛ لكون هذه الموضوعات اقرب من العقل إلى العاطفة  الحوار , والجدل والموضوعات الدين
ة غل ًا  اتهم  في التناول .  لقد اتسم نثر الشعراء الكتاب غال تا ثير من  ة على  انت سمة  الطول هي الغال ة و الوحدة الموضوع

ة التي يجدر النظر فيها واألخذ بها وف أوضاع تتناسب  خ أنواعها تتمثل في الوثائ التار ة  ة , فكانت الرسائل الديوان النثر
ة على وجه الخصوص, حيث  ة العالقة بين الدول اإلسالم ات العصر ونوع ة متشابهة نوعًا ما ومقتض نجد ان الرسائل الديوان

ع اإلمام ) ا عد ) , أو (  تابنا ... ) , أو (من أمير المؤمنين ) , أو ( أما  ًا بـ ( اتها وختامها , فالرسائل تبدأ غال ,  في افتتاح
تبت من اجلها . أما الرسائل االجتما ة التي  ات حسب مقتضى الحاجة أو المناس لت الكم األكثر من وهذه االفتتاح ة التي ش ع

ز أواصر  ة, وتعز ة الوجدان ات المشار ة ؛ إلث ًا في رسائل التهنئة والتعز نثر الشعراء الكتاب فاغلبها متشابهة وظهر ذلك جل
ة .   الروا االجتماع

تابي           اشرة في الموضوع –فرسائل التهنئة تبدأ عادًة بـ(  ذلك  أعزك الله ) , أو الدخول م عبر عن شدة الفرح , و وهو 
اشرة , مع إضفاء النعوت والصفات الحميدة  انًا الدخول في الموضوع م تبت ) وأح تابي ) , أو (  ة فإنها تبدأ بـ(  رسائل التعز

ة فقد دارت أفالكها ه . أما الرسائل االخوان ب من نفس المرسل إل ة في متوفى قر انت الرسالة رسالة تعز حول  خاصة ان 
ل التي  ة الش محاور الدعوات إلى مجالس األنس, ومواقف التهنئة , واالعتذار , والعتاب , والشفاعة .وأكد الشعراء الكتاب فن

ة والموفقة ,  قى الكالم عثه الموس قة ونظم غير مختل في صالت األلفا لتجسيد االنسجام , والتواف الذ م اغة دق تحققها ص
ان ثقا ن القول  م ًا في و بدو هذا جل ثرة التنوع , وتعدد المصادر التي استقوا منها , و األصالة , والعم , و فتهم اتصفت 

ه  س ف ز ل هم فهو في الغالب موجز مر اإلحاطة والشمول . أما أسلو مؤلفاتهم العديدة التي تتصف من حيث موضوعاتها 
أخذ من  عيد عن التعقيد , والتكلف الشديد , إلى اإلسهاب , وهو مسجوع قصير الفقرات , إال انه  قدر , فهو  ة  المحسنات اللفظ

م , والشعر العري , وقد غلب على نثرهم اإلطناب والترادف  ل الح ات التنز اسهم آل جانب ذلك ما شاع في نثرهم من ألوان اقت
األلفا الثرة .   فاتسقت األساليب وغنيت 

اتهم بين مظاهر الط  تا ًا من خالل ومزجوا في  ع الديني واضحًا وجل ان الطا ًا , و ين عواطفهم مزجًا قو ة و عة األندلس ب
ارزًا لديهم من خالل  ة  ان بروز الثقافة األدب ارزة في نتاجهم النثر , و ة  ل ظاهرة أسلو ش م و اس من القرآن الكر االقت

ة  اه في نصوصهم النثر ة دور واضح في شيوع اطالعهم على ديوان العرب وتضينهم إ ة والثقاف ة والبيئ ان للمؤثرات الحضار , و
ل يوائم  ش نهم من استعمالها  سة من أفانين القول ودالة على تم حلل نف ة موشاة  ع إذ جاءت نتاجاتهم النثر ان والبد فنون الب

ة , وإ  ا الجد ة لديهم إلى معالجة القضا اهة الغرض المطلوب , ولم تخرج النصوص النثر انا إلى إشاعة الظرف والف نما مالت أح
ضا عن قدرة الرجال في ممارسة هذا الفن وتخلف  ه , ولقد أفصحت هذه الدراسة أ انت تدعو إل عض ما  ة في  وروح الدعا

نهم الرمز من إب اة المجتمع األندلسي , حيث أم ح ع المتعلقة  راز براعتهم المرأة في ذلك , واستخدموا الرمز في معالجة المواض
ع الشأن ,  انه : نثر رف له امتاز نثر الشعراء الكّتاب عن غيره  هذا  ومقدرتهم في نقل الصورة وصفاتها للمجتمع األندلسي .  و
ة  ه من ابداعات فن ة فخرج لنا نثر ما زالت اصداءه تمأل العالم العري لما ف النثر ة  ألن الشعراء الكتاب قد مزجوا ثقافتهم الشعر

ة . فكان ج ة والحر الحيو ضة  ع استطاعوا من خاللها ان يبدعوا لنا لوحات نا ان والبد نهم من الوان الب ميلة تمثلت لنا بتم
مثل صورة صادقة ألحوال المجتمع  , وفكر عمي  ال محل قة , ومعاٍن مبتكرة , وخ ارة رش نثرهم ينم عن لف منتقى , وع

  األندلسي
  

   



م ر  سراب 
 

 ـد منــــذر أحــــمد بيـدقمحــــم اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
 شرح الكافي في علمي العروض والقوافي

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ل  حتاج إليها  ِة المصادر التي  دأت المسافات تتقلص رغم المصاعب في ِشحَّ لة، و احث لتوثي النصوص، بدأُت الرحلة الطو
ا  ما في هذا البلد المصابر، الذ علَّم الدن ة هذه المصاعب التي الزمتنا،الس علم ماه لنا  ج ما ورد من شعٍر أو نثٍر. و وتخر

انت في جهل وضعف.  ة يوم أن  ه بدأ. وُمَنع عنه القوت الذ قدمه  لإلنسان حتاج إلى القلم الذ  ح  ة، فأص القراءة والكتا
احثين والدارسين    [األنفال: الغًا في ال ان أثره  شمل القوت  ر قبل أن    ].٣٠فالحصار الذ شمل الف

مة  م العون من مصادر ق اتهم، ولم يبخلوا في تقد ت فتحوا  م هم قبل أن  اَء، فتحوا قلو أ الله لنا أساتذًة أجالء، وأخوًة أح لقد ه
د ة. و ة، واستشارات علم ن شعر دأت الحرب وحصل ما حصل من دمار شمل ودواو اة ُشلَّت، و ت أن ُأنهي عملي لوال أنَّ الح

ث األجواء وما حوت، فكانت الطامَُّة واحُتل البلد.  تر األطراف، وش الصدور، وأحرق األرض وما طوت، ولوَّ األجساد والعقول، و
م.بدأت الصدمة والكل في ح الله العلي العظ ؟. وال حول وال قوة إال  يف وِلَم ولماذا دون جدو حث  يرة من هول ما حصل والكل ي

ه.    ا, فاألمر له والمآل إل ه المؤمن إلى أمر الله الذ جعل لكل شيء سب   لكن سرعان ما يتن
رًا قول القائل: ة متذ ة، والعقل عد أن جمَّعت قوا البدن ا, إلى متى؟ البدَّ من النهوض، فعاودت الكرَّة  سة  وفكرت ملً لكل أمٍة ن

أفضل صورة  ه في إخراج الرسالة  ًال على الله، إلى أن أكملت ما بدأت  بوة. واستأنفت الرحلة وشحذت الِهمَّة متو ما لكل جواٍد 
نة.   مم

، وثالثها: الفهارس.وانقسمت الدراسة في ثالثة  فصول، وقد أتت الرسالة على ثالثة أقسام: أولها: الدراسة، وثانيها: النص المحق
حث األول:  احث، الم عة م الحديث عن المؤلف، وجاء في أر قتها مقدمة, وتمهيد، وتلتها خاتمة. اختص الفصل األول منها  س

ع: فكان عن آثاره.  ه، أما الرا ان الثالث: عن معاصر اة الحنفي عبد الرحمن، والثاني: عن شيوخه، وتالميذه، و   عن ح
ة الكتاب، والثاني: عن نسبته إلى وجاء الفصل الثاني عن الكتاب:  احث، األول: عن أهم حل الكافي)، في ثالثة م (الوافي 

، وجاء في  ، ومنهج التحقي المؤلف, أما الثالث فكان عن منهجه في التأليف. أما الفصل الثالث: فكان عن نسخ المخطو
حثين: األول منهما: عن نسخ الكتاب المخطوطة، والثاني: عن منهج التح .م   قي

  
  

   



م ر  سراب 
 

طان الخوالني اسم الطالب  ثاير فالح علي 
م والحديث عنوان الرسالة أو األطروحة   ذو الرمة في معايير النقد القد

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ان شاعرًا من جي ن ، إذ  عد ذو الرمة من شعراء العصر األمو المبرز صمات واضحة في مسار ف انت لهم  ل الشعراء الذين 
مًا وحديثًا تبد اهتمامًا واضحًا بهذا الشاعر .وعلى هذا األساس تأتي  تب النقد قد ي برمته ، وهذا ما جعل  تطور الشعر العر

عد ان وجدنا أن الشاعر تعرض لنق ه القدماء والمحدثين ،  انة هذا الشاعر بين ناقد ان م د الناقدين في مختلف دراستنا لب
ه من الشعراء والرواة . وتأتي دراستنا هذه  ة عند معاصر ات وآراء نقد مة والحديثة ، فضًال عما ورد عنه في روا المؤلفات القد

مًا وحديثًا .تألفت الدراسة من هذه  ة على هذا النم والتي تناولت الشعراء بين ناقديهم قد في سلسلة من الدراسات الجامع
اته ، فضًال الم اسي واالجتماعي واألدبي الذ عاصره الشاعر في ح الواقع الس قدمة وتمهيد ، وقد عملنا في التمهيد على اإللمام 

ه . شخصيته وأد ف    عن التعر
ان الم ة وشعره وأغراضه ، إذ  ة التي درست شخصيته ومنزلته األدب ته" اآلراء النقد حث وتناول الفصل األول "شخصيته وشاعر

ة في شعره وأغراضه  حث الثاني فتناول اآلراء النقد ة عن شخصيته ومنزلته ، أما الم األول منه مخصصًا لدراسة اآلراء النقد
أتي في مقدمتها غرضا الغزل والوصف ، واقل منهما مثارًا لالهتمام غرضا المدح والهجاء . ة التي    الشعر

ة عند الن ا النقد ة ذ أما الفصل الثاني "القضا ان ة التي رصدها النقاد في ام ا النقد قاد القدماء " الذ اختص بدراسة القضا
ع وتكلف ، التي  ة من ط الغ ا ال احث ، خصص األول منها لدراسة القضا عة م ة ، فقد انقسم على أر الرمة وموهبته الشعر

ة في شعره عند النقاد ، والثالث أشار إليها النقاد في شعر الشاعر ، أما الثاني فقد خصص لدراسة الخصائ ة والمعنو ص اللفظ
غيره من الشعراء ،  ع مسخرًا لدراسة آراء النقاد في تأثر الشاعر  ان الرا ة عند ذ الرمة . و ة والنحو اهتم بدراسة الظواهر اللغو

ة الحديثة " الذ انقسم على ثالثة  ان الفصل الثالث " المناهج النقد ن .و آخر احث ، مخصصًا لدراسة الشاعر في وتأثيره  م
حث األول مخصصًا لدراسة  ان الم اسلوب نقد علمي حديث . و ة الحديثة التي تناولت الشاعر وشعره  ضوء الدراسات النقد

ه المن حث الثاني تناولنا ف ة ، والم الت ووجهات النظر النقد ه قصائد خضعت لمختلف التحل هج المنهج التحليلي الذ أبرزنا ف
حث الثالث تناول اتجاهات النقاد إلى  ه النقاد إلى إبراز األثر االسطور في شعر ذ الرمة ، والم األسطور الذ استند عل

احث  انت " الخاتمة " تمثل خالصة االستنتاجات التي توصلنا إليها من خالل م ح العم النفسي للشاعر وتأثيره في شعره .و توض
ن القول ان الدراسة الدراسة وفصولها والتي  م مًا وحديثًا .و انت تستند إلى آراء النقاد ووجهات نظرهم في شعر الشاعر قد

قات  تاب "فحولة الشعراء" لألصمعي ، و " ط مة ،  ة القد تب التراث النقد استندت إلى صنفين من المصادر والمراجع هي 
اني ، و "الش ة ، و"األغاني " ألبي الفرج األصفهاني ، و "العمدة" الشعراء" البن سّالم ، و "الموشح " للمرز عر والشعراء " البن قتي

ة المعروفة ، وقد  ر ، وغيرها من المصنفات النقد البن رشي القيرواني ، و"روضات الجنان " لالصبهاني ، و "سم الآللي " لل
ة لتمهيد الدراسة والفصلين األول و  لت هذه المصنفات المادة األساس ة الحديثة ش الثاني .أما الصنف اآلخر فهي الدراسات النقد

دراسة "ذو الرمة  تور شوقي ضيف ، ودراسات سخرت لدراسة الشاعر وشعره  تاب "التطور والتجديد" للد أتي في مقدمتها  التي 
سي ، ودراسة "ذو الرمة  – تور خ –دراسة ونقد " لطراد الكب ر " للد راعة التصو ة و ة الرؤ   الد ناجي السامرائي ، ودراسة شمول

تور يوسف خليف وغيرها من المؤلفات الحديثة التي تناولت الشاعر وشعره والعصر الذ  "ذو الرمة شاعر الحب والصحراء " للد
ة  ما استندت الدراسة إلى دراسات جامع ل عام . ش ة ، ودوره في مسار الشعر األمو والعري  انته األدب ه وابرزت م عاش ف
احثة عهود عبد الواحد ، ودراسة "الفرزدق بين  ة عند ذ الرمة" لل دراسة " الصورة الشعر موضوع الدراسة ،  قة  ذات صلة وث

ة .والمالحظة المهمة التي البد من اإلشارة إليها  احث سهيل عبد الله علي ، وغيرها من الدراسات الجامع مًا وحديثًا " لل ه قد ناقد
عات ديوان ال انًا ان ط ة وأح ات الشعر عض األب فًا في  ما اختلفت اختالفًا طف شاعر تعددت واختلفت في تناولها لشعر الشاعر ، 

ارتني) عام  عات التي حققها (م انت أبرز هذه الط ع بيبلي) عام  ١٩١٩عض القطع ، و عة التي حققها (مط ،  ١٩٦٤، والط
سين هما ح قه في التي اعتمدتها في دراستي لسببين رئ ة ، واستفادة المحق من أخطاء من س خ ة التار داثتها من الناح

ارتني . عة م قوني استندوا إلى ط احثين الذين س اعتها ، على الرغم من ان ال   التحقي ، فضًال عن وضوح ط
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 حسن جعفر صادق البلداو  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  المعجم الوس
 ةدراسة تحليل

توراه الشهادة  د
 ٢٠٠٣ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة)) أن اقسمه على تمهيد وثالثة فصول وخاتمة.تناولت في التمهيد  اقتضى موضوع الرسالة ((المعجم الوس دراسة تحليل
م والمآ م والحديث)) فتكلمت على خصائص المعجم القد ي بين القد ة المعجم الحديث ((المعجم العر ه ثم تحدثت عن حر خذ عل

ة  ستاني و((اقرب الموارد في فصح العر طرس ال )) ل الدراسة من بينها ((مح المح وابتدائها وتطورها وخصصت 
والشوارد))لسعيد الشرتوني و ((متن اللغة)) ألحمد رضا.ثم تحدثت عن جهود المجامع في التأليف المعجمي وختمت التمهيد 

ه في الك رت ما أشار إل فه وجعلت الفصل األول للحديث عن (منهجه) فذ )) والغرض من تأل الم على وصف ((المعجم الوس
ة األخر وهي الشواهد واالستشهاد  الحديث عن عدد من  الظواهر المنهج المقدمة من المنهج الذ سلكه وشفعت ذلك 

ة والمصادر التي اعتمد عليها والض والتقييد .ودرس ا صوت احث األول ((قضا ت في الفصل الثاني ((مادته)) وجعلته في ثالثة م
ه على وسائل  ة اللغة وما زاده عليها))تكلمت ف حث الثاني ((وسائل تنم ة)) التي وردت مبثوثة في أثنائه. والم ة ولغو وصرف

ب وتحدثت عن اإلب اس واالشتقاق والمولد والنحت والتعر ة اللغة وهي الق س منها ثم عرضت لما زاده تنم دال هاهنا فبينت انه ل
ه الوس  ة في القاهرة ورمز إل الوس على هذه الوسائل وهما وسيلتان األولى األلفا المحدثة واألخر ما اقره مجمع اللغة العر

حث الثالث الذ سميته بـ((ألفا ة إلى الم ه عن  الرمز (مج)  وقد أرجأت الكالم على الوسيلة الثان الحضارة والعلوم))وتحدثت ف
رت قسمًا مما أورده الوس من ذلك.  ة وألفا الحضارة ووضعها.وقواعد الترجمة.وذ ب المصطلحات العلم جهود المجمع في تعر

رت ف اه) ذ احث األول منها لـ(مزا م فجعلت له الفصل الثالث وجعلته في ثالثة م ه أبرز وهذان الفصالن هما التحليل أما التقو
فوق حجم الفصل الثاني وما ذلك إّال لكثرة  بيرا في حجمه بل  ه) فجاء  اه والثاني وسمته بـ(المآخذ عل خصائص هذا المعجم ومزا

ة فتكلمت أوال على ما خرج عن المنهج وخالفه  ة وغير منهج ه من أخطاء منهج ه وما وقعنا عل ما وجدناه من مآخذ عل
ة التي أطلقها عدنان الخطيب على هذا النوع من األخطاء ثم تكلمت على المآخذ ووسمته بـ((عدم التزام الم نهج))وهي التسم

الحديث عن لغته وجعلته في ثالثة محاور األول  في األسماء من حيث بنيتها.و عدد من المصادر  األخر وختمت الكالم عليها 
ه حث الثالث فهو((  والجموع والثاني في ((األفعال))  والمحور الثالث تكلمت ف حروف الجّر.أّما الم ة  اشرة والتعد ة الم على التعد

اف  مطالبهم  فة من تأليف معجم حديث واف  ه الماليين من أبناء هذه اللغة الشر ه على ما يتطلع إل المعجم المنشود)) تكلمت ف
التأليف المعج الم عدد من  المحدثين من ذو الخبرة  حث وتعددت ولكن لتطّلعاتهم .واستعنت  مي.وقد تنوعت مصادر هذا ال

يد (ت حث ومعجم ((تاج العروس من جواهر القاموس)) للمرتضى الز )) مادة ال هـ) و المعجمات ١٢٠٥أبرزها ((المعجم الوس
. غداد ودمش ة في القاهرة ومجلة مجمعي  مة والحديثة ومجلة مجمع اللغة العر تب النحو والصرف القد ة و   العر
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 علي شهيد علي حسن الموسو  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
اين را النحو في المسالة الواحدة   ظاهرة ت

ين  في القرنيين الثاني والثالث الهجر
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

اين رأ النحو في المسألة ال انت (( ظاهرة ت ين )) , ألني رأيت الفترة التي أمدها قرنان  واحدة في القرنين الثاني والثالث الهجر
ة  ة ولدراساتهم النحو ان للنحاة في هذه الحق مة ثابتة.ولما  ه على أسس سل ع النحو , ترصنت فيها قواعده وترسخت أسالي ر

ة المبتكرة من أثر فعال للوقوف على أسرار اللغة ودقائقها ومعرفة مسالك حة , والعقل ة القر ملكون صحَّ ها ومجاهيلها , ألنهم 
حث هذه الظاهرة وقد اضطرني األمر  ان لي شرف  الذهن المنفتح الواعي .ومن أجل هذا  ة الحادة المقترنة  خي في عرض آراء النحاة حسب أسالقّاسة , والبديه اع المنهج التأر قوم على اآلتي :إت اع منهج  عت إلى إت قيتهم في الدرس النحو , وأت

قة بين ما مدّون في مصنفات النحاة أنفسهم وجعلها  المنهج ذاته في عرض النقول التي تضمنت آراء النحاة.االستقصاء والمطا
ة . التمثيل لكل ما ة الثان ين ما ينقل عنهم في المصنفات األخر التي أرخت للمدة ذاتها واعتمادها في المرت طرح  األساس و

  قدر معقول من األمثلة والنصوص .
حث من نتائج .تكلمت  ه ال حث أن يتم عرضه في تمهيد وثالثة فصول وخاتمة تضمنت أهم ما توصل إل عة ال ولقد اقتضت طب

ين اُين والتناقض والفروق المهمة بين المصطلحين .و اين لغًة واصطالحًا ،ثم تطرقت للّت اُين في التمهيد : عن مفهوم التَّ ُت الّت
ابها ووسائل  ل عام ومعرفة أس ش اُين النحو وما بينهما من اختالف . وخصصت الفصل األول : لدراسة الظاهرة  اللغو و الّت

ه . وللتحق من  اب معين ف ع أبواب النحو أو اقتصارها على  تحديد الرأ األخير . لغرض اإلحاطة بها ومعرفة شمولها لجم
ع ارهم لوجودها.واستعرضت في  ونها عامه لجم النحاة أو أنها وقٌف على نحو دون غيره وللتثبت من إقرار النحاة لها أو إن

الفصل الثاني : مظاهرها في القرن الثاني ومد تأثير فقدان األثر لجزء من التراث النحو الذ يؤرخ لتلك الفترة على دراسة 
ل موضوعي هادف .وتضمن هذا االستع ش قيتهم في الدرس النحو .إذ حددت الظاهرة  راض علماء القرن الثاني حسب أس

ينت ما وضح لي فيها .وتحدثت في الفصل الثالث : في مسألتين  اين رأ النحو فيها , و ة أوًال ثم تناولت ت المسألة النحو
انًا في نقل آراء القدماء .ثم مهمتين بخصوص الظاهرة في القرن الثالث وهما إمالءات النحاة , واضطراب النحاة المتأخر  ن أح

ه في الفصل الثاني  ة حسب المنهج الذ أشرت إل ور مع استعراض العلماء والمسائل النحو رت مظاهرها في هذا القرن المذ ذ
مة.و ل المصادر والمراجع القد حث تقضي التنقيب في  عة ال انت .أما المصادر التي استقيت منها دراستي فمتعددة , ألن طب

ه , ومعاني القرآن للفراء ,  تاب سيبو المصنفات التي تهتم بجمع آراء النحاة على اختالف مذاهبهم رافدًا مهمًا لي منها : 
ار , وشرح التسهيل البن مالك , وشرح  ومعاني القرآن لألخفش , والمقتضب للمبرد , واإلنصاف في مسائل الخالف البن األن

ة , وارتش ح لخالد األزهر , وهمع الهوامع للسيوطي.الرضي على الكاف ان األندلسي , وشرح التصر   اف الضرب ألبي ح
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 سعيد محمد مجيد اسم الطالب
 ِدَراَسٌة َنْحِوَّةٌ ُسَنُن أِبي داوَد  عنوان الرسالة أو األطروحة

 ماجسير الشهادة
 ٢٠٠٧ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

صح١ لهم  ـ  ة ـ رضي الله عنهم ـ  عة لرده أو رفضه؛ ألنَّ الصحا ون ذر المعنى فال  ، وٕان رو  الحديث النبو االحتجاج 
حة. أّن لغتهم حجة وفص ائل ممن يتسمون  اء وق وا في أح   ثقات وثبت، وأنهم عاشوا في عصر االحتجاج، وتّر

ثيرًا من رواة الحديث ا ة الفساد؛ ألنَّ وما أثاره المانعون من أنَّ  ة، فهذا قول في غا لنبو من األعاجم ال ُيجيدون اللغة العر
عتهم شيخ  انوا من األعاجم، وألَّفوا فيها مؤلفاٍت، وفي طل ة  ار ل في هذه اللغة الم اع طو ان له  ثيًرا من حملة العلم، وممن 

ه ـ رحمه الله ـ، إذ معروف أنَُّه فارسيُّ األصل،  ين للنحو العري النحاة سيبو ًَّا.  إنَّ استقراء النحو ن عر وولد في شيراز، ولم 
ثيرٍة، ممَّا ال يتطاب مع  شواهَد  ة اصطدموا  ان استقراًء ناقصًا، والدليل على ذلك أنَّهم لمَّا وضعوا أصولهم و قواعدهم النحو

لوه خير دليل سجِّ ا لم  لوا عمَّ ما سجَّ ،  أصولهم ، وأنَّ استغناءهم  ما أنَّهم ارتكبوا غلطًا فادحًا لمَّا أهملوا الحديث النبو على ذلك، 
ًِّا  مفرداته؛ لكونه مبن ة التالعب  حجة سرعة حفظه، وصعو ة، واعتمدوا في االحتجاج على الشعر  احثهم النحو عدوه في م وأ

أب ح غير أنَّ النحاة قد استشهدوا  انوا من على الوزن، ال شكَّ أنَّ هذا القول صح عضهم  عرف قائلوها، و ة ممن ال  ات شعر
بَّل ومقيَّد  الحديث النبو الذ يوضع في عداد النثر في االحتجاج؛ ألنَّ الشاعر م ن موازنة الشعر  م ن، وأنه ال  المغمور

أحاديث الر  متلكها الناثر. اعتنى شرَّاح الحديث  ة التي  متلك الحر ة، وأنَُّه ال  ة سول الوزن والقاف أسرار العر ؛ ألنَّ العلم 
تب شر  بيًرا في  ًزا  ة، تحتَّل حيَّ احث النحو ن االستغناء عنها، وال سَّما النحو؛ لذا فإنَّ الم م وح شر من شرو االجتهاد، إذ ال 

ة في أثناء شرحهم للحديث أو تطرق المسائل النحو ثير منهم  عضد هذا التوجه اعتناء  ثيرة منه. الحديث، وممَّا  هم إلى جوانب 
ين  ثيرة في الموضوعات والمسائل التي أطل عليها النحو م أمثلة  حث اإلسهام في خدمة التراث اإلسالمي الثَّر، فقدَّ حاول هذا ال

ن أن يخّرج على أنَّها لغة لحي من العرب خالفت اللغة السائدة المشهو  م رة، مثل: أنَّها شاذَّة أو نادرة.فقسم من هذه الظواهر 
ه لغتين: إحداهما: وهي اللغة المشهورة، حذف أحرف  ذلك الفعل المعتل المجزوم، فإنَّ ف إلغاء (إذن) مع توافر الشرو فيها.و

ون. ة عن الس   العلة على أنَّها عالمة نائ
رة على حرف العلة، وهي لغة  ة الجزم مقدَّ ون حر ه، على أن  قاء الحرف على ما هو عل : إ   قليلة االستعمال.واألخر

عضهم  ش فحسب، بل شمل مجموعة من اللغات التي تكلمت بها العرب  قتصر على لغة قر ومن هنا يتضح أنَّ الحديث النبو لم 
اس  ًعا.إنَّ سبب العدول عن اإلعراب وحذف عالمته، ومخالفته للق ة جم عض، وهي لغة منتقاة من فصحى اللغات العر إلى 

ه المشاكلة و  ؛ لموافقته ومجاورته قصد  المزاوجة بين الكلمات في الجملة أو الكالم؛ ألنَّ من دأب العرب العدول عن إعراب لف
 لفًظا آخر.

ـ(ابن مالك)، والفضل في ذلك ٦ ه إالَّ قليل منهم،  ين، ولم يدر ثير من النحو حمل على أنَّه خفي على  ـ وقسم من هذه الظواهر 
قه النفي.عود إلى اعتماده على الحدي س الم مثبت من غير أن  ّ) في  اد) بـ(أْن)، ووقوع (ق  ث النبو من ذلك اقتران خبر (

الم العرب، من ذلك وقوع ضمير الرفع المنفصل موقع الضمير المنفصل ٧ أنَّه قليل نادر الوقوع في  ن أن ينعت  م ـ وقسم منها 
ه، أو تنا تب النحو من تطرق إل الم المنصوب، ولم أجد في  ذا وقوع المستثنى مرفوًعا في  ة الندرة والقلة، و وله، وهو في غا

ير والتأنيث، أو  قة الخبر للمبتدأ من حيث التذ حمل على المعنى، من ذلك عدم مطا ن أن  م تاّم متصل مثبت.وقسم منها 
ل  ارة أدق تأو ع قة بين العدد والمعدود المفرد، فهي محمولة على المعنى، أو  ة، المطا اب واسع في العر ر، وهو  المذ المؤنث 

ه السهيلي،  ما صرح  استعمال (نعم) موضع (بلى)،  س،  شر أمنها من الل رها إّال جاحد.وقسم منها ُصرَِّح بجوازها  وال ين
حث التمث ة، وقد حاول ال الضرورة الشعر َص  أنَُّه قد ُخصِّ عض الظواهر  ين، ومنعه الجمهور. وعلل  ما جاء من والشلو يل له 

ة  ات جوازه في سعة الكالم، من ذلك مجيء التحذير للمتكلم، وٕاغراء الغائب. إنَّ تعدد األوجه اإلعراب ة إث غ الم فصحاء العرب 
ي تعدًدا وتنوًعا في قواعده ة التي َأَثَرِت النحو العر ون لظاهرة واحدة في الكالم راجع إمَّا إلى تعدد اللغات (اللهجات) العر ، قد 

س)،  ة المشبهة بـ(ل ة واحدة إذ نجد فيها أكثر من وجه إعرابي نتيجة هذا االختالف، مثل: ما الناف هذا التعدد في ظل ظاهرة نحو
م ففعل األمر.إنَّ  م، و(َهُلمَّ) في لغة الحجاز اسم فعل األمر، أمَّا في لغة تم فهي عاملة في لغة الحجاز، ومهملة في لغة تم

ون تأييًدا له، ولم اختالف ا ه أحد المذهبين، و ن أن يرجح  م اًنا ناشىء من أصول إحد المدرستين مما  لتعدد اإلعرابي أح
، فعلى سبيل المثال: رجحت مذهب الكوفيين في جواز وقوع  د ما يواف السماع والح ّ من المذهبين، بل حاولت أن أؤ أتعصب أل

ة في جواب (َلَعلَّ)، ونص عدها، وعلَّة النصب أنَّ الفاء وقعت في جواب الترجي، وأنَّهم حملوا (َلَعلَّ) فاء السبب ب الفعل المضارع 
أنهم  احث أن ينعت مذهب الكوفيين،  في الترجي على أختها (َلْيَت) في التمني، ووردت في ذلك قراءتان.وقد دفع هذا وغيره ال
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احث مذهب  ٌد) مبتدأ مؤخر، سيرون على المنهج الوصفي، في حين رجح ال ٌد) على أنَّ (ز ين في نحو: (في الداِر ز صر ال
فاعل. س    ول
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س واد الظاهر اسم الطالب  طالب خم
  الفعل في معاني القرآن للفراء  عنوان الرسالة أو األطروحة

  
ة  دراسة نحو

 ماجسير الشهادة
 ٢٠٠٤ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

اة وعنفوانها ليترجم قدرتها على التغيُّر والتكيُّف شمل ة الح عبر عن حر ل مجال الفعل الذ  ت دراسة الفعل في معاني القران 
ًا عن الفعل ير الدراس من خالله حقائ  ًا وشمول ل حمل تصورًا  حث  د في العمل واإلعراب والبناء والزمن . إذ إن هذا ال والتجدُّ

لح هنا بوضوح النتائج العامة التي يختتم بها ومسائل قد تغيب عن ه اذا انصرف الى إنعام النظر في المسائل أقساما وأجزاء. و
حث.  حث ، وهي مستخلصة من االستنتاجات التي وصلنا إليها في معظم مسائل الفعل وموضوعاته على امتداد فصول ال هذا ال

نه ، ومخلصًا وفي التمهيد ظهر لنا أن الفراء عاش في العصر الذه ه ومس طًا في مأكله ومشر س فًا  ان عف اة األمة و بي من ح
علوم  طًا  ة ، مح ان ذا ثقافة عال ة . و ه زندقة او شعو للعرب والمسلمين على الرغم من اصله غير العري ، ولم تثبت عل

سيره. ة . فضال انه صاحب أول دعوة الى تجديد النحو وت ارعا في العر اسناد الفعل أكد الفراء  –وفي الفصل األول  عصره ، 
هذا ذهب الى منع لغة (اكلوني البراغيث)،  وجوب أفراد الفعل اذا تأخر الفاعل عنه ، وال يجوز تثنيته أو جمعه في هذه الحالة. و

ات التي وردت على هذه اللغة وذاكرا انها قد تكون جاءت على هذه ا للغة وعدها وجها من وان قال بها العرب: وجدته يؤول اآل
رة وهما واحدة من  ل)المضافتين الى ن ة. وأوجب إفراد الفعل في حالتين أحدهما اذا اسند الفعل الى (أحد) و( الوجوه األعراب

حرف العطف ( أو ) ومسند الى األفضل منهما.  ن وعطف أحدهما على األخر  ه اسمين ظاهر ان المسند أل اثنين، واألخر اذا 
عضها . لم أجاز إفرا ر  د الفعل وتثنيته، وأفراده وجمعه، وتثنيته وجمعه، وأفراده وتثنيته وجمعه في مواضع محدد، تفرد الفراء بذ

ين من  صر . فكان يواف ال يجز الفراء تقدم الفاعل على فعله إال في حالة وقوعه بين أداة الشر (إن) وفعله الماضي، فعل الشر
خالفهم من جهة،وهي عد عد(إن)، وخالف الكوفيين في عدم جواز تقدم الفاعل على فعله جهة و م تقدير فعل رافع لالسم المرفوع 

ان يخالف أستاذه الكافي الذ أجاز ذلك .لم يجز  أال في هذه المسألة وافقهم. ومنع تقدم الفاعل على فعله جواب الشر وفيها 
ع ان في  رها و عة مواضع ذ عضها األخر وافقه المتأخرون الفراء حذف الفاعل االفي أر ين في عصره وفي  ضها، يواف النحو

ان  يف يؤثر ذلك على بنيته إن  أنواعه الثالثة عند إسناده الى ضمائر الرفع و والمحدثون. تكلم الفراء عن تصرف الفعل 
حا أو معتال . ومنع تعد الفعل الماضي المسند إلى تاء الفاعل الى ضمائر النصب، الكاف  ة عن نفس صح نا انا  والهاء اذا 

ش أجاز التعد  ع المتكلم او المخاطب، بل تكون ( النفس)  هي المفعول عوضا من ضمير النصب الكاف والهاء ووافقه ابن 
عا  انوا ت ن ومحدثين،  عده من النحاة، قدامى ومتأخر رنا أن من جاء  ذلك الى ضمير النصب المنفصلين ( إّا واّاك ). وذ

ناؤه وزمنه  –. وفي الفصل الثاني له   أعراب الفعل و
ه الكوفيين ، في هذه  -آ ذهب الفراء إلى أن األعراب اصل في األسماء واألفعال، فرع في الحروف،  واتف مع أصحاب مذه

ين الذين قالوا : أن األعراب اصل في األسماء وفرع في األفعال والحروف ،والبناء أصلُ  صر في األفعال   المسالة وخالف ال
الم األمر (لتفعل ) وحذفت منه الم  ا وهو قسم من الفعل المضارع مجزوم  والحروف ، وفرٌع  في األسماء  عد فعل األمر معر

ه  عني أ شيء خالفا لما ذهب أل ش )  الم العرب نحو ( أ األمر لكثرة االستعمال وحذفت التاء، حرف المضارعة وهذا وارد في 
ون الذين  صر ه في داللته على الزمن المستقبل. بين تصرف ال غته ( افعل )مستقلة. اتف مع سبيو قالوا : انه فعل مبني ص

حا أو معتال .ذهب الفراء الى  ان صح حصل له من تغيير في بنيته إن  الفعل المعرب والمبني عند إسناده الى ضمائر الرفع وما 
ه أستاذه الكسائي من أن علة رفعه وجود الحروف الزائدة في أن الفعل يرفع عند تجرده من الناصب والجازم خ الفا لما ذهب أل

ه مشابهته لالسم ووقوعه موقعه.أكد الفراء أن أدوات النصب ( حتى )،  ون من أن عّلة إعرا صر ه وال ه سبيو اوله، ولما ذهب إل
عد هذه الحروف ينصب والم التعليل والم الجحود وٕاذن تنصب الفعل المضارع بنفسها خالفا لما قا ون من أن الفعل  صر له ال

أحد  ة الواقعة في جواب الطلب. وٕاذا عطف على فعل منصوب  عد الفاء السبب فعل) ينصب  بـ(أن) ظاهرة أو مضمرة.و أكد أن (
فعال واحدا أو  حروف العطف الواو و( أو) و(الفاء) وغيرها وقد ينصب على الّصِرف . وعندما تكلم على أدوات الجزم التي تجزم

ون شرطها وجوابها فعلين ماضيين ، وحمل  ذلك تأتي اداة شر  ر أن (لّما) تأتي في الكالم جازمة لفعل واحد و فعلين ذ
ون فعل الشر أو  معنى الماضي.أجاز الفراء  ة التي ورد فيها جوابها أو شرطها مضارعا على انه  ة والشعر النصوص القرآن

معنى ا ا  ه ماض ًا جوا ونا ماض ه مضارعين أو ماضيين، وهما احسن وافضل من أن  ون فعل الجزاء وجوا لمستقبل. واجاز 
ة. الهما جائز في العر ا و   ومضارعا أو مضارعا وماض
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ر محمود صالح الفراجي اسم الطالب  خالد ش
  شعر  عنوان الرسالة أو األطروحة

 الرصافي الرفاء البلنسي
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٣ سنةال
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ام  اسي جنح نحو ح حه الس ة وجدنا الشاعر قد طرق اغلب اغراض الشعر والتي تصدرها المدح، ففي مد ففي دراستنا الموضوع
ام الذين ير الشاعر فيهم رمزا النقاذ الوجود االسالمي العري في  الموحدين والتي اظهر فيها نوعًا من التعاطف نحو هؤالء الح

قاع التي يترص بها ا عظم الدور الذ يوّده تلك ال ان الدافع لمدائح الرصافي البلنسي احساسه  ل لحظة، في حين  العداء في 
ة نبيلة جسدها الشاعر في شعره مبتعدا عن المدح التكسبي الذ  ة خلق ام في الدفاع عن االسالم والمسلمين وهي غا هؤالء الح

سب المل رامته من اجل الحصول على الم ه  حه يبذل الشاعر ف الذل والمهانة.ان ابراز الفضائل والمعاني التي تناولها في مد طخ 
طولة والعلم والحلم  مًا واقرها النقاد االوائل والتي شملت الشجاعة والعدل وال ي قد هي المعاني نفسها التي تردت في الشعر العر

ه التي حددها الخ. والسبب في ذلك برأينا ان المدح غرض تقليد ارسيت قو … والعقل والشرف اعده منذ القدم فضال عن معان
قين. اما الوصف فقد برع  ال بهذه القيود مما يجعله يدور في فلك معاني الشعراء السا النقاد االوائل، لذلك يجد الشاعر نفسه م

عة والجديد المبتكر في وصفه هو  ما وصف الطب ة نالت استحسان النقاد ال س لغ منزلًة عال ه و وصف اصحاب المهن الشاعر ف
رة  صف هذه المهن ببراعة، واالبتكار االخر في وصفه هو وصف مظاهر الحضارة  ومنها وصف الدوالب والصنو ومن خاللهم 

ة  ة واالجتماع ز الشاعر على المعاني االنسان ات ر والتي جعلته يتميز في هذا الجانب عن شعراء عصره. وفي موضوع االخوان
ة والتي اظهر  ة والوفاءوالذات ه بروا االخوة والصداقة والمح سوده … فيها تمس ام مجتمع متماسك  الخ حرصًا منه على ق

ظهر غرضًا مستقًال عند الشاعر،  عمه االمن والسالم، وهي معاني جاءت من صلب عقيدة االسالم الحنيف.  والغزل لم  التعاون و
ه دور ا ه الرقة، ومثل ف فًا تغلب عل ة مع امرأة معينة . فجاء غزله عف   لمحب ببراعة على الرغم من انه لم تكن له عالقة عاطف

ة ماجنة   - ع من نفس ان موفقا في هذا الضرب من الشعر فأظهر تعلقه بهذا الفتى او ذاك وهذا الغزل ال ين وفي غزله الغلماني 
ما وان هذه الظاهرة انتشرت  اة اللهو وانما هو التقليد ومجارات الشعراء في عصر س ثرة في ذلك العصر والداعي لها هو ح

ًا والذ وجدناه مجيدا في هذا الغرض  النصيف الوافر، فكان غرضًا ثانو ح  عة الساحرة.والرثاء لم  والمجون بين احضان الطب
ا املته ظروف اضة وصدق المشاعر . اما الحنين فجاء عند الشاعر غرضًا آن عاد  الشعر ، والذ نم عن عاطفة ف الهجرة وال

اله في يوم  رها في شعره وانها لم تغب عن  ة التي هجرها وظل يذ ه يذرف الموع الغزار على بلنس ا والذ بدا ف عن موطن الص
ام.   من اال

ر معايب الناس وفي هذا جانب  ة الشاعر التي تأبى ذ ما نر نفس ر، والسبب  اد ال يذ واقل االغراض في شعره هو الهجاء و
ه من زرع الضغينة والعداوة وتفسد ا م االسالم التي تنهى عن هذا النوع من الشعر لما ف م وتعال ه ق خالقي يواف الشاعر 

  العالقات ما بين افراد المجتمع.
ة من  - ة، فقد تناولت بناء القصيدة عند الرصافي البلنسي ووجدت انه التزم قواعد القصيدة المدح ما يخص الدراسة الفن  وف

م وقد الفيناها متنوعة ال تسير  عدها الخوات ر الممدوح متعرضا لمطالع قصائده، وحسن التخلص، و تشبيب ووصف الرحلة وذ
ة التي عاشتها  ة من المقدمات والسبب في ذلك الظروف العصي على نم واحد، والنم االكثر وضوحًا عنده القصائد الخال

ثرة النزاعات والحروب. وفي  ع اللغة في اشعاره االندلس و ة الواسعة في قدرته على تطو ان دراستنا للغة الشاعر لمسنا االم
اره أللفاظه من القاموس العري  لتنصهر في هذه النصوص حاملة معها ذوق العصر وتحضره، وتكلمنا عن المعجم الشعر واخت

م، ومال في لغته نحو جزالة االلفا وفخامتها في موضوع المدح ورقت ات القد ة في موضوع الغزل والحنين واالخوان ها المتناه
ة المعبرة، ولم نجد في الفاظه أ اثر للمفردات  ن ثر من االلفا الشعر ة الواسعة وامتالكه لخز نه من ذلك ثقافته اللغو والذ م

ن ان ندرج اسلوب شاعرنا تحت (االسلوب السهل المم م د صفاء لغته ومتانتها.  ة مما يؤ تنع)، فقد مزج بين الجزالة االعجم
ثر  ان  ه تبين لنا انه  الغ في استعمال التشبيهات واالستعارات، ومن خالل دراستنا لخصائص اسلو ان ي والرقة في الفاظه، و

م والتأخير ، والشر ، والنداء ، واالمر والنهي ، والدعاء، وقد وف في استعمالها الى حد اال جادة من اساليب االستفهام والتقد
  غم من اخفاقه في نزر قليل منها. على الر 
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ّ  اسم الطالب  د   حمدّة موحان حمود الّز
 

ارّ  عنوان الرسالة أو األطروحة ر بن األن ع الّطوال الجاهلّات ألبي    شرح القصائد الّس
  وشرح القصائد الّتسع المشهورات ألبي جعفر الّنّحاس  

  دراسة لغوّة ُمواِزنة
 

 ماجستير هادةالش
 ٢٠٠٦ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ات) و(شرح القصائد التسع المشهورات)،  ع الطوال الجاهل ة في دراسة شرحي المعلقات: (شرح القصائد الس عد هذه الرحلة العلم
اتي: (أوال): في منهجي الشارحين  لم  ما  حث الى جملة نتائج أوجزها  ار لشرحه، في حين قدم خلص ال رن األن قدم أبو 

، فمن حيث الترتيب قدم وأخر في  ار رن االن ه ابو  سر النحاس على النس نفسه الذ سار عل مقدمة قصيرة.لم  النحاس 
عا. ار س ن األن ر غة، في حين جعلها ابو   القصائد، ومن حيث العدد جعلها تسعا، فزاد قصيدتي األعشى والنا

ان ت ا في شرحه، في حين مال النحاس إلى اإليجاز، و ار مسه ن األن ر اين الشارحان من حيث اإلسهاب واإليجاز، فكان أبو 
ار في شرحه رن األن ان من توسع ابي  ان أكثر استشهادا  من إيجازه أّنه لم يترجم للشعراء الذين شرح قصائدهم .و أّنه 

م، والحديث الشر القران  شعر المحدثين، متجاوزا بذلك الحد الكر ار  ن األن ر الم العرب شعرا و نثرا .استشهد أبو  ف، و
ا واعالما، ولكن بتفاوت بينهما،  ت ة  صر ة وال ه بـ(عصر االحتجاج).اعتمد الشارحان على المصادر الكوف الزماني المتعارف عل

ة  ار على المصادر الكوف رن األن ا) : في فكان اعتماد أبي  ة أكثر.(ثان صر ان اعتماد النحاس على المصادر ال أكثر، و
اعدة. ة والمت ة عند الشارحين إّن الشارحين من القائلين بوقوع اإلبدال في الحروف المتقار ة والصرف  الدراسة الصوت

ة، أما الشارحان ما يبدو عادة حضر ة في طلب التخفيف، وهي  ائل الى ترك الهمز، رغ ون الهمز أو  تميل ق فهما من القائلين 
ان  غتين تأت غتي (فعل) و (افعل)، اما الشارحان فهما من القائلين: إّن الص عدمه من لغات العرب .اختلف العلماء في داللة ص

ثيرة ومهمة منها: االشتقاق والمصادر، والجموع، والنسب، وغيرها  ه  معالجة موضوعات صرف  .بداللة واحدة.زخر الشرحان 
ة التي عرضها، إال مسالة  ار الكوفيين في المسائل النحو ن األن ر ع أبو  ة عند الشارحينتا ة والدالل (ثالثا): في الدراسة النحو

رن  ن أبو  لها.لم  ين في المسائل  صر ع ال عد الواو بـ(ُرّب) مضمرة، فقد اخذ برأ المذهبين، اما النحاس فقد تا الخفض 
ار معن التناوب األن ان الشارحان من القائلين  ا. ا أكثر منه لغو ان نحو س النحاس الذ  اللغة، على ع النحو قدر عنايته  ا 

التضمين في األفعال، وهو أْن يتضّمن الفعل  في حروف الجر، وهو أْن ينوب الحرف عن حرف آخر في االستعمال، ومن القائلين 
ار استعماله المصطلحات معنى فعل آخر.استعمال الشارحين المصطل ن األن ر ة، ولكن الغالب عند أبي  صر ة وال حات الكوف

ة.ُعِنَي الشارحان برد داللة األلفا الى أصل استعمالها ومن ثم انتقال  صر ة، والغالب عند النحاس استعماله المصطلحات ال الكوف
قصد الوصول الى المعاني المصطلح عليها للمفردات ظواهر اللغة المختلفة، داللتها وذلك  ا، فضال عن اهتمامها  ، وتطّورها دالل

  ـ(الترادف) و(المشترك) و(األضداد) .
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 أحمد عبد حسين الفرطوسي اسم الطالب
  البنـاُء الفنـي عنوان الرسالة أو األطروحة

 في شعِر الرمَّاد األْنَدُلِسي
 ماجستير الشهادة

 ٢٠٠٦ السنة
ة القسم  لغة عر

خص الرسالة أو مل
  األطروحة

ًال ناهز على القرن، ولم يب من شعره غير هذه القصائد والمقطوعات القليلة التي جمعت في مجموع  عاش الرمَّاد عمرًا طو
ًا: في أثناء دراستي للتمهيد تبنين أن الرمَّاد  تاب الطير) الذ نظمه في سجنه. ثان شعره، وهذا دليل على أن شعره ضاع مع (

ارة وا قين. ثالثًا: تفاوت الع ن عند العامة والخاصة؛ لبراعته في نظم الشعر عند الفر حد من أكبر شعراء األندلس المشهور
 ، س ر، ومرة تميل إلى الت الغة في التصو ، والم ست على مستو واحد، فمرًة تقترب من االبتكار المجاز ه، فهي ل ة لد الشعر

 ، ك البدو عًا: جمع واالبتعاد عن الس ة للنثر أقرب منها إلى الشعر. را ة سرد وفخامة األسلوب، فضًال عن ظهور لغة حوار
ة والذ أخذه عن شيخه ابن هذيل والثاني  عة األندلس أثر الطب الرمَّاد بين اتجاهين من الشعر األول االتجاه المحدث الممزوج 

ه على نهج القدامى من الشع راء أو الذين عاصروه في المشرق، وقد أخذ هذا الضرب من الشعر من االتجاه المحاف الذ سار 
هـ. خامسًا: نظم في أكثر أغراض الشعر المعروفة مثل (المدح، والغزل ٣٣٠شيخه أبي علي القالي حينما قدم إلى األندلس سنة 

عد، والعتاب، والتهاني) فضًال عن شي و وال ات، والوصف، والرثاء، والش ه، والخمر اطها بنوع ة عنده؛ الرت وع المقطعات الشعر
الذوق الفني، والتطور الحضار والبيئي في األندلس الذ تطلب من الشعراء أن ينظموا الشعر ارتجاًال، فضًال عن ولوع الرمَّاد 

ارزة في جزء من  ظهر  سمة  نصوصه في الغوص على المعاني المبتكرة الجديدة؛ وهذا السبب الذ جعل التكلف في شعره 
ة  قى الخارج أ: الموس أتي: أوًال: المستو الصوت ما  ن إجمالها  م ة. أما النتائج التي لخصت من أفصل الدراسة ف –الشعر

ار األوزان المالئمة لموضوعات شعره، وهو لم يخرج عن األوزان التي وضعها الخليل في - الثابتة اد قدرة على اخت فقد أظهر الرمَّ
ة  ة األخر مثل (الكامل، والرمل، الدوائر العروض ل الذ أخذ الحيز األكبر من شعره فضًال عن األوزان الشعر حر الطو مثل ال

ـ(المنسرح، والمديد، والرجز)  حور أخر جاءت بنحو قليل جدًا في شعره  ، والمتقارب) و س ع، والخفيف، والوافر، وال والسر
حور القصيرة والمجزوء ثر شيوعها فضًال عن استعماله ال عًا، للتعبير عن حاالت ومشاعر طارئة، وقد  قاعًا سر ة التي تحتاج إ

ة بنوعيها المطلقة  في شعر المقطوعات، أما القوافي النفر  والحوش، فقد تأرجحت بين االنعدام والقلة، فضًال عن استعماله القاف
سورة ح وفير في شعر الرمَّا ة الم ان للقاف ة منها والمقيدة، وقد  عدها المضمومة، ومن ثم المفتوحة، أما القاف ، وتأتي  د

ر) في شعره والذ يتجاوز الفصل بين صدر البيت  المقيدة فلم تظهر في شعره إال على نحو قليل، فضًال عن شيوع أسلوب (التدو
 . حق التقارب المعنو عن طر األلفا   وعجزه، وٕاخضاعه للجو االنفعالي النفسي؛ ل
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م العزاو   الطالب اسم   غسان حميد ابراه
 

ّ  عنوان الرسالة أو األطروحة قاء الرند   شعر أبي ال
  هـ٦٨٤-٦٠١

ة  ة –دراسة موضوع   فن
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٤  السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

اء والنقاد لم يختلفوا في اسم الشاعر ، وانهم لقبوه ة  أن المؤرخين واألد راعته العلم ا ثالثا له . أن ثقافته و بلقبين وأثبتنا لق
ف والموروث الشعر مما  م والحديث الشر القرآن الكر ر . تأثره الشديد  ست في غزارة نتاجه الشعر والف ه قد انع وتعدد مواه

ة ا ة وحب ألرث األجداد . تعدد األغراض الشعر لتي نظم فيها الرند ، مع إعطاء يدل على وجود وازع ديني ونفس مؤمنة تق
عد شاعره األول من دون منازع ، وقد شهد وعاصر األحداث التي سقطت  ما رثاء المدن الذ  بيرة لغرض الرثاء وال س ة  أهم
ه عما قيل في شعره لرثاء المدن من  احث رأ ون شعره سجال مدونا لتلك األحداث ، وأبد ال ذلك  فيها جل مدن األندلس ، و

ان حذقا في ذلك ،  اال لوصف دقائ األمور فيها و ة م البيئة األندلس ارعا في الوصف متأثرا  ان الشاعر  ل .  الغات والتهو الم
الغة في إظهارها  ر مشاعره والم الصدق في تصو حه  م مد أرق األشعار وأجملها . إتسَّ ه نظره إال ووصفه  فلم يترك شيئا وقع عل

ة، منأ  ، لكسب ود ممدوح من مدحهم لم تكن  وميله للتكسب في شعره عند مدحه لبني األحمر ووزرائهم ، وأن إبراز الفضائل ف
المألوف في الشعر ، وقد  ا  ان غزله تقليد ه من الشعراء .  عما أقره النقاد األوائل ، فهو يدور في فلك معاني أسالفه ومعاصر

أسرار الح ه دور المحب المدنف العارف  ة ، أو ما مثل ف فتتح بها قصائده المدح ة التي  ان منه في مطالعه الغزل ب سواء ما 
أبناء بيئته ، وهي  ات على عم الروا واألواصر التي تجمعه  ز في عرض االخوان الغزل . ر قصائد خاصة  ان منه مستقال 

ة المتمثل ة واالجتماع م اإلنسان ة والوفاء بين أبناء ان دلت على شيء فإنما تدل على وجود الق االخوة والصداقة والمح ة 
  المجتمع األندلسي . 

ثير التجوال في مدن األندلس والمغرب العري ونزوله  ه ظروف التغرب عن موطنه لكونه  ر والحنين غرض آني أملته عل إن الذ
ة ومشاف ه في عقد المناظرات والمحاورات األدب اء والنقاد من معاصر ة األد ان مقال في عدد من عند رغ هة طالب العلم . 

ات ، ومن أقل األغراض التي نظم فيها الرند هو الهجاء .  ل أب م واألمثال واأللغاز ، فهي تتخلل قصائده على ش الح   األغراض 
ة . لغ ة مع ظهور واضح للبيئة األندلس ة الشاعر نحا الشاعر منحى الشعراء القدامى واقتفى أثرهم في بناء القصيدة العر

ة في  ما انه استخدم اللغة الفصحى في أشعاره على الرغم من شيوع اللغة العام واضحة ومعبرة وتميل إلى السهولة والوضوح ، 
ه وأكثر منه .  عنصر التشب ثيرا  انت لغته منسجمة مع أغراض شعره . الح الشاعر في طلب الصورة وأعجب    عصره، و

ة إلى شعر ا ته . سقو الصنعة الشعر اق والجناس وغيرها .. ولكنها لم تنقص من أصالته وشاعر الط   لرند 
قى ظاهرة  قى  –في شعره سالسة وموس ث في قصائده موس ارة ، وانتقى الكلمة ، والءم بين أجزاء الكالم . و الع فقد ُعني 

ا خاصا. على الرغم من عزوف الشاعر عن الموشحات واأل  نا صوت ة أكسبتها تلو ة داخل ين أمور تز زجال فقد ُعني في شعره 
شعر غيره . وقفت على أكثر من خمس  مثل لها  عرض قصائد له لم  انت شائعة في عصره فنسج على منوالها وتفنن  ة  ل ش

تب األدب األخر .  حسب روايتها في مؤلفات الشاعر و   وثالثين بيتا لم تدرج في مجموع شعر الرند 
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م   اسم الطالب عير   عبد الحسين حمود الر
 

ة عنوان الرسالة أو األطروحة م ة تقو ة دراسة تحليل  المثال النحوّ المصنوع في العر
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ه أحد من الدارسين ، وه احث إل سب ال ذا يدعونا إلى القول إن نتائجه ووصف إن موضوع ( المثال النحوّ المصنوع ) لم 
عة الموضوع تحدثت في التمهيد عن الشاهد النحوّ وقد  اب تخص طب انت جديدة .وألس اته  ه المختلفة واستقصاء جزئ جوان

احثين من المنظوم والمنثور ، وقد أكد هذه  ما هو معروف لد ال ات مختلفة  ان من مستو احث أن الشاهد النحوّ  وضح ال
ف وما أثر  م والحديث الشر ه في النحو هو ( القرآن الكر حتّج  روا أن الكالم الذ  ر النحوّ فذ قة الذين درسوا أصول الف الحق

ان أقرب إلى الواقع النظرّ  الم هؤالء  احث أن هناك نتيجتين ترتبتا على ذلك ، األولى أن  عن العرب من شعر ونثر ) وقد رأ ال
ل ذلك ا س  ه ، ، فل ما المتقدمون منهم من االحتجاج  ف أثيرت حوله الشبهات ، وامتنع أكثرهم والس ه ، فالحديث الشر حتج 

روا المثال النحوّ الذ  ه ، ثم إن هؤالء لم يذ ة فالشعر هو الغالب ف غة شعر قته ذا ص ون النحو العري في حق إلى جانب 
عض القواعد وتر  ه في تقعيد  الم الناطقين ، والنتيجة األخر أن هذه اعتمد النحاة عل عض المسائل التي لم تثبت  سيخ 

ان لذا تعارضت معه  صل إلى الذروة في فن الب مثل لغة اإلعجاز و م  الت ، فالقرآن الكر مجموعها ترتب عليها مش ات  المستو
م ذلك  ة التي مثلت الشائع على ألسنة الناس، والشعر هو  عض القيود التي تدعو الشاعر أكثر القواعد النحو ثل لغة تخضع ل

حث العلمّي  إلى االنحراف عن القواعد ومن ثم ظهرت قواعد في ضوء هذا االنحراف ، واعتمادهم على المثال النحوّ مناهض لل
فة العالم والدارس للغة أن يدرس اللغة من أجل ترقيتها أو استحداث قواعد لها ، وانما ي س من وظ م ، فل ون السل جب أن 

فة المثال  ون على أن وظ ون واللغو موقفه منها موقف الواصف لخصائصها وقوانينها وأنما جملها وما إلى ذلك أجمع النحو
احث  روا ذلك في حد المثال النحوّ ، وقد حاول ال بها إلى أذهان المتعلمين وقد حرصوا على أن يذ ضاح القواعد وتقر النحوّ إ

فرق بين المث ّ الذ مصدره الدارسون النحاة والشاهد المصنوع الذ انحدر من عصور االحتجاج ولكنه ال ينسب أن  ال النحو
احث بين المثال النحوّ من جهة والنصوص التي  ذلك فرق ال إلى أحد من الناس أو انه مما وضعه النحاة أو أحد الرواة ، و

عض النحاة على سبيل ( التمثيل ) وهي تلك ال رها  ما رأينا ما ينسب إلى أبي ذ نصوص التي تخطت حدود عصر االحتجاج 
ه وميزته من  شفت لنا عن سبب احتفاء النحاة  ا  ان للمثال النحوّ مزا اس بن األحنف .وقد  نواس وأبي العالء المعرّ والع

ه أذهان ب القاعدة وتوج ة تقر غ حه  الشواهد ومنها : اإليجاز واالختصار ، فقد قصدوا ذلك  المتعلمين إلى الموضع المراد توض
صوغها  دها و رة التي ير فها على النحو الذ يخدم الف م بهذه األمثلة وتأل احث بها قدرة النحوّ على التح .المرونة ، وقصد ال

لها في مثال واحد واجتما ع  صور اجتماع التوا طها ، ومن ذلك قدرة المثال على أن  ستن ع العناصر التي حسب القاعدة التي 
اب األول .   تنوب عن الفاعل في جملة واحدة وغير ذلك من األمثلة التي عرضتها في الفصل األول من ال

مواقف  ه من طالوة وجمال ومعنى يتصل  ظهر  ه األخيلة وجمال الصور والتعبير الجاد في المثال وما  الجانب الفني وأعني 
ة لم تكن في د اة ، ولكن هذه المز ن أن الح عض المتأخر ة وحاول  رجة واحدة فأكثر أمثلة المتقدمين نعدم فيها هذه المز

احث  رنا منها عيب التكرار والجفاف ورداءة التعبير ، وقد حاول ال ا ذ صوغوا أمثلتهم على وف هذه الصفة . و إن للمثال عيو
ان الممتنع من استقصاء أهم الوظائف التي يؤديها المثال النحوّ وأهم العوامل الت ه ، فمن وظائفه ب ي ألجأت النحاة إلى التمثيل 

رون ضوا  القواعد وانها مما ال يجوز ؛ ألنها فقدت شرطا من شرو الصحة وفارقت الضوا التي احتذاها المتكلم ، فهم يذ
ضاح دالالت معجم عض صحة القاعدة والى جنبها ما يخرج عنها ليتجنبها المتعلم ، ومن وظائفه إ ة من خالل تفسير 

ان )  ما في (  ضاح داللة الجمل التي توفرت على عنصر اشترك فيها والتفر بينها  أمثلة مصنوعة وٕا ة  المصطلحات النحو
غلب عليها الجانب العقلّي  ة وأغلب هذه األمثلة  عض الجوانب المنطق وأخواتها و ( ظّن ) وأخواتها وغيرها . ومن وظائفه إظهار 

ون في ولذا  ة ولعل أوضح مثال على ذلك ما قرره النحو س لها شواهد واقع اضطروا في أكثرها إلى التمثيل المصنوع ؛ ألنها ل
سى) . أما أهم  ما في واحد من أمثلتهم المشهورة ( ضرب موسى ع س  ة الل ه خش مه على المفعول  اب الفاعل ووجوب تقد

عة الشاهد العوامل التي ألجأتهم إلى استعمال هذه ا ه إلى طب مّي : وهو ما يرجع سب احث فهي: العامل التعل ألمثلة في رأ ال
اتها المختلفة من قرآن وحديث وشعر وأقوال العرب  مستو عة المثال النحوّ من جهة أخر ، فالشواهد  النحوّ من جهة وطب

ه من ا في( تشتيت ) فكر المتعلم لطولها ولما تزخر  اة ومعان بخالف المثال المصنوع الذ يرد بجمل  المأثورة تكون سب ح
ح له  ألفاظها وال تت ن النحو من التالعب  قوله المعلم للمتعلم ، ومن هنا فان الشواهد ال تم د أن  قصار ال يزاد فيها على ما ير

اب الشاهد النحوّ ) ه قواعده. ومن هذه العوامل (غ حسب ما تقتض فها  وافتقار جملة من المسائل للشاهد  القدرة على إعادة تأل
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احث  اب الثاني ، وقد أظهر ال ة، وقد عرضنا لهذا العامل في الفصل األول من ال جعل منها قواعد واقع ة و عطيها الشرع الذ 
ة ال غير ، وأبد تحفظه إزاءها والدعوة إلى إعادة النظر ف يها ومن ثم أن هذه المسائل اكتسبت شرعيتها من أمثلة النحاة الصناع

ة ) للدولة وقصدنا بذلك األمثلة الحديثة التي ترمي إلى  و عادها من الدرس النحوّ .ومن هذه العوامل ( الخضوع للفلسفة التر است
ما ينسج حولها من صور  -:ا  ة و ة حيو خ ة وتار ه وخبرته بتضمينها حقائ علم د في تجار ا وتز ة عقل الطالب ثقاف تنم

ما تث ة و ه . عقل ة وما يتصل  -يره من شوق التلميذ واهتمامه وما يرت منها بتجار ة وعقيد اشتمالها على جوانب أخالق
ة .وعرض  ة الترو عدُّ غرسها في نفوس المتعلمين من األهداف المهمة التي تبتغيها العمل ة التي  األوطان والمعالم القوم

ع ( أقسام الكالم في ا احث في الفصل الرا قة استعمال النحاة لهذه األقسام ال لمثال النحوّ ) االسم والفعل والحرف ، وأوضح طر
ونة لها وما  اب احتفائهم بهذه العناصر الم ارهم لها والكشف عن جوانب مهمة فيها وأس قة اخت التي تألف منها المثال وطر

ات مهمة ونتا ل أفصح عن جزئ ش حث العلمّي ووجهات النظر يتصل بذلك من مسائل مددنا القول فيها  ة تتناسب وال ئج علم
  الحديثة .
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ــــد اسم الطالب   أنوار جاسم عو
 

  شعر األّرجانــــي عنوان الرسالة أو األطروحة
ة الغ  دراسة 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ًال وتف ة أخر لشعره، فسنقف عند اهم النتائج إنَّ قراءة شعر األّرجاني تحل ًة جاءت بجهد جهيد قد تكمله قراءات أدب سيرًا ورؤ
ة، تلك التي توصلت إليها األطروحة من  عني ذلك أنها نتائج نهائ المستخلصة من الموضوعات التي وصفت وعللت من دون أن 

ة في شعر األّرجاني ورصد خصائصه وسماته  يبي أنه خالل تحليل الظواهر الفن منة.ُستخلص من المستو التر ة المه الغ ال
ة  ة متميزة تتمتع ببروز أّخاذ في تجر الغ ه سمات  ة ، فاألّرجاني خرج عن مواطن المألوف مما أظهر لد تعامل معه بدقة وعنا

از في مجمل ذلك الن امت من وواضح  عد فحص نتاجه الشعر اتضح ان األسلوب االنشائي مه تاج، فكان ألسلوب الشاعر، و
ة؛ ألن حدود  ته الجمال ون مفرغًا من هو قة  ون في دائرة الحق ، فاألمر حينما  ة  متميزة في نتاجه الشعر األمر خصوص

ة ، ونشاطًا  ة دالل ه تكون محدودة، ولكنه عند األّرجاني اقتحم فضاءات المجاز، وحق حضوره حيو التأمل وتضليل المعاني ف
ًا، وقد و  ما ارت أسلوب االستفهام لد الشاعر فن اشر،  اشر واآلخر خطابي غير م ن ، األول: خطابي م ّظفه في محور

فها  ع ادوات االستفهام وتوظ ة، وقد اعتمد الشاعر تتا قة غائ بجنوحه نحو التعبير عن موقف ما أو شعور متعطش إلى حق
شف عن أزمة في الشعور أو حيرة في العقل. ومما است قة تعامله مع أسلوب النداء ل يبي طر خلص من دراسة المستو التر

ة  ك تقن ا، الهمزة)، وتشت ا، أ ة، وقد توزع بين عدد من األدوات  وهي ( لكونه نسقًا له خاصيته المميزة فضًال عن فاعليته الدالل
د من عم الداللة، ة ليز عفو ستحضرها الشاعر  ات األخر التي  اشفًا ـ  النداء مع التقن ي النهي والتمني  فه ألسلو ذلك توظ

يب؛  م أثر واضح في التر ان للتقد أدوات متنوعة.و اينة و ة واجهت الشاعر فاستدعاهما بنسب مت من خاللهما ـ عن حاالت نفس
أِت عبثًا بل أملته الضرو  ما أن أسلوب الحذف في شعره لم  اه  ثير االنت عم الداللة و ه ل ة؛ ألنَّ ألنه انحرف  ة والدالل رة الفن

ي  ذا األمر مع أسلو وت عنه (المحذوف)، و ة في االختزال وٕاثارة ذهن المتلقي حول المس الحذف ـ عنده ـ اقتصاد لغو ورغ
ان السلوب االلتفات حضور في ديوانه، إذ ال ُيخفى ما  ما  اق.  فرضه الس الفصل والوصل والقصر، اذ ُساق الشاعر مع ما 

ه، وٕاثارة الملكات نحو العناصر التي تتوافر في الكالم المختار.ونسنتج  من دراستنا لهذا  قا الحس والتنب مة في إ األسلوب من ق
، وقد أجاد في تشبيهاته ، وذلك من  الكاف) أكثر من اعتماده على األدوات األخر ه ( ة أنه اعتمد على التشب ان ه الب ألسالي

ا ذلك اعتماده خالل خل عالقات بين أش  ، ة تتناسب مع الموقف التعبير بها إلى ذهن المتلقي في صورة حس اعدة وتقر ء مت
ة  عة، فظهرت من خالل الصورة االستعار سها على الطب ه الضمني، وقد أضفى الشاعر صفات األناس التي ع على التشب

الح ضًا  عة عالمًا نا ة؛ إذ وجد في الطب ح ة والتصر ن قدراته بنوعيها الم ه  س والمشاعر التي أسقطها عل األحاس اة مملوءًا 
ل الشاعر  ة شّ ة العالقات الكنائ ح في االستعارة . وفي بن د واإلطالق والترش ذا األمر مع التجر ة وحسه المرهف، و قر الع

ات ان عود ذلك إلى إم من فيها عنصر المفارقة والرمز، و ة  حاءات رمز ة ذات إ نته من معالجة لوحات شعر ة التي م ه التخييل
ة النص، وقد رسم حيز  حاء الذ  ُعّد أساسًا في شعر اشر اعتمد على عنصر اإل أسلوب غير م شه  ع ات الواقع الذ  معط

. تها داخل النص الشعر ة لذات الشاعر ضمن حر عاد النفس   المجاز المرسل والعقلي األ
ة  ع ة ألسلوب الجناس أما في استعماله للظواهر البد ة تستدعيها القصيدة ، فكانت الغل ة ونفس المتنوعة منطلقًا من ضرورات فن

فه السلوب  ة أكبر في شعره، فضًال عن توظ ة الشعراء في ذلك العصر، وجاء الجناس غير التام بنس ان موضع عنا الذ 
ذا األ قاع، و ه بوصفه أهم وسيلة من وسائل اإل ة التي تناولها في شعره، التصدير ، معتمدًا عل ع ة األساليب البد ق مر مع 

ثيرة في النص الواحد تتآزر  ستخدم أساليب  ًا ما  ة عمومًا، فغال الغ أساليب الشاعر ال غي اإلشارة إلى مالحظة مهمة تتصل  ن و
. ة إلبداعه الشعر ن فصلها عن الصورة الكل م حيث ال  ن الصورة  عض في تكو عضها ال   مع 
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ال جهاد اسم الطالب  أحمد ح
ة عنوان الرسالة أو األطروحة ة العراق الت بناء المدينة في الروا    ٢٠٠٣ـ  ١٩٨٠تش

ة     دراسة نقد
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة األخ مة بين األجناس األدب ة لقد احتل الجنس الروائي منزلة عظ ة على اكتناف حر عضده في ذلك قدرته الالمتناه ر ، 
ة منذ ظهورها األول مع  صعب على األجناس األخر احتواؤها ، وقد تفاعلت الروا ا  االت وقضا المجتمع وما تفرزه من إش

ل واحدة منهما مرآة لألخر  صعب معها أ نوٍع من الفصل ، فكانت  ة  لة معه ثنائ طها المديني مش تر فيها نفسها مح
ة ، التي  الروا يتها  ًا يتماهى مع حر عنفوانها واندفاعها الالمحدود لم تجد فنًا أدب وتحق من خاللها ذاتها ، فالمدينة الحديثة 

اسة واالقتصاد  ة ألهمت دعاة األدب والفنون والس ها عوالم تخيل عالمها الرحب أن تحتو المدينة وتخل معها و استطاعت 
مدينتها ، خاصة مع التغيرات الكبر التي واالج ة وعالقتها  ة العراق تماع الشيء الكثير ... وهذا ما ينطب تمامًا على الروا

فاء واالستغالق  ة تخطو مسرعة لتغادر عصور االن عد ولوجها العصر الحديث أخذت المدينة العراق اعترت جسد هذه المدينة ، ف
ات ، وهذا التغير أو االنتقال هو الذ استدعى التي عاشتها ، معلنة دخولها من ات وسلب ما تحمل من ايجاب طقة المدن الحديثة 

حث ، فكانت دراستي هذه  ة منطقة صالحة لل از .. وقد منحني االلتقاء بين المدينة والروا امت فٍن مديني  ة للحضور   الروا
ات ه ة لتلك المنحة فدلفت من خاللها إلى عم خصوص ل الخيو التي تحرك األحداث استجا ذه العالقة محاوًال اإلمساك 

ا األخر ... وقد قادتني الدراسة للتوصل إلى نتائج عدة هي :إن المدينة بوصفها عنصرًا بناًء في  ات ومختلف القضا والشخص
ات ال ة في معظم الروا ل حجر الزاو ن االستغناء عنها مطلقًا ، فهي تش م ة ، فتأثيراتها ال تقف عند العمل الروائي ال  عراق

فة ال ينفلت من تأثيرها حتى  ث ة عالقات  ة لتدخل في ش قة أو الخف ات العم متد إلى المستو المستو الظاهر أو السطحي بل 
ف موضوعًا لها . ات القليلة التي اتخذت من الر  الروا

ة االتجاه الواقعي جعلها أشد التصا ة العراق ة التي إن التزام الروا ة واالجتماع ة واالقتصاد اس ا المدينة والمتغيرات الس قضا قًا 
ة إصالح في الوقت نفسه . ا ، وهذا ما جعل من الروائي فنانًا وداع ًا لتلك القضا  تعتر بنيتها ، وهذا ما حق حضورًا مفصل

ة إلى أخر ، فإن ا ة حضور المدينة وتفاوته من روا ل إبداعي على الرغم من اختالف نوع ش فها  لروائي العراقي حاول توظ
اتجاه أداء  اتها  ات في تحر مة تستند إليها الشخص ظهر موهبته في التعامل معها ، فهي حتى مع الحضور الشاحب مثلت ث

 وظائفها .
اني للمدينة مساحة واسعة من مجمل الخطاب الروائي العراقي متفوقًا بذلك على الت مظهرات األخر لقد احتل التمظهر الم

ة فقد استطاعت أن  ة العراق ة في الروا ان الت الم ة مغل / مفتوح أوضح التش لت ثنائ التمظهر الثقافي واالجتماعي مثًال .ش
حث عن مدينة أخر يخت من خاللها  ة فلم ي ات األخر .لم يخرج الروائي العراقي عن مدينته المحل ل الثنائ اقتدار  تحتو 

ة ) عوالمه ،  س الـذ رأ نفسـه ) و ( زنقة ابن بر ة (المرتجى والمؤمل ) و ( التع روا ات القليلة  عض الروا فإذا ما استثنينا 
ًا ، أ إ ة حضورًا جزئ ة العراق ان حضور المدينة في الروا ًا ما  ع .غال ة الطا لها ـ محل ة ـ إذا لم نقل  ات العراق نها فأكثر الروا

ة  لم تحضر بوصفها انت حر البيت والمقهى والشارع والساحة ... الخ . اتها متمثلة  انًا متكامًال فقد حضرت من خالل جزئ
ة  انت العالقة إيجاب ة عندما  ة نشطة و دينام ومة بنوع العالقة التي تر بينهما ، فكانت الحر ات في المدينة مح الشخص

انت العالقة  انت خاملة أو متكاسلة عندما  ة للمدينة بنوع العالقة التي ترطها مع و ة الثقاف ة .لقد أّثرت البن ة أو سلب اد ح
ة  ة واالقتصاد اس ا المدينة ( الس لت قضا صل في تحديد نوع تلك العالقة .ش ات ، فكان العنصر الثقافي هو الف الشخص

عد معظم ما  ل ف ة ) مادة ثرة اغترف منها الروائي الكثير لتش ة  . واالجتماع   المـادة الروائ
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سون حسن صالح الحسيني  اسم الطالب  م
ة عنوان الرسالة أو األطروحة ة المرأة العراق   حقوق اإلنسان في روا

)٢٠٠٨_  ٢٠٠٠( 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١١ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

ة أن تقدم العديد  ة المرأة العراق ثير استطاعت روا س عند  حت الموضوع الرئ ا التي أص الت األيديولوج ر ومش ا الف من قضا
ة استطاعت الولوج الى العالم المظلم  ة العراق ة، وأجد أن الروائ اسة في الروا ات الالتي تبنين موضوعات الس ات العراق من الكات

ه من صور الظل ان مفروضًا على االنسان العراقي، فأظهرت ما ف ة.الذ    م واالضطهاد وجسدتها في نصوصها السرد
ر واالعتقاد، ومالحقتها اإلنسان الذ يخالفها في الميول ٢ ة الف ة على انتهاك السلطة الحاكمة لحر ة العراق زت الروائ ـ ر

ة والسجون، وانتزعت منه انتماءه لوطنه حين اضطرته الى الهروب الى المنفى آم ه في األقب ًال أن يجد له واالتجاهات، وزجت 
ق الرائحة)  ة (عندما تست ة (رضا الموالني) في روا رامة، وهذا ما لمسناه في شخص أمان و ه  ش ف ع ًال  وطنًا بد
ّ أوائل العام  ة (سواقي القلوب). لقد شجعت االنتفاضة وما رافقها من قمٍع ساد م ١٩٩١وشخصيتي(الراو وسراب) في روا

ة في مناحي ن التعبير  المشاعر االنسان ان من غير المم ة  ضة النظام الحديد ان األدب تحت ق افة، ففي العراق حينما  اة  الح
ارزات الى دول  ات ال ات، لكن مع ذلك أد الحظر االقتصاد وضعف الدولة الى مغادرة معظم الكات عن تلك المشاعر في الروا

ة عن العراق وعن المجازر التي ا ة المنفى، فواصلن الكتا ات األزمة االقتصاد م مرجع ة من تقد ة العراق نت الروائ ه.تم رتكبت ف
تها إلى الحروب العديدة التي خاضتها السلطة  ة، والتي ردَّ ات القرن الماضي في نصوصها الروائ التي مرَّ بها البلد في تسعين

اة  ح الح ثيرا من حقوقه  ة فتمخضت عن حصار اقتصاد حرم اإلنسان  مة وح العمل والح في ضمان مستو العراق الكر
قة  قات المجتمع، وتهشم الط ة األثر الكبير في انقسام ط ان النتكاس حقوق اإلنسان االقتصاد رامته، و حف لإلنسان  شي  مع

ات، وهذا ما وجدن ة التدهور في التسعين ات وحق عين ة االزدهار في الس اه واضحا الوسطى الذ تجلى في التحول ما بين حق
ه المنظمات  انت من أهم ما نادت  ة  ا اجتماع ة المرأة قضا ام أغسقت) .ـ لقد عالجت روا ًا في روايتي (غايب) و(إذا اال جل

ة الى تعّسر أحوال  تها الروائ ة في المجتمع العراقي التي ردَّ ة لحقوق االنسان، ولعلَّ من أبرزها أزمة العنوسة المتفش العالم
اب الما مامة) في الش ة ( اب إلى الخارج نتيجة لذلك، وهذا ما لمسناه في شخص ، وهجرة الش سبب أزمة الحصار االقتصاد ة؛  د

اةالعيون السود قة ح ساء) في حد ة (م ة أن الميثاق الذ وضعه ٦، وشخص ة النسو ـ يتضح من استقراء النصوص الروائ
اة و  الم منم يراود النفس في العرب لغرض المحافظة على ح االنسان في الح حمايته من القهر والتعذيب، ما هو إال مجرد 

ة فرصة للتطبي الفعلي في الواقع، يتضح ذلك من خالل انتهاك السلطة  أ َ في ظل السلطة الحاكمة  ح ة، لكنه لم  اة مثال ح
فلها.ـ  ة، وهي الُملزمة  اس ة والس ة واالقتصاد ر ة والف ات لحقوق االنسان المدن ة الكثير من الشخص ة العراق لقد قدمت الروائ

ع  ات عن رفضها لجم ة، وحاولت المبدعة أن تعلن من خالل خطاب تلك الشخص ع اة طب ش ح المقموعة التي ُمِنَعت من ع
واالحتجاج أنواع الظلم واالضطهاد الُممارس عليها من قبل جهة ظالمة (هي السلطة في الغالب)، في محاولة منها لنهر الماضي 

دور بين فلكي الوطن والمنفى، إذ  ون مفتوحًا و ان في المنجز الروائي النسو عادًة ما  ان الم المستقبل .  ه، والنهوض  عل
ما  ة  عد الحب)، أو في المحلَّة الشعب ق الرائحة، سواقي القلوب، حارسة النخيل،و ما  ات (عندما تست نجد ذلك واضحا في الروا

ة جاء في روا اس ة التأثيرات الس نة المغلقة فقد تمثلت في البيوت، وقد أظهرت الكات عد، والعيون السود)، أما األم يتي (النقطة األ
ات، وهنا  انًا قامعا أو مانحا للحر ان (الوطن أو المنفى) بوصفه م ة في الم ة التي طرأت على الشخص ة واالجتماع واالقتصاد

ة، على الرغم نقع على مفارقة مهمة وجدناه انين معاديين للشخص ات المدروسة، وهي أن الوطن والبيت تحوال الى م ا في الروا
ه  ان أليف، تشعر ف ان قامع الى م مفهومه البديهي من م ، وتحول المنفى  انين لد االنسان العاد من ُألفة هذين الم

ة ة العراق ة. عمدت الروائ منحها الحر األمان، ألنه  ة  ًا، بل إنه  الشخص ن هذا التكسيرعشوائ الى تكسير الزمن وتفتيته، ولم 
اق وحذف  ون، مستعينة بتقانات الزمن من ارتداد واست ائن وما يجب أن  ة أظهرت خاللها التعارض بين ما هو  ة فن ان قض

منًا  ارزًا ومه ون  اد  ل  ش ة الى تقانة االرتداد  ص وتوقف، وقد لجأت الروائ ، ولعلَّهنَّ أردَن بذلك وتلخ على التقانات األخر
الت هنَّ الالئي أقدمن  اق فقل َنه ولجأَن الى المنفى، أما االست إجراء محاولة لضغ الزمن والعودة الماضي، أو الى العراق الذ تر

)، وفي ذلك تول الخضير ة حسين، و ، وهد سلون هاد ـ(م ة التقانات  ق منًا على  ه وجعلنه مه محاولة لتغيير الوضع  عل
ما في  خي، الس اآلني نحو االفضل من خالل هذِه النصوص.وجدنا أن هناك نوعًا من االندماج بين الزمن النفسي والزمن التار

عد، وحارسة النخيل، ات التي تناولت موضوعة الحروب، ولعلَّ من أبرزها (النقطة اال   الروا
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  عدنان داود عبد الحسن  اسم الطالب
 

ّةِ  نوان الرسالة أو األطروحةع ِة العر ِة في البن   فلسفُة الحر
ة والّتطبي  النظّر

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم  لغة عر

ملخص الرسالة أو 
  األطروحة

فتها في يل المقطعي َأْم من حيث وظ ة منزلة ال تقلُّ عن الحرف سواء من حيث التش ات في اللغة العر إيراد المعاني  إنَّ للحر
ة تكون دْخًال لنوع  ة ذهن ات لتقن ارة عن تجل ة ع ة في اللغة العر ات فكرة مفادها َأنَّ الحر حث من إث عها. فقد قرب ال وتنو

مة ما جاء في التراث ممّ  قي ُمَتمِّ طها الضوء على الجانب التطب ة هذه الدراسة في تسل ما تكمن َأهم ه الداللة ,  ة في توج ا الحر
ن أن يرتقي إلى مستو القانون  م ة بين الصوت والمعنى, ال  ع ة الطب المناس ع.إن القول  ل عرضي سر ش عرضه اَألسالف 

, ولم تشهد الساحة  حتاج إلى تطبي عام على مفردات اللغة, وهذا األمر إلى اآلن لم يتحق العام, وذلك أن مثل هذا القول 
ة جهدا تكفل بهذا األمر, المعنى سوغت  اللغو احثين الجادة, التي قدمت تفسيرا مقنعا لعالقة الصوت  قات ال عض تطب غير أن 

. أن  م في الدرس اللغو أخذ موقعه السل أن  فيلة  ه ستؤد إلى نتائج  حث ف عة ال , فمتا ش غي أن  القول: إن هذا الطر ين
ة األصل التي جاء بها ابن فارس, يتف مع تط ة النظر في استثمار نظر هذا تكون زاو ة, و ما يخص الحر قات ابن جني ف ب

أمثلة  عج هذا الجانب من الدرس اللغو  قات. إن أول من  ما وصل إلينا من تطب ة ابن جني ف قي على وف منهج الجانب التطب
أمث ه  ه, إال أنه توسع ف ة, هو العالم ابن جني, على الرغم من إشارات الخليل وسيبو ق ادت تكون منهجا تطب ة,  ق ة تطب

عضهم  عض الشيء, أما  عضهم غامضة  ة معينة بدت ل قاته على وف منهج .سار ابن جني في تطب ة التطبي معتمدا في عمل
اس عقد الصلة بين الصوت والمعنى يرتكز على  اآلخر؛ فاستطاع ان يخرج بنتيجة تبين معالم منهج ابن جني, متمثلة في أن ق

ذول في أثناء نط الصوت بوازنته مع المعنى المحسوس, أو االعتماد على صفة في الصوت تتساوق مع صفة في الجهد المب
 المعاني أو األحداث, حذوا لمسموع األصوات مع محسوس األحداث.

  
  

   



م ر  سراب 
 

 ماجدة هاتو هاشم اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
عد الحداثة ة ما ة العر   الروا

 اب الروائيدراسة في الخط
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٠ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ات القرن المنصرم حتى الوقت الحاضر تزايدا مضطردا في  ة في الوطن العري، ومنذ ستين ة واألدب اة الثقاف فقد شهدت الح
ات هذا المنجز ملفتا لألنظار، الى الحد الذ  اس خور ود. صالح فضل الى وصفه المنجز الروائي، و أل عض النقاد  دفع 

ن لها ان تكون ديوان العرب بدال من  م ش عصرها الذهبي و ة تع عضهم ان الروا االنفجار الروائي، ال بل أكثر من ذلك أرتا 
ال قارة وثابتة، فشهدت بذلك تح ة وتمردها على أش ل صنوها الشعر. ولقد راف هذا التزايد رفض الروا ة والش وال في البن

وسف  طاني و فاضل العزاو وجمال الغ ة لعدد من الروائيين  ة جديدة َوَسَمت النصوص الروائ والموضوع، وظهرت أسس جمال
ة مني في دراسة المنجز الروائي،  م الكوني وغيرهم.ورغ ات وابراه ابي ورجاء عالم وهد بر القعيد وحيدر حيدر وعبدالخال الر

ة لشغفي وم ار على دراسة النصوص الروائ ، وقع إخت ه من جهة أخر ة ماأستجد ف ة من جهة، والوقوف على عت عتي للروا تا
ة، عبر قراءة عدد  عد الحداث ة ما ة العر ة للروا ة وتحليل م دراسة نقد ة.يتجه إهتمام هذه الدراسة الى تقد عد الحداث ة ما العر

ة، بل من نماذجها التي تبنت أسسا جما عوامل ذات وما  ار هذه النماذج مح ن اخت ان سائدا قبلها، ولم  ة جديدة مغايرة لما  ل
ار على عدد منها، اعتمادا على  ات، فكان أن وقع اخت بير من الروا ة، فعمدت الى استقراء عدد  حرصت ان تكون موضوع

مته ا انة الروائي وحجم نتاجه الروائي وق ن إثنين األول م ة للوطن أمر ة الرقعة الجغراف ة، واآلخر إنني حرصت على تغط لفن
عه في دراستي، وألستحالة وجود منهج واحد  العري ليجئ النتاج متنوعا وممثال له.ولكي أحق هذه القراءة البد لي من منهج أت

المنهج ال ه من هذه النصوص، فقد أفدت من مناهج عّدة  د ان أستجل غطي ما أر ن له ان  ع م خي الذ وظفته عند تت تار
ي. ولئن بدا المنهج األول متقاطعا مع المناهج  ا، فضال عن إفادتي من النقد الثقافي والنقد النسو والمنهج التف خ الظاهرة تار

عنيني من توظيف ه ذه الثالث األخيرة، فإن ما دعا الى الجمع بينهما هو أن التكون قراءتي ناقصة أو مجتزأة، ألن الذ 
ة، الستجالء النص وٕاضاءة  ة تكامل النص عبر رؤ ا مني لألحاطة  تي أو يدعم موقفي فحسب، بل سع المناهج، ال مايخدم رؤ

ه.ومن أجل تحقي دراسة الخطاب الروائي لهذه النصوص، أقمت الدراسة على تمهيد وثالثة فصول، قدم التمهيد  الذ ُعدَّ  -جوان
ة فصل تنظير  عد الحداثة استعراض - مثا ة مفهوم ما ال عد الحداثة فضال عن عرض إش ما  ا لمفهوم الحداثة وعالقة الحداثة 

ة ألصل الى صحة  ة العر ة تصنيف الروا ال ه الى إش ة وقد تطرقت ف عد الحداث ة ما ة العر وصوال الى تحديد مالمح الروا
ة عليها ، فضال عد الحداث ة ما ه من إطالق تسم ادة  ماذهبت إل شأن المراحل التي قطعتها، ز اب ظهورها وتصورت  عن أس

عد  ة ما ة العر ة.أما الفصل األول فقد خصص لدراسة تمظهرات الروا عد الحداث ة ما ة العر على ذلك حددت مالمح الروا
حثين وهما: األ  ال المفر أساسا لها، لذلك فقد تضمن م ة التي اتخذت من الهجرة الى الخ ة (الميتاقص)، الحداث ول ماوراء الروا

ض  ة التي سعت الى تقو عد الحداث ة ما  ة العر ة.وخصص الفصل الثاني لدراسة تمظهرات الروا ة السحر ة الواقع واآلخر روا
حث اآلخر هو الروا ة)، والم ال عد الكولون عد األستعمار (ما ة ما حثين األول روا ز وٕانبثاق الهامش، فجاء على م ة المر

ة.   النسو
 

  
   



م ر  سراب 
 

 محمد عادل جاسم اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة عصر الخالفة  ُة اللّذة واأللم في شعر الغزل األندلسي حتى نها  ثنائ

ة )                                   ة فن  (دراسة موضوع
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة التصل الى درجة الكمال والرقي  عين االهتمام أن الثنائ ز على األخذ  ة ,فمنهم من ر ن الى الثنائ ر يف نظر العلماء والمف
ع مبدأ تعاقب األضداد ونتيجة تقابل الدال  ة التي تت ة المنطق يزها على الضد عتمد تر ان  ر والجمالي, اال إذا  والنضج الف

ة التي رافقت نشوء الحضارات والمدلول .  ة والدين ر مَاً◌  وفقًاً◌ً◌ المعتقدات الف ر الفلسفي الغري قد ة في الف تبلورت فكرة الثنائ
ا . اته الدن   وٕارساء محاور ودالئل تسير اإلنسان الى دواعي الخير والشر ,أو السعادة والتعاسة في ح

يين المحدثين فقد نظروا ال ة أكثر اما نظرة الفالسفة الغر ائز وأسس نفس ة من جانب أخر يدور في األغلب على ر ى تلك الثنائ
ة التي تستمد  ر الفلسفي اإلسالمي على المعتقدات الدين مفهوم اللذة واأللم في الف ة المتمثلة  من غيره . اعتمدت  تلك الثنائ

م .فكان حصيلة عاتها من الدستور األول واألخير ,اال وهو القرآن الكر عض الفالسفة المسلمين قد تأثروا نوعا  تشر ذلك أن نجد 
ة .اما نظرة علماء النفس الى  يين القدامى والتي لم تكن هناك فيها خروج على المعتقدات الدين عض آراء الفالسفة الغر ما في 

ة تسير اإلنسان  مظاهر نفس ة  ة ,مصحو ز ة غر ة فكانت تعتمد على محاور ذات نظر فطر اد وراء,تلك تلك الثنائ على االنق
ة  ة . ولإلبداع الشعر خاص شر عة الموقف الذ ينصب على النفس ال عتمد على طب شعور أو بدون شعور وذلك  ة  الثنائ

ة الخل واإلبداع, على وف  ين عمل اته ,و تعتمد مابين السلوك اإلنساني الذ يتخذ من الجانب النفسي رؤ تبنى عليها نظر
ة الخل في  ممارسات تجلب ال واألسلوب الذ يبين من خالل عمل اللذة وقد تجلب االلم أو االثنين في آن واحد, عن طر الخ

ة :هي التي تمثلت  ة فالمعنو ة وأخر قصص ة ومنها لغو نشوة الوحي ومعاناته .  تمثلت اللذة في عّدة جوانب منها معنو
ة للجسد من ج ة والمفاتن الظاهر مال الخدود والقدود, والقوام الجميل, والخصر النحيل, وثقل األرداف, والشعر األوصاف الحس

ة .  أما  األلفا التي تجلب اللذة واالنشراح للنفوس المتلق ة: فهي التي تمثلت  اض الناصع, الخ..أما اللغو األشقر, والب
األسلوب القصصي الذ يتخللها الكثير من األوصاف ة:فهي التي تتمثل  المغامرات  القصص ة المتمثلة ( والتشبيهات الحس

ز اللذة في  ة تدلل على تمر ة للجسد األنثو فق ,بل وجدنا هنالك شواهد شعر ز اللذة على الصور الحس الطائشة). لم تتمر
الشا ة قد أدت  ذلك صورة األلم لم تقتصر على صور الهجر والحرمان ,بل وجدنا هنالك صورًاً◌ً◌ حس عر الى صورة العفاف ,و

ن للنساء الحرائر شأن  ات ,ولم  أظهار مالمح األلم من  خاللها.اقتصار شعر الغزل في المجتمع األندلسي ,على الجوار والغان
, بل وجدنا الكثير من الخلفاء واألمراء والفقهاء لهم في هذا الغزل نصيب  ر على الشعراء فق المذ قتصر شعر الغزل  ر .لم  يذ

عد ر, إذ لم  عش الجمال أين ما حل وارتجل.   يذ ة في ظل مجتمع متحضر  هذا الغزل من المظاهر الشاذة أو الماجنة أو الغر
, فلم نعثر على نص واحد يدلل على مفهوم  ابدات العش , وم الرجل على مفهوم واحد وهو آالم الهو اقتصر شعر تغزل المرأة 

دة من نوعها اللذة في شعرهن الغزلي اكتشفنا من خالل اطالعن ة فر ة على لغة  عالم ا على معظم الشعر الغزلي في تلك الحق
األلم ,ولم تقتصر هذه اللغة  على  ل غير شاسع ,وهي لغة التلذذ  ش عند شعراء األندلس مع وجودها في الشعر المشرقي ولكن 

ع الشعراء. ظ عة في القرن طائفة أو فئة من الناس, إنما شملت الخلفاء والوزراء والقادة وجم الطب هور شعر الغزل الممزوج 
دة من نوعها ,اذ ما قورنت  ة جميلة وفر ة وعاطف ل واسع في القرون الالحقة,وهو ذ  دالئل نفس ش الثالث الهجر , وانتشر 

ة,  مع وجود الغ الدرجة األولى على  األساليب ال عتمد هذا الغزل  ة ,و ة الزمن تطاب وتماثل في  الشعر المشرقي في تلك الحق
ة . ة  والمعنو ع جوانبها اللغو عة من جم المرأة والطب ة للغزل  النس   ال المفهومين 

 
  

   



م ر  سراب 
 

  عبد الرضا علي مشعب الكناني اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  الشعر النجفي المعاصر
ات األداء الفني   دراسة في مستو

 م٢٠٠٩-١٩٦٨
وراه الشهادة  د

 ٢٠١١ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة الممتدة من  ل في نصوص الشعر النجفي المعاصر، المنتجة في المدة الزمن ، ٢٠٠٩م إلى ١٩٦٨عد انتهاء تطوافنا الطو
ه عالمهم المعاصر  مور    من جانب آخر.وجدنا أن نتائج هذه المرحلة قد جاءت محمًال بـ(أنا) الشعراء ورؤاهم من جانب، وما 

ة متنوعة، تم تحديدها  ًال على ذلك، إذ ضّم حقوًال دالل قوم المعجم الشعر دل األتساع، والتنوع، و ة  وقد اتسمت لغة هذه الحق
ة، ألفا الحب، ألفا الحزن). اسة والوطن عة، ألفا الس ة الشيوع: (ألفا الطب حسب نس عة محاور هي  فها على أر   وتصن

اسة الحس الوطني والعري لد هذه الطائفة ومّثلت ألفا ة المختلفة، وأظهرت ألفا الس عة نزوع الذات ومواقفها اإلنسان  الطب
ا اإلنسان العري المعاصر. وجسّدت ألفا الحب حرقة العواطف  اسي وقضا الواقع الس ينت وعيهم الشديد  من الشعراء: و

ة ونشوتها. وقد أفاضت هذه األلفا أ س في عينة الشخص لت نزعة الحزن ظاهرة ُملفتة ل ة الصادقة. وشّ العاطفة الدين ضًا 
غناه  ارزة في لغة الشعر النجفي المعاصر؛ إلحساس الشاعر  غدو التراث عالمة  حثنا فحسب، بل في الشعر العري المعاصرو

ة ال حدود لها. وقد أعتـُمِ  اراٍت، وقدرته على منح القصيدة المعاصرة طاقات تعبير اته المختلفة ألفاظًا، وع مستو د هذا األداء 
فًا  عض النصوص ُوظـّف التراث توظ ة. ففي  ان متفاوتا؛ لتفاوت اإلدراك والجذور المعرف وتراكيب، وأجواء، إال أن مستو األداء 

ة والجمال. وفي نصوص أخر جاء مقحمًا ومطِفئًا للفعل اإلبداعي.ولجأ الشاعر  ة الفن اللغة في غا في هذه المرحلة إلى التعبير 
ة من التكّلف ، والتقعر،  ائها وجعلتها مأنوسة، خال ة فعالة في عصرنا، أنزلت لغة الشعر العري، ومن عل السهلة، وهي طاقة أدائ

ي مفيدًا من مفردات هذه اللغة وتراكيب الكالم المح ضًا إلى األداء  ارد. وتوجه الشاعر أ ل لف ممجوج  ره ومن  ها. ومن المفيد ذ
حققا التأثير الجمالي المطلوب،  ة واالنفعال؛ ل التجر طين  تهما، المرت مد صدقهما وعفو هنا أن نجاح هذين األدائيين مرهوٌن 
حث،  ة موقعًا مميزًا في عينة ال قة، وقد أخف من لم يدرك ذلك.واحتلت الصورة الشعر وقد نجح فيهما وأبدع من وعى تلك الحق

ه وت الحواس. وفي التشب يلها  ه، واالستعارة، والرمز. وسعوا في تش التشب ة،  ان وّسل الشعراء إلقامتها بجملة من الوسائل الب
قدر مراعاتهم التمثيل الصادق لإلحساس، ولم تختلف  ه  ة بين طرفي التشب الفني الفاعل، لم يراِع الشعراء العالقة المنطق

  ه في هذا الجانب.االستعارة والرمز عن التشب
أتي ذلك؛ لما يّوّلده هذا النزوع  م، والتجسيد. و ص، والتجس اله الثالثة: التشخ أش حث عن شيوع البناء االستعار  شف ال و
عزز إحساسه الكوني بوحدة الوجود، فضًال عما  ة الخل عند الشاعر، و ع رغ ش ألوانه المتقدمة من حس جمالي  ر  التصو

ات والحدوس. ووضح للحواس أثرها في بناء الصورة، حققه هذا الن الالوعي والرغ ة.وجاء الرمز محمًال  ة عال حائ م من طاقة إ
ة الحواس. ق ة، و حث، وتتلوها الصورة السمع ة مجموع صور الحواس في عينة ال صر   وقد تصدرت الصورة ال

قاعي  الجانب اإل ة واضحة  قاع الداخلي عبر وأولى الشعر النجفي المعاصر عنا ل اإل ه: الداخلي والخارجي. وقد تشّ مستو
قاع الداخلي شيوعًا، وقد تجّلى بنمطين  ان التكرار أبرز صور اإل م، وغيرها، و س، والتدو التكرار، والتجن ة متعددة،  ات صوت تقن

ة قاع الخارجي بوصفه إطار التجر ة المؤثرة، ممثًال  هما: التكرار الصوتي، والتكرار اللفظي.وروعي اإل ق ة وصورتها الموس الشعور
حور الشعر العري المعروفة، مسجًال الكامل  شفنا اإلحصائي للمدة المقررة، تحرك الشعراء ضمن  ة.وأظهرت نتائج  الوزن والقاف

ان الكشف  ة، وتنوع واسع في األضرب.وأ ه هذا الوزن من مرونة، وحر ة في الشيوع؛ لما تمتع  اإلحصائي الساب أعلى نس
ل  ش ل، والعمود  الوزن، وهي: تنّوع الوزن داخل القصيدة الواحدة، وتناوب الش ة مخصوصة  قاع عن مجموعة ظواهر إ

ة ـ المفتوحة والمغلقة ـ ثم القاف ة المقطع عها القاف ة الموّحدة، وتت أتي في مقدمتها القاف ة أنماطًا متعددة،  ة الحر.واتخذت القاف
 الحرة.

 
  



م ر  سراب 
 

  هالة حسن حسين السعد  اسم الطالب
 

َشارة  َمْنَهج محمد علي عنوان الرسالة أو األطروحة   بن 
  ) هـ١١٨٨ت (

ه نشوة السّالفة ومحل اإلضافة تا  في 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تاب ( نشوة السالفة ومحل اإلضافة ) موسو  عة ترجم وأرخ فيها المؤلف لعشرات من الشعراء و الكتاب والعلماء الذين ولد عد 
الديين وعاصر المؤلف قسم منهم . ع عشر والثامن عشر الم ين السا  أغلبهم في القرنين الحاد عشر و الثاني عشر الهجر

ًال لكتاب سالفة العصر البن معصوم  تاب (نشوة السالفة ومحل اإلضافة) ذ ان  م شعرائه لما  ع المؤلف تقس المدني فقد تا
ن ، والعراق ، والمغرب . حر من ، و ال رمة ، و المدينة المنورة ، و الشام ، و مصر ، و ال ة الم م  حسب البيئات مبتدئًا 

اين في أسلوب المؤل الترتيب الهجائي او األبجد .هناك ت ه وفي أثناء ترجمته للشعراء  تا ف عند ترجمته لم يلتزم المؤلف في 
مجرد إشارات مختصرة لشاعر آخر في  تفي  انًا و فصل القول في ترجمه احد الشعراء أح فصل القول ،  فقد  للشعراء ، فقد 
عتمدها في تراجمه  .تنوعت المصادر التي اعتمدها في  ار المتوافرة له أو التي  ان ُأخر , وذلك يرجع إلى المعلومات واألخ أح

ن المؤلف ناقًال لتراجمه من إنجاز تراجم أد ة وغير ذلك  .لم  ان  للمصادر المدونة الصدارة ، ثم المصادر الشفه ائه ، و
ة  ة و النقد ة للكثير ممن ترجم لهم وهذا يدل على قدرته األدب ة ونقد الغ ة و قات لغو انت له تعل المصادر والمراجع فق ، بل 

ة  .   والذوق
افة .سار الشعراء في العصر ا ة  قة , فقد أبدعوا في األغراض الشعر ة السا  لوس على مسار أسالفهم في العصور األدب

ًا للشفاعة وأمًال في الخالص من المآسي و  ة التي طرقها شعراء هذه الحقب طل ح الديني أوسع األغراض الشعر ان المد
اب أجهل ة الحروب والتخلف . خلو الكتاب من النساء الشواعر ، ألس عد انجاز هذا المؤلف في غا ة  . ة ثقاف ها قد تكون اجتماع

ة رغم المصائب و  ة التي بذلت للحفا على اللغة العر ة و األدب اء والجهود الثقاف عشرات الشعراء و األد ة فقد عّرفنا  األهم
سبب الغزو األجنبي وما رافقه من جهل وت ي آنذاك  المجتمع العر خلف .وفي الكتاب جوانب ُأخر جديرة الكوارث التي نزلت 

ة. الغ مثال لذلك الصورال حث والدراسة و   ال
 

  
   



م ر  سراب 
 

  صفاء هالل حبيب اسم الطالب
 

يرافّي ( ت  عنوان الرسالة أو األطروحة ه ألبي سعيد السِّ تاب سيبو رفّي في شرح  حث الصَّ   هـ ) ٣٦٨ال
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر
ص الرسالة أو ملخ

 األطروحة
صرّ ، ح َِّة وال سَّما في النَّْحِو ال ع الهجرّ ) في العر ن ( القرن الرَّا ارز ان أحد علماء َعْصرِِه ال يرافّي  َق على أنَّ السِّ تَّى َتَفوَّ

يرافّي اْعَتَمَد في شر  َشَف الَْحُث عن أنَّ السِّ مَّانّي . َ ِه الفارسّي والرُّ ِحِه للكتاب على ُعَلَماِء اللَُّغِة ِمْن البلديِن ( الكوفة ُمَعاِصَرْ
دَ  يرافّي اْعَتَمَد على ُنَسِخ الكتاِب المتعدِّ ًحا إَّاها . أنَّ السِّ صرة ) ، ُمْوِلًا آراَء أصحاِِه اْهِتَماًما ومرجِّ ِة الَّتي َقَرأَها َعاِلٌم على آخر وال

َها وأَدقَّها ، حَ  َف ، فَكاَن ُيَواِزُن ، ُمْخَتاًرا أَصحَّ أَدقِّ ُصَورِِه ، وِتْبَاِن َما ُحرَِّف ِمْنُه أو ُصحِّ ه  َرَص ِمْن خالِلها على إْظَهاِر َنّصِ سيبو
م في القرآِن الكر ِثًرا ِمَن االستشهاِد  ْ اَن ُم يرافّي  .أنَّ السِّ ُح َما َوَرَد فيها ِمْن َغَل ِة ،  إْثَاِت  َبْيَن هذه النَُّسِخ وَُصحَّ رفَّ اِم الصَّ األْحَ

ما َبيََّن الَحْ  اذَّة .  ِعها حتَّى الشَّ صرِّْيَن إْذ اْحَتجَّ بجم ًدا ِمَن ال اَن أقلَّ َتَشدُّ يرافّي على فضال َعْن قراءاِتِه ، فقد َ َ السِّ ُث َتَحفُّ
القليِل منه وفي َمَساِئَل  الحديِث َفهو َلْم َْحَتجَّ إالَّ  ها االستشهاِد  يرافّي ُلَغَة الِحَجاِز وَعدَّ ل السَّ َسْت َمَثاَر َجَدٍل بين اللُّغوِّْيَن . فضَّ ِع ماَجاَز االحتَلْ يرافّي بجم داءة .اْسَتْشَهَد السِّ ُذْوِذ والرَّ الشُّ اللُّغِة الفصحى وَِصُف لغات ُأخر  جاُج ِِه ِمْن ِشْعِر االْصَل في االحتجاِج 

عرّ الموسومة بـ ( سنة  العرِب ماكاَن واقًعا ِة االحتجاِج الشِّ يرافّي  ١٥٠ضمن ُمدَّ ان السِّ ستشهْد ِِشْعِر المولَّدين .  هـ ) ، ولم 
يرافّي نسَب ِقْسمً  صرَّة  أنَّ السِّ ه و مدرسته ال ْعِر المجهوِل القائل ، لكنَُّه َيُردُّ ماخالَف مذه الشِّ ْثَرٍة  َ اِت ستشهُد ِ ا ِمَن األب

يرافّي َبَرَز في أال اَس عند السِّ َل الَْحُث الى أنَّ الق َة الِقْسِم اآلخر منها . َتَوصَّ َح نس ِن :أحدهما : مجهولِة الى قائِلها ، وقد َصحَّ مر
الِم العرب .أثبَت الَْحُث تسع اذِّ ِمْن َ ًدا للمسموع .واآلخر : استعمَلُه في َردِّ النَّادِر والشَّ رفَِّة َجَعَلُه ُمَعضِّ عين َنْوًعا ِمَن الِعلَِّة الصَّ ة وأر

رفَّة . اِم الصَّ اَت األح يرافّي حاوَل من خاللها إث   عند السِّ
يرافّي َوْزًنا لـ ( ُأْخٍت ) و( ِبْنٍت ) غير ( ُفْعت ) و( ِفْعت ) ، وهو (َفَعل) على األْصِل ( أَخو ) و ( َبَنو ) ، إل  - ر السِّ ْثَاِت أنَّ ذ يرافّي َوْزًنا آَخَر لـ ( َشْوشَ  التَّاء اة ) ، لم ُيْثِبْتُه َغْيُرُه للتَّأنيِث بخالِف َمْن َزَعَم أنَّها مبدلٌة ِمَن الواِو الَّتي في أْصِل الكلمة .أْثَبَت السِّ

يرافّي إَذا أراَد تخفي َل الَْحُث الى أنَّ القدماَء وفي ُمَقّدمِتهم السِّ التَّخلُِّص ِمْن ُحُرْوِف الِعلَِّة لجأ الى وهو ( َفْوَعلة ) .  َتَوصَّ لمٍة  َف 
اشرة ، معتمديَن بذلك على َمَقاِطِع الكل ا المحدثوَن فُْسِقُطْوَن الَحْرَف م يرافّي الَقْلِب أو األْبَداِل ثم َحَذَف ذلك الحرف ، أمَّ مة .َعدَّ السِّ

ا لـ ( َحَيَدان ) و( مَ  ٌة أو َزْعَزَعٌة َشِدْيَدٌة ِبِخالِف اللَُّغِوِّْيَن وال ِسََّما الخليل ( َفَعالن ) َمْصَدًرا ِقَاِس ْن فيهما َحَرَ ُ َالن ) ، وٕاْن َلْم َ ه .    وسيبو
، نحو : ( ُهَذْيل ) و( ُهذَ  - ه ، أ ْسَِة إل لِّ ما َجاَء َمْسُمْوًعا ، َقْد َعَدَلِت الَعَرُب في النِّ يرافّي على ُ م ) و( ِلّي َقاَس السِّ ) ، و( ُفَقْ ِ وُمَخاِلًفا آَراء اللَُّغِوِّْيَن . اسْ  ُذْوِذ ، ُمْنَفِرًدا بهذا الرَّْأ آَراِء الَكِثْيِر ِمَن اللَُّغِوِّْيَن ُفَقِمّي ) ، وغيرها وَجَعَلُه َخاِرًجا َعِن الشُّ يرافّي  َتَعاَن السِّ

ِح الَمَساِئِل الَِّتي َوَرَدْت في الكِ  َاِن في َتْوِضْ َشْرِح الِكَتاِب َو يرافّي  َتِف السِّ ْ لَّ َمْن َخاَلَفُه .  َلْم َ ه ، َوَردَّ ُ فاِع َعْن سيبو َتاِب ، أو الدِّ
ُل ، ُمْسَتِفْيًدا ِمْن َنْزَعِتِه الَعقْ  ِْيرِِه التَّْعِلْيُل والتَّأْو اَراِتِه ، َبْل َغَلَب على َتْف ه وِعَ لِّ ذِلَك ناقَش ِلَِّة واُنُصْوِص سيبو ِة ، ومع ُ لَمْنِطِقَّ

ه في َمَواِضَع َشتَّى ،  َ على أْكَثر ما وَرَد في الِكَتاِب ِمْن َمَساِئَل ، وهذا األْمُر َساَقُه الى ُمَخاَلَفِة سيبو ُمْعَتِمًدا أَصاَلَتُه الِعْلِمَِّة وَعلَّ
  وَتَنوَُّع َمْعِرَفِتِه وَسَعَة َثَقاَفِتِه . 

يرافّي َتَوهُّمَ اْسَتدْ  - َر َْعَض لغاِت الَعرِب الَّتي أْغَفَلها .  َردَّ السِّ ه أْبِنًَة َصْرِفًَّة ، وذ َجْمَهَرٍة ِمَن الُعَلَماِء في  َرَك الّسيرافّي على سيبو
ه وُمداِفًعا َعْنُه . ًحا لُمراِد سيبو ًحا وُمَوضِّ ه ، فَجاَء ُمَصحِّ َ َجْمَهرًة ِمَن  َتْفِسْيِرهم لِعَاَراِت سيبو يرافّي َقْد َغلَّ َشَف الَْحُث أنَّ السِّ أتي في ِسَاِق ِدَفاِعِه َعْن َ لُُّه  داءِة ، وهذا ُ الُْعِد والَفَساِد والرَّ َعِتِه في آَراِئِه الُعَلَماِء ، وَوَصَف َمَذاِهَب ِقْسٍم ِمْنهم  ه وُمَتاَ سيبو

يرافّي أَثًرا َصْرِف  يرافّي ِمْن آَراَء وُنُصْوصٍ .َ َرَك السِّ عده ، فَنَقَل األعلُم أغلَب َما َجاَء في َشْرِح السِّ  ا عند الّلّ◌ُ◌َغِوِّْيَن وُشرَّاِح الِكَتاِب 
َن .  ٌ لُجُهوِد اآلَخِرْ َس تأثًُّرا ، بْل هو اْجَحاٌف وَغْم ْنُت أنَّ هذا ل يرافّي ، وَقْد َبيَّ ذِمْن دون َعْزِوَها الى السِّ لَك أفاَد ِمْن آراِئِه ابن و

ش ، وابن ُعْصُفور ، وابن مالك والرَّضّي ، وغْيُرهم ، وافُقوُه في ع  آَراَء وَخاَلُفوُه في ُأَخر .  ِهَشام اللَّْخِمّي ، وابن 
  

   



م ر  سراب 
 

د بدر منهي السهالني اسم الطالب   مؤ
  
 

ات الخطاب عند اإلمام الصادق( عنوان الرسالة أو األطروحة  )مستو
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اة اإلمام الصادق( أ الله له أيد طاهرة مطهرة امتدت ح ة ، إذ ه اس طرة الخالفة الع ة وس ) من انقراض الخالفة األمو
ما ترك الصا اه ف اة الطاهرة، وأكثر ما يلفت االنت ه الذ ضم أفكاره ، دق(لتحتضنه ، وترعى تلك الح نوز علمه ، خطا ) من 

ماني . إن من أبرز النتائج التي  قه اإل ه وسعى خلفه في طر مانه قدمها إلى الناس عامة فمنهم َمْن أح ه ، وثمرة إ وتجار
ات الخطاب عند اإلمام الصادق) هي تسل الضوء على اإلمام الصادق بوصفه اإل مام والهاد توصلت إليها في دراستي (مستو

ًا على أفكاره  ان االهتمام منص عد ان  ه التأمل والدراسة  ستح خطا ة ، ل ناء الفئة الواع الذ أخذ على عاتقه بناء األمة و
ه  حاثهم ، ودراساتهم ، وعلى الرغم من ذلك ان خطا احثين ، ودارت حولها أ وآرائه وعقيدته ، إذ استقطبت هذه الجوانب اهتمام ال

هذا لم  صورة مستقلة ، و ه  عض الدارسين ، غير ان احدًا منهم لم يدرس خطا ه  ن خارج نطاق هذا االهتمام ، فقد اهتم 
ا التي أخذت  م في معظم القضا شفت الدراسة على مستو الموضوعات واألفكار عن استفادة اإلمام من القرآن الكر الشمول.و

ه ، إذ تمثَّ  ا في الدعوة إلى االعراض عنها وسرعة زوالها وشمل ذلك عموم حيزًا واسعًا من موضوعات خطا ة للدن ل النظرة القرآن
ه ولم يخرج عن المنظور القرآني في وصف اآلخرة فما من فكرة إالَّ ولها جزء قرآني ظاهر أو خفي  يف ال وهو القرآن  –خطا

ة و  –الناط ومن بيت النبوة والوحي  ا االجتماع حاء الصوتي ما في ذلك القضا ما يخص اإل ة.أما ف اس ة والس االقتصاد
ه( عث من خطا عة النس داخل الخطاب المن ل اللفظة وطب ان نتيجة لتواشج الصوت مع المعنى بوساطة العالقة بين ش  (

ار وانتقاء األلفا ذات الجرس الموحي واللجوء إل قوم بنصرة المعنى ، وقد ظهر ذلك بوضوح عبر اخت ى أساليب التكرار فالصوت 
ة التي اشتملت عليها.   والجناس فضًال عن السمات الفن

المعقول ؛ وذلك لكي تقرب هذه الصور في  المحسوس أكثر منه  ر  ة تعتمد التصو نا ه واستعارة و ان من تشب انت أساليب الب و
ة المتلقي وأكثر تفهمًا وٕادراكًا له ون أبين وأوضح على نفس ة التي  النفوس فالتعبير  ار ة الم عد هذه الرحلة العلم ذا رأينا  .وه

م  عض التصورات والمفاه ات الخطاب عند اإلمام الصادق ومؤسسة ل ة لمستو ق حاولت ان تخطو بخطى وئيدة لرسم صورة تطب
ل ما أقوله ما قلناه ونقوله بل تفتح آفاقًا للحوار والمناقشة ، و ال شك الكلمة الفصل ف اني لم أدخر وسعًا في  التي لن تكون 

يل.           سبيل إخراج هذه االطروحة على أتم وجه فلعلي وفقت ومن الله التوفي والسداد وهو حسبي ونعم الو
 

  
   



م ر  سراب 
 

مان اسم الطالب اح علي سل  ص
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ع الهج ة القرن الرا ب الحديث  المطبوعة حّتى نها تب غر ة في   ر اللهجات العر

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

صرح  ان  ، ومنهم من  ر أّنها لغة فق ان يذ س واحدًا ، فمنهم من  ب الحديث في تناول اللهجات ل تب غر ان منهج أصحاب 
الم العلماء لب م ، والشعر ، و القرآن الكر ستشهد  ان  ة الحديث بها ، ومنهم من  انوا يتناولون روا انها . فضًال عن أنَّهم 

ون السبب في  ن الشعراء ؛ وقد  ة محرفة عما هي في دواو ات  الشعر عض الكلمات الواردة في األب المعنى ، حيث انَّي وجدت 
ب الحديث  تبوا في غر ب الحديث المفقودة ، أو أنَّ العلماء الذين  تب غر تحّدثوا عنها في مجالسهم من ذلك أنَّها وردت في 

عضهم ، وقيل ) موجودة في  ارات ( منهم ، و تبهم ، فرواها طلبتهم بهذا اللف . وفي الوقت نفسه نجد ع غير أن يوثقوها في 
ون غير مقصودٍ  ه ، ومنها ما  صرح  عرف القائل ولكنَّه ال  ون مقصودًا ، أ إنَّ العالم  ب الحديث  ، فمنها قد  ،  تب غر

عرف مصدر القائل . جاءت  هذا ال  انوا قرأوها في الكتب المفقود ، و ب الحديث سمعها من رجال قد  تاب غر فصاحب 
ة  ائل العر ثيٍر من المسائل ؛ وذلك الختالف ألسنة الق حُث الصوتيُّ  ة ؛ إذ جاء ال حث غير متساو ات الّلغوّة في  ال المستو

اختالف الحر  حث الّصرفّي فكان أقلَّ مسائل من مسائل في نبرة الحرف  ا ال ذلك في الهمز واإلدغام  أمَّ ة أو إبدال  حرٍف، و
ة الفعل ، والجموع  ائل في استعماالكلمة في قلب حروف الكلمة الواحدة ، واختالفهم في لزوم وتعد حث الصوتيِّ ؛ الختالف الق ال

حثين حثُّ الّنحو أقلَّ من الم ضًا . وجاء ال ين ، وما جاء من اختالٍف  أ يب مردها إلى صنعة الّنحو ة التر قين ؛ ألنَّ قض السا
حسب ما جاء في قواعد الّنحو . اب قصٍد ، وٕانَّما الّنحاة هم الذين قعدوا لها قاعدة  ن من  ة لم  ائل العر يب الكلمة عند الق  لتر

ان من اختالف في داللة الكلمة فكان نتيجة ما هو مو  ة أكانت عادات أم تقاليد أم مواقف وما  جوٍد في القبيلة من أمور اجتماع
اسم يختلف عن القبيلة األخر  س واآللة وغير ذلك ؛ مما جعل القبيلة تسمي الشيء   ة أم اختالف في أسماء المأكل والمل الم

فة موضوع صعب وشائك نَّة النَّبوّة الشر ة في السُّ م ؛ ألنَّ  . إنَّ دراسة اللهجات العر فهي تختلف عن اللهجات في القرآن الكر
تب عنها ما هو إال  ذلك عند أبي عبيد ، وما  اس رضي الله عنهما ، و ت على يد اإلمام ابن ع م استقر اللهجات في القرآن الكر

تب إعراب القرآن  ذلك في  ح معناها ، و تب التفسير لتوض ة وموازنتها و  ة واستقرائ تب دراسٌة تحليل ه . أمَّا في  م ومعان الكر
أخذون طرف الحديث من  ب الحديث  تب غر ان أصحاب  ب الحديث فإنَّها تحتاج إلى التثّبت من أصل الحديث وروايته ؛ إذ  غر

ان معنى  ان عملهم هو ب ضًا،و ًا أم غير قدسّي ، وصحة روايته أ ٍح قدس حًا أم غير صح دون الرجوع إلى أصله أكان صح
ة اليوم عن اللفظ ن فصل اللغّات المحل م ذلك ال  ة ، و مة عن اللهجات العر ن فصل اللهجات القد م ة فق .ال  ة الغر

ًا في  انوا سب ال  الكائن الحي فكما أّن الّناس في جيل من األج مٌل لآلخر ؛ ألنَّ اللغة  مة فكٌل منها م ة القد اللهجات العر
ر حاجة ما لجيل آخر فكذ ة فإننا ال تطو ة في الشواهد الشعر ما بينها .في أثناء ما جاء من لهجات عر طة ف لك اللغة مرت

عدُّ حدًا جازمًا النتساب ه ع أْن نجزَم أنَّ هذه اللفظة تكّلمت بها هذه القبيلة ، وما جاء من ُنْقول هنا أو هناك فإنَّه ال  ذه نستط
أتي بلفظة من قبيلته في بيت من اللفظة إلى قبيلة ما ؛ لعدم وجود دراسة ميد عض الشعراء  ة في ذلك الوقت ، علمًا أّن  ان

ذلك ما جاء عند  ون لغرض الفهم أو الختالطه الكثير مع غير قبيلته ، و الشعر ولفظة من قبيلة أخر في بيت آخر، فقد 
م يتكلمان بهذه اللفظة ، وعندما سأل أشخا ن من بني ُسل حث الكسائي أّنه سمع أخو عرفوها.تبّين لي في ال م لم  ص من بني ُسل

رون فق أنَّها لغة أو  لغتان ... ، مما جعلني  اسم اللهجة في هذه اللفظة ، وٕانما يذ ب الحديث قلما يدلون  تب غر أّن أصحاب 
حث عنها ف ف ، أو ال تب الحديث الشر عي لكتب اللهجات و ة أفتُش عن هذه اللفظة لمن تعود في أثناء تت ن الشعر ي الدواو

عود إليها .   ة الشاعر إلى قبيلته التي   ،ومن َثمَّ نس
ة  ة للهجات العر ان من أكثر الكتب روا ب الحديث ألبي عبيد  ب الحديث وجدت أنَّ غر تب غر ة في  أثناء جرد للهجات العر

ي ، والسرقسطي  ة ، و الحر عدها ابن قتي ب الحديث للخطابي ، و ه غر ر ،والسلمي ، والطحاو ، وثعلب ، يل ،والعس
حث معرفة النَّبيِّ محمد  اد .جاء في ال ة و آل البيت  واألصمعي ، والصاحب بن ع اللهجات  -عليهم السالم  –، والصحا

ة فق  ن على أيد علماء العر ة ، وهذا دليٌل أنَّ تأصيل اللهجات لم  ائل العر ة والتكّلم بها والق ة العر ، بل المدرسة المحمد
ضة بل اقتصرت فق على  ة مناقشًة مستف ب الحديث الظواهر اللغو تب غر هي من أوائل المدارس التي أصلتها . لم تناقش 

ب الحديث أْن يناقشوها  تب غر احثين في  ة ، مع تعلي متواضع إْن استوجبت الظاهرة لذلك ، فكان لزامًا من ال ان اللفظة الغر ب
أتي و ال لِّ مسألة .أوصي ممن  ه والراجح في  ان أوجه االختالف والتشا كتب األخر لمعرفة األسب في تفسير هذه الظاهرة و
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ة في تقعيد اللفظة  تب الصحاح وشروحها ، لما له من أهم ة في  ًا للهجات العر صنع معجمًا وصف عد في هذا الموضوع أن 
ه من تطور  ة ، وما آلت إل ة العر ذلك أوصي بوضع منهج مختصر في اللغات السام عدها .و ود في عصور االحتجاج ، و أو ر

ة ؛ ألن بنا حاجة ماسة إلى هذه المادة ، وذلك لقّلة اطالعنا على  اللهجات العر ة معرفة أصول اللفظة وَعالقتها  ليتسنى للطل
ة .  هذه اللغات  ، ومد أثرها في اللغة العر
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 ُمحّمد ُيونس علوان ُمحّمد الّدهش لباسم الطا
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ه االحتمال اإلعرابيِّ  اق في توج   االحتكاُم إلى الّس

  (غيـــــــر) 
م ُأنموذًجا  في القرآن الكر

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اق، في مجمل معناه الل عده االصطالحي؛ فالبيئٌة الجديدٌة إن الس ع والتالح من غير ما قطٍع أو فصٍل. أما في  ، هو التتا غو
عُد الجديد  تأتى هذا ال ا مغايًرا لداللتها خارج هذه البيئة الجديدة و عًدا دالل ًة بذلك  تس ة م ش فيها الوحدات اللغو لأللفا التي تع

عدو من عالقاٍت جديدة تكونها داخل المح ، فال  ان الجزِء من الكلِّ اق هو م ان النظم من الس ه.إن م س  اللغوّ الذ انتظمت ف اق ل المعاني المتواخاة منها بتوس قوانين النحو.إن الس عالقة األلفا  عتني  اق، فهو  نًة من قرائن الس ونه قر النظم 
ًما للداللة بل هو قسٌم منها فعالقته بها عالقُة الخ لِّ أرجاء المساحة قس س سلطاَنُه على  اق عامٌل ي العامِّ. إن الس اّصِ 

لِّ مفاصل الل اق في  ح لنا أن نتطّلب الس ه مدخٌل وأثٌر، وهذا األمر يت اق ف يٌب لغوٌّ ذو فائدة إّال وللس س ثمة تر ة، فل غة اللغو
ير  وتراكيبها وال نحصره في أسلوٍب من دون سواه، ففي الحصر اختزالٌ  اته حاضًرا في تف لِّ تجل اق  ان الس .لقد  اقيِّ للواقع الس

ما  ضعوا له منهًجا يوّضح معالمه ومصطلحاٍت محددًة،  ن ،وٕان لم  ين وفقهاء وأصولين ومفسر ين ونحو العلماء العرب من لغو
ان لهم فضل المنهجة والتنظير، الذ جعله أكثر ع أن  يين  عدهم من الغر اق صنع من جاء  ًة.تبين أن الس ًة وموضوع لم

نونات النص القرآني ومبتدأ ذلك  ان م القرآني هو ذلك الحشد من األمارات والقرائن، التي تتظافر خدمًة لمراد الشارع المقدِس في ب
العال ة للكلمة في الجملة و غة الصرف الص المعنى المعجمّي للمفردة و الصوت المفرد في اللف مروًرا  ة بين الحشِد  قة النحو

ات  م المخاطب حين الخطاب والمعط ان الثقافات، التي تح الحس اًنا وزماًنا) مع األخذ  ظروف الخطاب(م يب وانتهاًء  أجزاء التر
عد اللغو لمفردة(االحتمال)  الخطاب القرآني.تبين لي أن ال ة السائدة بين أفراد المجتمع المقصود  اس ة والس ة واالجتماع الحضار

ل ذلك. هناك  اب عامل الحسم في  ه؛ لغ اق أ وجٍه منها عل حيث يتوقع انط ة تعدد الوجوه للشيء الواحد  ان يتمحور في إم
اب مع اإلقرار  ًا هي أبرز تلك األس اب التي تقف وراء نشوء االحتمال اإلعرابي أوصلت عددها إلى ثالثة عشر سب جملٌة من األس

ندرج بوجود غيرها مما هو أقل شأنً  ا منها.إن لالحتمال اإلعرابي اتجاهاٌت جمعُت أهمها، فكانت تسع اتجاهاٍت يتمظهر فيها و
ٍة داخل  فٍة نحو لمٍة من وظ ل   ه  تحتها.إن المعنى النحو هو حصيلة العالقات القائمة بين أجزاء الجمل أو هو ما تدل عل

ي يب.أما المعنى الداللي أو المعنى اإلجمالي للتر ما بينها لتعطي معنًى واحًدا التر ما أسميُته، فهو حصيلة معاٍن عدٍة تتفاعل ف ب 
اق الخارجي، الذ  ، مع لح أجواء الس في النحو يوائم مراد المتكلم وهذه المعاني هي: المعنى المعجمي اللفظي ،والمعنى الوظ

أ ه الخطابإن المعنى الداللي هو معنى واحد، في الغالب، جيء له  يب)، المتناغمة مع قيل ف ة (التر قت في بيئتها الداخل ٍ س لفا
يب الواحد ناشئ  ة التعدد للمعنى في التر طها الخارجي (المقام) من أجل أن توصل هذا المعنى للمتلقي. إّال أن احتمال مح

.المتلقي. فاختالف مد ة تقبل ألفاظها أكثر من وجٍه معنوٍّ أو إعرابيٍّ ان عة اللغة وٕام ارك الناس مدعاة إلى اختالف فهمهم من:طب
اق األداة النازعة  ه الس ون ف عد اإليجابي، الذ  عدين :األول :ال اق، وأثره في الجملة أو النص تأخذ  للكالم.إن مهّمة الس

. طه اللغو ة الوجه اإلعرابي األكثر اندغاًما مع مح  لفتيل االختالف بوساطة  تقو
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 ر المسعودسجاد مالك جب اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة الر العاملي..    نظر

 دراسة لنماذَج من شعر المتنّبي
 ماجسير الشهادة

 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة  ة القواعد التوليد ة الر العاملي التي هي جزٌء من نظر لة عن نظر حث دراسة مفصَّ ة تضّمَن هذا ال وُطَِّقْت في أثنائه النظر
ة فكرة النحو الكلي التي أرسى دعائمها نعوم  حث فيها هي مد مصداق رة التي نحاول ال على نماذج من شعر المتنبي.إنَّ الف

مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة متضمنة النتائج التي توصلنا اليها، ففي المقدمة بينا دواعي  حث  ي، فجاء ال تشومس
ة واهدافها ومراحل ال ة التوليد ان اهداف النظر صورة موجزة و حث اللغو  التمهيد نشأة ال حث والهدف منه بإيجاز، وتناولنا 

 ، ة س ـــ خ عة وهي( فرض اتها الس فرض ة الر العاملي وعرضها  ل عن نظر تطوراتها، وجاء في الفصل االول شرٌح مفصَّ
ة، والحدود، وا ة الر واالجوار المحور حث عن جذور نظر ة)وفي الفصل الثاني حاولنا ان ن ، والمراق لحالة، والعمل، والر

ة  ه تطبي النظر أما الفصل الثالث فقد جاء ف ة الر العامل ة في نظر ة تراث العاملي في التراث والموازنة بينهما، فاسميناه مقار
ان صّحة تطبي ات شعر المتنبي.أّما على نماذج محدودة من شعر المتنبي لب عض اب ة المتمثلة في  ة على الجملة العر  النظر

ست  ة الر العاملي ل ة وال سّما نظر ة التوليد م التي ُطِرَحت في النظر حث؛ فهي:إنَّ المفاه ل اليها ال عض النتائج التي توصَّ
ن لها فتُح آفاقٍ  م هذا  م، و ي القد حث أنَّ اللغة  عيدًة عن التراث اللغو العر جديدة لدراسة الموروث دراسة معاصرة.أثبَت ال

ل لها  ن أن َُسجَّ م ة شأنها شأن اللغات األخر  غة عالمّة، فالعر ص م التي ُوِضَعت  ة لغٌة عالمّة تستوعب جلَّ المفاه العر
حث اللغو على الصعيد العام فضًال عن الخاّص. إنَّ تطبي أدوات ن ة ال حضوٌر في ال ة الر العاملي على اللغة العر ظر

مة. م المعاصرة مع الحفا على القوالب القد ن تطبي المفاه م   يتعارض مع أدوات تحليل الموروث؛ إذ 
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اس اسم الطالب س ع  جابر خم
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  المشهد في الشعر العري 
ة العصر اُألمو   حتى نها

 رماجستي الشهادة
 ٢٠١١ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حدث نوعًا  ًا ، وهذا ما  اة عرضًا أدب ة يلجأ إليها الشاعر/ السارد لغرض إعادة عرض وقائع الح ة فن إنَّ المشهد ما هو إّال تقن
ة السرد ومسار  طاء حر ة ، مما يؤد إلى إ ا م في من التطاب بين زمن الخطاب وزمن الح ي القد األحداث.ضمَّ الشعر العر

عة في  ة المطلقة . يجر المشهد الحوار اآلني بوتيرة متتا ة مما ينفي عنه صفة الغنائ نصوصه الكثير من المشاهد الحوار
اقًا إلى المستقبل ، فه ة سواء أكانت ارتدادًا إلى الماضي أم است عمل على النص الشعر ، من دون أن يتخلله أ مفارقة زمن و 

ون  م .ال  ة في الشعر العري القد ة في السرد ، وقد هّمن هذا النوع من المشهد على معظم المشاهد الحوار ة والحيو بث الحر
ة وقعت قبل بدء الحاضر السرد ، وقد تخلل  ًا إّال حينما يرتد الشاعر/ السارد إلى سرد أحداث ماض المشهد الحوار استرجاع

فة إضاءة ثغرات في النص تلك األحداث  ؤد وظ ة حول تلك األحداث ، و ات القصص المسترجعة حوار جر بين الشخص
 المسرود .

ة  شر ات  دور بين شخص ًا ، فهو يجر في مخيلة الشاعر وذهنه حسب ، و الي وهم ون المشهد الحوار األسطور ـ الخ
ات من عالم الجن أو عالم الحيوان ، فهو  ين شخص عّبر عن حالته و س صفة مشهورة اتصف بها الشاعر/ السارد، أو ل ع

صال ذلك إلى المتلقي .يؤد المشهد وظائف عديدة داخل النص الشعر ال تختلف  عمل على إ شها و ع ة والمعاناة التي  النفس
م شف مالمح الحدث  عمل على  ة ، فهو  ة أو المسرح عمل على نموه وتطوره حتى ثيرًا عن تلك التي يؤديها داخل الروا ا 

ة والكشف عن بواطنها من خالل حوارها مع  عمل على رفع الُحجب عن الشخص ما  صل إلى نهايته وغايته المنشودة ، 
عطي  ه ، و ة ف ة والحيو ة السرد من خالل بث الحر سر رتا ما يؤد إلى  ات ُأخر أو من خالل حوارها مع ذاتها ،  شخص

ة  للمتلقي إحساساً  سة محور ة في بناء المشهد رئ م معروضًا أمام المتلقي .جاءت الشخص قدَّ ة في الفعل ألنه  المشار
عة وغيرهم فهي تدفع المتلقي إلى التفاعل  س وتأ شرًا وعمر بن أبي ر ة امرئ الق ة الشاعر صاحب السرد مثل شخص شخص

ا ه (المشهد) شخص ما جاءت ف ًا ،  ًا وفكر سة معها عاطف ة الرئ ة تسل الضوء على الشخص فتها األساس ة وظ ت ثانو
ة المرأة العاذلة وغيرها ، وقد قّدمت  اء وشخص ة والحراس والرق ة المرأة الحبي والكشف عن فلسفتها التي آمنت بها مثل شخص

ار) ، بينم قة (اإلخ طر ة  ر ) في المشاهد التصو ة من قبل الشاعر (الراو ة القصص قة (العرض) في الشخص طر ا قّدمت 
سهم المشهد في بناء الحدث وفي نموه وتطوره وٕايراد تفاصيله على وف نس سرد معين ، وقد تنوعت  ة . المشاهد الحوار

ان فكان اإلطار والحيز  ة .أما الم ع على معظم المشاهد الشعر ة ، وقد هّمن النس المتتا أنساق الحدث داخل المشاهد الشعر
أنواع الذ  ان في المشهد  ه أحداث المشهد ، وقد ورد الم ونة للمشهد، فهو المسرح الذ تجر عل ضمَّ العناصر المختلفة الم

ة  فًا لد شخص انًا أل عد م ن أن  م ان فما  ة الم ة في تحديد نوع وصور مختلفة ، وقد يتدخل العامل النفسي لد الشخص
ًا وغير  انًا معاد عد م ة األنواع اُألخر .معينة قد  ق ذلك الحال مع  ة ُأخر .   أليف لشخص

له والمساهمة في نموه  ة التي رسمها الشعراء في العصر الجاهلي واإلسالمي إلى بناء المشهد وتش لقد أفضت الصور الشعر
ة ا ة في بناء الصور الشعر ه واالستعارة والكنا التشب ان المختلفة  ة ، لقد جاءت معظم واكتماله .أسهمت ضروب الب لمشهد

ة فإنها  ة واللمس ة والشم الذوق ة اُألخر  ة أنواع الصور الحس ق ة ، أما  درجة أقل منها جاءت سمع ة و صر ة  الصور الحس
ة إلى انتقاء األلفا والمفردات التي تساعد في بناء عاد مشاهدهم الشعر قها .عمد الشعراء في رسم أ اس إلى من س الق  قليلة 

عاد  ة وألفا األوصاف ، أما األساليب التي اعتمدها أولئك الشعراء في رسم أ ألفا القول ومشتقاته وألفا الحر له  المشهد وتش
ست تلك األساليب مقدرتهم  أسلوب االستفهام والنداء واألمر والطلب وغيرها ، فقد ع ثيرة ومتنوعة  ة فهي  مشاهدهم الشعر

ة في اإلبداع والخ  ال .الفن
ه المشهد ، فهي تعد إحد مستلزمات بناء المشهد .جاءت معظم المشاهد  نبي عل قوم و ة العمود  قى الشعر لت الموس شَّ

عاب مشاعر  س ، ألنها أقدر من غيرها على است ل والوافر والكامل وال الطو ثيرة المقاطع  حور  ة منظومة على وف ال الشعر
ر موقف س الشاعر وتصو مونه وأحاس ق ة الخاصة لكل مشهد  قى الشعر ما عمد الشعراء على خل الموس ه من األحداث ، 

لونه .  ش  و
ك في  س وحاتم الطائي وعروة بن الورد والشعراء الصعال ة في شعرهم أمرؤ الق ة السرد اكثر الشعراء الذين وجدت هذه التقن
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ن الجاهلي واالسالمي، وشعراء الغزل العذر والح عة وجميل بثينة العصر ما عند عمر بن ابي ر سي في العصر االمو ال س
درجة اقل لد ما تقدم من هؤالء الشعراء  والعرجي ومجنون ليلى وغيرهم من الشعراء و
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  آالء شهاب أحمد اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  المقطعات في الشعر األندلسي
  (عصر بـني األحمر)
ة ف ةدراسة موضوع   ن

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١١ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ار لـقدرة الـشاعر ، وابـراز  ار أن طــول النفس الشعر مـع ة الجماليــة بـإعت ة على المقطوعة مـن الناح س للقصيدة أفضل * ل
ة على القصيد ـة ، وأنـه لـيـس للـمقطوعة أفضل ة مـوهبته الـشعر ة لكونها أسرع حفظًا، وأكثر تأثيرًا فــي المتلقين، إنما األفضل

ليهما.أكد البـحث أن شعراء بني األحمر قد نظموا في أكثر  ليـن  ة في الشـ ة المناس ة ، وتوظيف األدوات الفن لمستو الشعر
ات لـ ان على غرضي الغزل واألخوان يزهم األساس  ـة ، إّال أن تـر اة المجتمع األغراض الشعر ة في ح مــا يـمثالنه مــــن أهم

ة ،و  ر األوصاف الـماد مثل عاطفة صادقة ، (والغزل الحسي) الـذ يذ ) الذ  األندلسي ، واحتو غرض الغزل (الغزل العذر
ات فأحتوت أغراضًا متعـددة نـ ة.أما مـقطعات األخوان ه ظروفهم اإلجتماع ر) وهـو غزل دعت إل المذ در أن تـناولتـها (الغزل 

ة ، أو المجامـــالت علـــى سبـيل تـأكيد مـشاعر الحب والـمودة  ة ، أو الرسائل األخوان المقطعات التي ترسل مع هد الـمطـوالت، 
ع المقطعات. وشاعت في مقطعاتهم أغراضًا أخر  طا ع  ط اد  الـتي هي مظهر من مظاهر الحضارة آنـئذ ، وشـعـر األلغاز الذ 

غب عـن ،  ح، وال شـك في أن الـشاعر األنـدلسي وهـو ابـن الـبيئة الساحرة المزهوة بـجمــال أزهـارها،  ولـم  عة ، والمد وصف الطب
ـم هائـل مـــن  ه  عة فـ ة في الروعة ، فـوصف الطب مقطعات غا عة مـع عـالــم حواســه ومشــاعــره  ذهـنه أن يـشرك عـالم الـطب

انًا تـأتي غرضًا قائمًا بذاته.والـمتأمل فـي نـتاج بـني األحمر المدحي يـجـد مـنه مقطوعات قصيرة أنـشـدت فـي المقطعـــات ، وأح
ة الـتي أحـسها الشاعر تـجاه  ان مديـحــًا معبرا عـن الـحالة الـشعور حهم  ذلك. والقسم الغالب من مد ات اقـتضت أن تكون  مـناس

ة ممدوحه، بـعيدًا عـــن  ة التراكيب اللغو .ابـرزت الـدراسة أهم ح النبو ح لديهم على المد الـتمل والتكسب. واحتوت مقطعات المد
ته؛ اته ، واستمرار اته ، وث قى  في إحــداث دالالت نــــوعيـــة في المقطعات، قصد بهــا الشـــاعـــــر مبــــالغــة وقوع الحدث، وٕاث لت

اكـــة وابـتذال، فضًال معاني المقطوعة مترسخة ف ة إلى السهولة والوضوح ، مـع االبتعاد عــن أ ر ي األذهان.ميل لغتهم الشعر
اس من القرآن  عن انسجام لغة مقطعاتهم مع موضوعات شعرهم.أبرزت الدراسة ، مـقدرة شـعراء بـني األحـمر في اإلفادة من اإلقت

م ، إذ استمدوا منه الكثير مـن مفرداتهم  األسلوب القرآني من ناحيتي توظيف المـــفردة ، الكر وصورهم ، ممـــا جـعل شـعرهم مـتأثرًا 
ة  اتًا شعر ما ضمنوا مقطعاتهم أب م،  ف ، بدرجـــة أقل من القران الكر سوا من الحديث النبو الشر ما اقت واستلهــام الصورة ، 

ي ، و  قة أخذهم المعانـــي المسبوقة،فمنهم من من الموروث الشعر الـمشرقي،   أو الـمثل العـر تـنوعت أسـاليـب الـشعراء في طر
عضهم اآلخر أخذ المعنى  من دون  ات، في حين فضل  أكملها،وضمنها مقطوعته،ومنهم من أخــــذ أنصاف األب ات  أخذ األب

.   اللفـــ
ة فــــي  الدرس والـتحـليل خـصائص الـصورة الـشعر ظـاهرة الـمقطعـــات في عصـــر بنـي األحمر، وعـناصر وحاولُت أن أتـناول 

ة وال ة لكونها األكثر ورودًا فـــي مقطعـــاتهم ، ثم انتقلــُت الى الصورتين اإلستعار نها، مبـتدئـــة   بـالصورة الـتشـبيه و ة، تـ كـنائ
ابرازه التضادات. اق الذ زاد المقطوعات جمــاًال    عدها الط
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مي  الباسم الط  وليد خالد الزم التَّم
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
عة في ِشعر أبي تمَّام الطَّائي   ألفا الطَّب

ة الُحقول الّداللَّة    في ضوء نظر
  دراسة ومعجم 

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١١ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ون عن فهم ُلغ اعر قصر النَّقاد واللُّغو ام ومعايير ُمعينة؛ ذلك أّن الشَّ سبب وقوفهم على أح عابها،  عرَّة واست ة أبي تّمام الشِّ
ستعملها في غير ما وضع لها  اسًا جديدًا ذا دالالت متنوعة، و سها ل ل استطاع أْن ينهل من معجمه اللُّغو الكثير من األلفا و

ثيرًا عن اُألطر ال ل جعله يبتعد  ش ين القدامى، من الذين جنحوا إلى من معاٍن،  عض اللُّغو لُّغوَّة الَمألوفة. اتفقت نظرة 
َّة، وأْن  ن التي دعت إلى إطالق عصر االستشهاد في دراسة الَعر ِشعر أبي تّمام في اللُّغة مع نظرة الُمحدثين الُمعاصر االستشهاد 

َّة دراسة وصفَّة في ُعُصورها الُمختل عة على أنواع ُمتعددة، فمنهم من تدرس اللُّغة العر ماتهم للطَّب فة.اختلَف الَاحثون في تقِس
ة، والطَّبِ  عة الُمتحر عة الَجامدة، والطَِّب مها على الطَِّب عة الحَّة،ومنهم من قسَّ امتة، والطَّب عة الصَّ مها على الطَِّب عة النَّابتة، قسَّ

عة م آخر يدخل تحت ُمصطلح الطَِّب مها على  وثمَّة تقس ناعَّة.لد الَاحث تقس عة الصِّ ة والطَِّب ق عة الَحِق امتة  وهي الطَِّب الصَّ
ه الَاحثون  ال الذ وقع ف م من اإلش عة النَّابتة، إذ ُيْخِرُجَنا هذا التَّقس ة والطَّب عة الُمتحر عة الَجامدة والطَّب حين اختلفوا في الطَّب

اتات اضمن الطَّب امتة أم الَحَّة.إدراج النَّ   عة الصَّ
انت له أصول في  -٤ ين العرب الُقدامى، بل  غب عن أذهان اللُّغو اللَّة لْم  ه أّن مفهوم الُحقول الدِّ ما ال شك ف أظهر الَحث 

. تعدُّ العال ان علّي أْن أؤصل لهذه النَّظرَّة من داخل التُّراث اللُّغوّ ذا  ّي، وه ّ الَعر اينة األساس ُتراثنا اللُّغو اللَّة الُمت قات الدِّ
اللَّة برمتها. تعد هذه العالقات من أهّم مصادر نمو اللُّغة وتطورها، واحد أهّم  ه  نظرَّة الُحقول  الدِّ الوسائل المُعّول الذ تقوم عل

صورة واسعة، الُمهمة التي ُتساعد على اتساع التَّعبير في اللُّغة تفاوتت هذه العالقات في ورودها عند أب عضها  ي تّمام، فاستعمل 
التها.جمع أبو تّمام في  صورة أقل من َمِث عضها األخر  حتى َطَغت على ِشعره وعرف بها، مثل:الَتضاد والتَّرادف، واستعمل 

عة األرض مساحة واسعة في ِشعر أبي .احتلت طب قّي والَمجازّ عة وألفاظها االستعمالين الَحِق تّمام، وال غرو في  استعماله الطَِّب
اعر في وصف األرض  ؤثر فيها، ونتيجة لذلك فَقد َبرع الشَّ عة بيئته، فيتأثر بها و ستمدُّ موضوعات ِشعره من طب اعر  ذلك فالشَّ

عة وألفاظها الَمعاني الُمفرح ات...الخ. حملت الطَِّب ال َشاهقات، وُسُهول وارفات، وصحاٍر ُممتدَّ سها الُمختلفة من ج ة وتضار
اِقَّة.  ، فقد تنوعّت دالالتها بتنّوع انتماءاتها السِّ انت ُتثير حزنه وألمه تارة أخر نة التي  اعر تارة، والَمعاني الَحز لم ترد ألفا للشَّ
اعر بت اعر اشتهر الشَّ دة عند الشَّ ات ُمتَعدِّ عة في ِشعر أبي تّمام في موضوعات ُمستقلة، بل جاءت ُمتناثرة في أب م الطَِّب جس

ات ِشعر  عض أب َّة، وهي خاصَّة انمازت بها  ة ِحسِّ م الَمعاني في صور َماِد عمل على تجس انًا  اء، إذ نراه أح عة أو األش ه. الطَّب
اح اتات واألشجار والثِّمار) و( الرَّ حثي (النَّ ة والُمولَّدة في ِشعره، والسَّما في م عض األلفا الُمعرَّ اعر  اتات استعمل الشَّ ين والنَّ

ح). ة الرِّ   الطَّي
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 سعد أحمد حسن اسم الطالب
ان في تفسير القران عنوان الرسالة أو األطروحة  تفسير الثعلبي:الكشف والب

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٠ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اة الّثعلبّي  في الّتمهيد أنّ  خ ظهر من دراسة ح ن في الّلغة والّتفسير والقراءات القرآنّة وعلم الّتأر ارز سابور ال ان من علماء ن ه 
تب فق .تفسير الّثعلبّي من الكتب المعروفة المعتمدة لد العلماء ، وهم  ، وأّنه خّلف مئات الكتب ، وصل إلينا منها سّتة 

عت اته و نقلون عنه روا أسانيدهم عن مؤلِّفه ، و شّتى مجاالتها ، الّلغوّة يروونه  مدون عليها ، فقد نقلت منه الكتب 
مّثل موسوعة  ثر الّنقل عن تفسيره اّلذ  شّتى المجاالت األخر ،  فقد  المعجمات والكتب الّنحوّة واألدبّة وغيرها من الكتب و :

تب ات الّسماعّة اّلتي  علمّة تشّعبت فيها اآلراء وضّمت بين طّاتها ثروة لغوّة هائلة تمّثلت  تب المعاني ، والّروا الّتفاسير و
استقراء  ه غيره من التفاسير ، اهتمامه  ح  اد لم  ما  اهتمام العلماء والفضالء  ثيرة جدا ، فلذا حظي  انت  حواها الّتفسير و

ا ، وٕاذا قال : الم العرب وتدّبره ، ومن ذلك قوله : " ووجدنا في لغة العرب أّنه إذا قال القائل :  اذ ن  ذا ُثمَّ لم يجازه لم  جزاؤه 
حة ،  حة صح عّدها لغات فص ع القراءات و أخذ بجم ان الّثعلبّي  ا ، فعلم أّن بينهما فرقا واضحا " .  اذ ان  فعل  ه ، ولم  أجز

ر أّن اختالف القراءات راجع إلى اختالف الّلهجات ، إال أّنه يرّجح القراءات الم ان يذ وافقة لرسم المصحف أو ما استدّل عليها و
ة في الفصاحة  ير الّثعلبّي أّن  الم العرب ؛ ألّنه ير أّن الّلهجات غير متساو ه وآله ـ ، أو  الم الّرسول ـ صلَّى الله عل

اإلظهار واإلدغام وتحقي الهمز وتسهيله والّتشديد والّتخفيف واالختال ك الكلمة االختالف في المسائل الّصوتّة  ف في تحر
ه ومن ذلك  ة إذا جاورت الحرف تأّثرت  ك فائها أو عينها راجع إلى اختالف الّلهجات ، ير الّثعلبّي أّن الحر االختالف في تحر

غ الّلغوّة إذ ير أّن الخّناس مص عض الّص اع  له آراء خاّصة في  اء ، وقد تبدل ألجل اإلت سرة إذا جاورت ال در إبدال الضمة 
وفّي  ء مثل قصير وقصار ثبت أّن الّثعلبّي  غة فّعال ، وأّن األُشّد جمع شّد مثل : قّد وأُقّد ، وأّن ُبَراء جمع بر جاء على ص

ات عنهم اّلتي تكاد تكون ضعف  ثرة الّروا عّبر عن الكوفّيين بلف أصحابنا ، و ان  المذهب من خالل عّدة مسائل منها أّنه 
ص ات عن ال عّة الّروا ف في شّتى المجاالت الّلغوّة ، وقبوله القراءات القرآنّة : الّس الحديث الّنبوّ الّشر ين ، واستشهاده  ّر

ه إلى أّن سواء مصدر وضع موضع االسم وهو رأ الكوفّيين ، وأّن األعجمين جمع أعجم مؤنثه عجماء  عّة  ، وذها وغير الّس
ان  ين دون تعصب وهو رأ الكوفّيين ، إال اّنه  صّر   من اآلخذين برأ ال

أخذ ٩ ان  عضهم عن طر شيوخه سماعا و ان يرو عن  قين له و ثيرة عن نحاة المدرستين الّسا ر وجوه إعرابّة  ـ نقل المفسِّ
ح بي سابور من دون الميل إلى جهة معينة ، والغالب على منهجه عدم الّترج نحاة ن ن مشافهة  ن الوجوه من الّنحاة المعاصر

سّميهم ((أهل  ان  ّة)) . انفراده بإيراد آراء علماء  ال الوجهين سائغ في العر قوله ((و ان يجيزها في الغالب  اإلعرابّة و
قوله : " قال أهل المعاني : إّنما خرج على لف المفاعلة وهو فعل واحد ؛ ألّن  الغّة ـ  المعاني)) ، ـ نحوّة وصرفّة ولغوّة و

ه في أخذه " . استعماله المصطلحات المسي ه فشار أخذه  ه و ه بذن عاق ه َمْن  أّنه أعان عل ر وَطَرَق الّسبيل إليها و ء قد م
م الواحد ـ  إال أّن استعماله المصطلحات الكوفّة تكاد تكون ضعف  ما جمع المصطلحيِن في الح ة والكوفّة ـ وّر صّر الّنحوّة : ال

ة صّر الم  المصطلحات ال ف ، و م والحديث الّنبوّ الّشر عض المصطلحات الّنحوّة   .اّتخذ من القرآن الكر استعمال  مع تفّرده 
قوم الحساب)) ، تقديره :  المه ير الّثعلبّي أّن الفاعل محذوف في قوله تعالى ((يوم  ات  العرب : الّشعر والّنثر شاهدا على إث

قوم الّناس للحساب    يوم 
رة ((غير)) في قوله تعالى : ـ أجا١٤ الّن َ الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم  ز الّثعلبّي وصف المعرفة ((اّلذين)) ِصَرا

الِّيَن   ؛ ألّن غير وقعت بين معرفتين متضادين .  َوَال الضَّ
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اس فارس الخزاعـــــــــــــي اسم الطالب  انتصار ع
رسالة أو عنوان ال
 األطروحة

  التعليُل الصوتــــــــيُّ 
تاِب المقتضِب للمبرِّد ( ت   هـ)  ٢٨٥في 

 دراسٌة في ضوِءعلِم اللغِة الحديِث  – 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١١ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

احثين أن ر أحد ال صرح بلفظة العلة ، وقد ذ عد اطالعي على الكتاب وجدته ثيرًا ما نر المبرد  صرح بلفظة العلة ، و ه لم 
المهم ولم تستعمله العرب ) .أفرد لمادة  س من  الم العرب تحت عنوان ( ل س في  ل واضح .تناول الكالم الذ ل ش صرح بها 

ة األثر ا ان للضرورة الشعر ة .  ة والصوت ة والنحو احث خاصة في مختلف األبواب الصرف ثير من الحذف م لكبير في تعليل 
ره المبرد (( قصة هذا  ة ، وهناك أسلوب آخر ذ م انت غايته تعل ثيرًا من اآلراء منه .  ة ، وقد أبد  ة والنحو المسائل الصوت

متحن ثيرة ومسائل طوال  ًا  ة ، وعقد لها أبوا ق ثير في المقتضب المسائل التطب بها  قصة هذا ، وٕان قال قائل فالجواب )) ، و
ة في  قة االستطراد لة أو قصيرة ، والطر عدها من مسائل طو ره  ر أنها مسائل تحددنا بها لتكون سلمًا إلى ما نذ المتعلمون ، وذ

ه .  تا ة في   الغال
عض لغات العرب الغل رجح لغة على أخر ، ونسب إلى  فاضل بينهما و شرح اللغتين ، و ان   أما موقفه من لغات العرب فإنه 

عدم االلتفات إلى  اب التوهم . ناد المبرد  قصده المبرد هو من  علل ذلك ، وأوضحنا أن الغل الذ  قوله : ( غل فاحش ) ، و
ر  اس فقد أن ة الق ل ، أما من ناح فة ولم يلجأ إلى التأو ة الضع ه الروا اس المطرد ال تعترض عل ر أنَّ الق الشواذ والنوادر ، و

ا المنهج الفلسفي ألنه قد سار عض الروا س على الكثير ال على القليل . تأثر المبرد  ق ان  اس العام ، و ت التي تخالف الق
عض نحاة  التي قرأ بها  عض القراء ورد قراءاتهم ،  الفلسفة ومناهجها .قام المبرد بتلحين  ة المتأثرة  صر على هد المدرسة ال

الغل  عضهم  صرة، ووصف قراءة  ة ، وأن هذه القراءة من الشواذ ، وقوله : لحن ال العر ن له علم  عضهم لم  الفاحش وأن 
ع التعليل الصوتي التي شرح المبرد بوساطتها  عًا ثرًا من منا انت من ة  حة ، والقراءات القرآن فاحش ، وقراءة جيدة ، وقراءة صح

ات القصيرة وا ة . تكمن الفوارق بين الحر ة المسائل الصوت ف ة والك ة اإلنتاج ة الكم ز لة في حالة االنعزال التام في مر لطو
حث أن  ي اآلخر . أثبت ال ة معينة عن موضعه في اإلنتاج الحر ل منهما يتغير بنس ة ؛ ذلك ألن موضع اللسان من  ن التكو

اء غ ة في جوانب التحقي النطقي من الصوامت . الواو وال ل عام أكثر صعو ش ان نقف الصوائت  ير المديتين صوتان انتقال
اينت في المنظور الداللي  ة وٕان ت فة مشتر الصوامت ، إذن فالوظ وصفان بنط الصامت إذا ألح  الصوائت ، و ه إذا ألح  عل

ة ، وهذا يؤثر في النس طة ، وهي تلتزم موقفًا ثابتًا في الوحدات اللغو س ة نوعان من العلل : العلل ال ة من . في العر ة الغال
ة من أجل  ف يب بجملة من االنتقاالت التكي ة والتي تتميز حين دخولها التر ة ، والعلل األخر هي العلل المر الصوائت العر

ة فتقتصر  ة ، أما الثالث ة إال الثنائ ة العر يب ، وال تحتو بن ة التر يب وثالث ة التر مي ، وتقسم على قسمين : ثنائ البناء الق
ْيف ، أْين ، وصوت الواو الساكن نحو ع ما في :  اء الساكن  ة نحو صوت ال ة في العر ة . العلل الثنائ عض اللغات األور لى 

ة لمثلث األسماء . هناك نوع من التأثر الصوتي  ة الصوت تضح هذا في الرؤ ثر استعمالها في األسماء ، و : نْوم ، عْوم ، و
ة في الميدان اللغو ألنها تسعى إلى سجله األصواتيون المحدثو القوة السال نعتونها  ة ) و ن تحت عنوان ( المخالفة الصوت

ة  راه راهة اجتماع المثلين ، و ثيرة منها :  تخفيف حدة الخالفات بين األصوات ، والمبرد درس هذه الظاهرة تحت عنوانات 
ة اجتماع حرفين من جنس واحد ، وتوالي  راه المعتل . التضعيف ، و ه من المضاعف   األمثال ، وما ش
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  فراس صالح عبدالله العتابي اسم الطالب
 

ة العصر الوس  عنوان الرسالة أو األطروحة   الثابت والمتغير لصورة المرأة في الشعر المشرقي حتى نها
  -نقد ثقافي  -
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

و ملخص الرسالة أ
 األطروحة

ة في العصر الجاهلي،  احث، تناول األّول منها الحبي عة م َم عمُر دراستها على أر ة التي َتَقسَّ عنوان الحبي الفصل األّول فكان 
ن لضرورة ألزمتنا بها فصول  ، وقد راعينا الجمع بين العصر لمات الثاني على عصر صدر اإلسالم والعصر األمو بينما توزعت 

حث الثالث فقد األطروحة  ان هذا اإلجراء مراعاة لمبدأ التوازن بين الفصول، أما الم عد، و ما  انها ف الالحقة، وسنأتي على تب
ة  ع الذ أشرفنا من خالله على صورة المرأة / الحبي حث الرا الم اسي، لنختم الفصل  ة في العصر الع طرق أبواب هذه الحبي

.أما ا ان على وهي تحت أعراف العصر الوس المرأة وهي في دورها زوجة على صفحات األدب العري، و لفصل الثاني فقد مّر 
حث الثاني الذ تناولها في عصر صدر اإلسالم  الم احث، تناول األّول منها الزوجة في عين الشاعر الجاهلي، ِلُيْرَدف  عة م أر

ن في دور المرأة هذ ان الجمع لهذين العصر المرأة وهي في والعصر األمو وقد  ا واألدوار الالحقة لقّلة المنتج الشعر الخاّص 
حروب الجهاد اإلسالمي التي صرفتهم عن الشعر،  هذه األدوار مع هذا المقطع الزمني الذ انشغل المسلمون في جزئه األول 

ان الم اسي فقد  ا بلسان التوازن. أما العصر الع ن لما تقدم مناد حث والزمن الثالث الذ احتضن المرأة فكان الجمع بين العصر
ع وأخير. لتشرق الشمس على أجمل وجوه المرأة في  حث را عد ذلك العصر الوس على دور الزوجة في م / الزوجة، لينغل 

العصر الجاهلي ثم صدر اإلسالم والعصر األمو  احث بدءا  عة م عنوانها على أر الفصل الثالث الذ احتضنته األّم، فقام 
ون  ة أدوار المرأة ل ق ع فلملم  نفتح النّص عن أنثى بلون مالك.أما الفصل الرا اسي ثم العصر الوس لتنتهي الصفحات و فالع

البنت  ان خلف أسوار حرم الفحل  احث. أما الصنفان فعنينا بهما الذ  عة م عنوان نساء أخر، توزعن على صنفين في أر
ّل صنف على ضّفة من ضّفتي  واألخت والعّمة والخالة، والذ ة والراقصة، وقد وضعنا  ة والمغّن ة والساق الجار لم يدخل الحرم 

عد الخاتمة التي أوجزنا فيها  .و ة للفحل الشعر النس شعر الفحل، ألّن لكّل نوع من هذين النوعين ألوان الرسم الخاّصة بها 
مة وحديثة، النتائج أوردنا قائمة المصادر والمراجع التي توزعت عل ة، قد ة، ونقد الغ ة، و ة، وشعر ى مصادر ومراجع قرآن

احث في أطروحته هذه  قة، فقد اعتمد ال نا من الحق قر عة منهج النقد الثقافي تلزمنا بهذا الطيف المعرفي وصوال إلى فهم  فطب
تب ال رة واصفا ومحّلال من خالل  عرض إلى الف ات الدرس التوثي والوصف والتحليل، إذ إّنه  قدماء وأقوالهم، ومفيدا من معط

حث  النقد الحديث، ولقد أوضحنا في هذه الدراسة أن رأينا فيها إنما هو محض اجتهاد واننا ال ندعي ألنفسنا العصمة في هذا ال
م. ّل ذ علم عل   وفوق 
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ور اسم الطالب  سر ثجـيل مذ
تور هاشم طه شال عنوان الرسالة أو األطروحة رِفَّةُ الد  ش وجهوُدُه الصَّ

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ِة  ِ المخطوطاِت اللغو تور هاشم طه شالش، رحمُه الله، بين الصرِف والمعجم وتحقي تنوع التأليف اللغو عند األستاذ الد
رفَّة والنَّحوَّة والُمعجمَّة. أثبَت، َرُه علماُء اللغة القدماء من  الصَّ دِة تُفوُق في عدِدها ما ذ دة والمز رحمه الله، معانَي لألفعاِل الُمجرَّ

الم العرب، شعره ونثره، في ال ادة.أثبت أّن االعتماد على  ِد والز عض المعاني للفعِل الواحد في حالتي التَّجرُّ َه  حِث معاٍن.أثبت تشا
، من أهمِّ اُألسِس ا ائعة، والاللغو َِّة الشَّ اِرها. أثبَت أنَّ المطاوعَة مَن األساليِب العر  لَّتي ُتَقوِّ القاعدَة اللغوََّة وُتقلُِّل من ُسُبِل إن

حِث اللُّغو  حث لقاعدة مهمٍة في ال تور (مصطفى جواد) فضًال عن أّنُه َأَسَس في هذا ال ارها. فردَّ بذلك رأ األستاذ الد ُن إن ِّ ُم
اِتها َأمام اَألراء التي تنقت ُد من قوِتها وث ِة َيز ِز القواعِد اللُّغوّ عِر العري في تعز ضها؛ َألنَّ االعتماد تمثَُّل في أنَّ االعتماَد على الشِّ

َل عالٍم في العصر الحديِث َيُخصُّ األ ، رحمُه الله، أوَّ َة الالزمة على الكلمة المفردة ال يوضُح القاعدَة اللُّغوّة . ُعدُّ فعاَل المتعد
روها من  قِه األفعال التي ذ ُره. إذ استدرَك مئًة و ستيَن فعًال علىها، فضًال عن توث ِه ما فات علماَء اللغِة ذ مؤلٍَّف جمَع ف

َرها ُأستاذنا الد تور، لتوثي استدراكاته، المعجماِت اللُّغوَِّة التي اعتمد عليها في استدراكاتِه، وقد تبيََّن لي من األمثلِة التي ذ
مِة ُمتعدِّ  عض اَألفعال في المعجمات الُمتقدِّ اللي لألفعال، إذ جاءْت  ًة ظاهرة اختالف األوزان واتفاق المعاني، فضًال عن التطور الدَّ

ًة الزمة ، وهذا اح المنير ، والّتاج ) ُمتعدِّ دليٌل على مرونة اللُّغة  أو الزمًة ، في حين جاءت في المعجمات المتَأخرة مثل (المص
وُن أحدَ  ة)  ناشئ من تداخِل اللغات، فكثيًرا ما  ائ ة ال َّة ومواكبتها للتطور االجتماعي.وأثبت أنَّ أكَثَر األفعال (الواو  العر

ِة التي أثبَتها علماُء اللغِة الق رفَّ القواعِد الصَّ ًال أو نادًرا.التزَم، رحمُه اللُه،  دماء، إذ ِإنَُّه لم يدُرِس الموضوعاِت االستعماليِن قل
رفَِّة، فصحَّ  َر خبرَتُه المعجمََّة لخدمِة الدراساِت الصَّ ما هَي الحاُل عند أكثر المحدثين.سخَّ  ، رفََّة على أساٍس صوتيٍّ ح األخطاَء الصَّ

الِم العرِب.   االعتماِد على األفصِح من  رفَّة    اللغوََّة الصَّ
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ان اسم الطالب م جبر العتابي ار  رح
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

ي  اثر التعبير القراني في الشعر العر
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ةملاثر ا ة التي لم تكن العرب قد الفتها فردة القران والمفردات التي عرفتها  في النسيج الشعر وقد تطرق الى المفردات القران
م واسماء السور والفا  م وهي اسماء الله الحسنى واسماء القران الكر ولكنها اخذت معاني ودالالت جديدة لها في القران الكر

ز على مد قدرة الشعراء على النهل من ذلك اال ان والفا اخر الفا الفتح والنفاق وقد ر ادة والفا الزمان والفا الم عجاز الع
اس الغير  االقت اشر ومنه االستشهاد و اس النصي الم االقت الخالد وقد دفعت هذه االلفا بنصوصهم نحو االبداع وقد تمثل 

اشر اس االشار الم غة اسم الفاعل او المفعول واالقت ر الص ادة تحو م او التاخير،الحذف او الز غ التقد ص (المحور) والذ برز 
عيد ب او ال   القر
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اتي  اسم الطالب اس الب   دعاء قحطان ع
 

ات  عنوان الرسالة أو األطروحة ة في روا ة السرد  البن
سلون  هاد    م
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ا صنف ضمن خانة األدب النسو ق )ال سلون هاد ة (م حث الى أن ادب الروائ ف األدب النسو القائل بـ توصل ال سًا على تعر
خاصة االنسان العراقي  اتها و االنسان في روا ة  اها وهمومها ) فهي معن (أن األدب النسو هو ما تبدعه المرأة عن المرأة وقضا

ه مجردًا فقطب  اطات وخسارات لكنها التنظر إل ًا وحصارًا وجوعًا ودمارًا وأح أهتمامها الثاني هو المأزوم في زمن  المحنة هرو
ة من  منة ثالث رؤ لألحداث هي الرؤ شفت دراسة الراو عن ه ض النازف ألمًا وخسارات. ه النا غداد قل خاصة  العراق و

ة  منة (الرؤ ة أقل من النوع األول إذ ه ة من الخارج. وقد سجلت األخيرتان حضورا مع (الرؤ ة المجاورة ، والرؤ الخلف والرؤ
لي العلم) على نصوص من الخلف) ع منة الراو ( من على النص . ونر أن ه م هو المه ة فالراو العل لى النصوص الروائ

ما حاولت  ة  ات هم الح الحديث عن تجار عض النصوص فلو أنها سمحت للشخوص ذاتهم  ن في صالح  ) لم  سلون هاد (م
سلون ها اتها لكان النص الروائي عند(م ما أسفر ذلك عن ان تجسدها في روا ) حافًال بتعدد في الرؤ ووجهات النظر ولر د

حث  أنما السرد توصل ال ما يتعل  شفها للمتلقي . وف ظهورها و لي العلم  سمح الراو  جوانب أخر لد هذه الشخوص لم 
غة  منة ص لي العلم أدواٍت لينقل لنا اإلحداث اذ ه غ التي يتخذ منها الراو  الخطاب المسرود على نصوص الى تعدد الص

اشر فقد سجلت  اشر وغير الم غ الخطاب المنقول الم ) بنمطيها(المسرود الموضوعي والمسرود الذاتي) أما ص سلون هاد (م
ان)  وجدنا أن هناك نمطين  لي العلم على النصوص . ومن خالل دراستنا لعنصر (الم منة الراو  ة حضور أقل وذلك له نس

سين في روا خاصة رئ اتها هو (العراق) و ل روا ان (الفضاء) في  ان المتخيل و ان الواقعي ، والم ) الم سلون هاد ات (م
ة (حفيد البي بي سي) التي تحدثت فيها عن معظم محافظات العراق . أما بناء  ائها إال في روا أزقتها وشوارعها وأح غداد ) )

) فقد اعتمد على سلون هاد ات (م اق التي أقتصرت  الزمن في روا غة االست بيرة تفوق حضور ص ة  أنواعة بنس االسترجاع 
ة لتسحب  اتها الشخص ة في ح اغة اللحظات المأزومة الماض ) تعيد استحضار وص سلون هاد عينها وذلك الن (م على أحداث 

التالي على حاضر الشخوص ومستقبلها . وقد سجلت تقنيتا (المشهد والوقفة) حضوراً  ص والحذف  أثرها  أكثر من تقنيتي التلخ
قة أن شخوص  صورة مفصلة . توصلنا الى حق ة  اة في المجتمع العراقي واحداث الروا سلون هاد تصف الح وذلك ألن م
ات  انت توجه جّل عنايتها الى بناء الشخص ة لكنها  ف ة او مسطحة (ثابتة) أو عابرة وظ ) هي أما دينام سلون هاد (م

سة ف طة مستسلمة لواقعها الذ هو واقع العراق المأزوم على الرئ ات مأزومة مح ة لكنها في الغالب شخص ة واالساس ي الروا
توفة االيد  ع مواجهته أو تقف م مد الثالثين سنةاالخيرة وغير قادرة على تغيره لذلك نراها تهرب منه في الغالب النها التستط

فرض عليها شروطه وامالءاته ع ونس  أزاءه ف ة هي نس التتا س . وفي قراءتها (للحدث) وانماطه برزت ثالثة أنساق رئ
واقيت  ة (العالم ناقصًا واحد و ة االكثر حضورًا في بناء الحدث وذلك في روا ع النس التضمين والتناوب وقد سجل نس التتا

ات (العيون السود ونبؤءة فرعون )وتمثل االرض وشا العروس وحلم ورد فاتح اللون ) أما نس التضمين فقد تمثل ف ي روا
ة ،وحفيد البي بي سي ) . أما دراستنا للمرو له وأنماطه فقد اظهر حضور نم المرو  ات (الحدود البر نس التناوب في روا

ون مرافقا له على مد الروا ة (راو مؤطر للنص ) لمرو له  ا ة اذ يرو الح ة عال ة اال انه غير له غير الممسرح بنس
عض في الكالم . أما المرو له  عضها ال ات الى  ارزًا اذ تتوجه الشخص ما سجل المرو له الممسرح الظاهر حضورًا  ممسرح 
ة فقد اظهرت تنوعًا واضحًا  ات السرد ة " يواقيت االرض" وأما دراسة المستو ه الممسرح فقد تمثل في نص واحد فق هي روا ش

ان السرد من الدرجة األولى هو في االساليب ال ة ) وقد  ة مابين (السرد من الدرجة األولى ، والسرد من الدرجة الثان سرد
لي العلم على المشهد السرد  منة الراو  ة وذلك له من على النصوص اذ سجل حضورًا أكثر من السرد من الدرجة الثان المه

( سلون هاد  عند (م
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  محمد حسنسوزان طالب  اسم الطالب
 

حث الداللي عنوان الرسالة أو األطروحة   ال
حها غداد وأطار   في رسائل جامعة 

٢٠٠٩-١٩٩٩  
 

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة  ه. العالقات الدالل ات الغرب ف مصطلح حديث ، لكن لها علم الداللة وضعأساسه علماء الّلغة العرب ، وعلى هذا بنيت نظر
مة في صفحات علماء الّلغة العرب .لم يختلف المحدثون عن القدماء في حّدهم للمشترك إّالأّن المحدثين فرقوا بين  جذورًا قد

ة ،والسبب في هذا أّن هوالء لم يدرسوه دراسة مستقلة ، بل  انت متقار احثين للمشترك  المشترك الّلفظي وتعددالمعنى .دراسة ال
تاب لعالم لغو .مفهوم الترداف عند المحدثين أوسع منه عندالقدماء ،فالقدماء ا ، أو  نت أكثر دراساتهم في جهد عالم لغو

  انوا أدق في فهمهم له.
احثين للترادف  انت لهمآراء مختلفة ، فدراسة ال ه، فالقدماء دققوا  و إختالف المحدثين في الترادف أوسع من اختالف القدماء ف

احثون في التضاد لم لم  احثين التضاد نوعًا من المشترك ،لكن الصواب فصلهما.ال ثير من ال تختلف عن دراستهم للمشترك .عّد
ونه  في  ون في صالح اللغة ، أّما عدم  ل تغير  شفه القدامى ودرسوه.التطور الداللي هو  ل ما  رروا  أتوا بجديد ، فهم 

اً  عّد تطورًا دالل احثون في دراسة مظاهر التطور الداللي منهم من درسها تحت عنوان التغّير الداللي ، صالحها فال  .اختلف ال
احثين للعموم والخصوص أكثر من االنحطا والسمو الداللي.أغفل  انت دراسة ال اق .  ومنهم من عّدها من خصائص الس

حوثه ذلك الُممات في الّلغة في  احثون دراسة االقتراض اّلغو و احث ال انت دراسة ال ة العاملين في التطور الداللي . م رغم أهم
ح لكن بإبتسار  ة .انتقال الداللة درست في الرسائل واألطار أمثلة قرآن ة مسندة  ساو في المطل والمقيد دراسة واف يوسف الع

انت تمهيدًا لدراساتهم الّلغ احثين للمجاز لم تكن في ذات المجاز بل   ة لذلك دراستهم له لم تكن شديد.دراسة ال ة والقرآن و
اق، ورطوه بتطور داللة اللفظة وتغيير  احثونا الس ص العاموتقييد، المطل في الّلغة .درس  اق أثر في تخص واسعة.للس

ة ،فهو قمة هذه الدراسات . الصوت أصغر وح ات الّلغو المستو اقات ُأخر .علم الداللة له عالقة  دة ذات أثر دالالتهافي أثناء س
احثين في دراسة الداللة  م، والنبر.اختلفت مناهج ال ن ، والتنغ ة في التبديل ، والتنو داللي في الّلغة .تتمثل جوانب الداللة الصوت
ه  ة أثر في توج ة الصرف ثير من جوانب هذا النوع من الداللة ،و منهم من أغفل هذه الجوانب .لألبن ة فمنهم من أحا  الصوت

ة الدال  ة الى حد ما.اإلعرب هو األكثر أثرًا في الداللة النحو ة_واف احثينا لهذا النوع من الداللة _الداللة الصرف انت دراسات  لة ،و
ة . ادل  .العالقة بين النحو والداللة عالقة ت
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سي اسم الطالب م الق  شر محمود إبراه
 

ةالمنهج النفسي من ال عنوان الرسالة أو األطروحة ة إلى النص اق   س
 -دراسة في النقد األدبي  -
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اقي ) تطورًا  اآلتي : شهد المنهج النفسي التقليد ( الس مدخلها وفصولها الثالثة عن جملة نتائج نوجزها  أثمرت هذه الدراسة 
ة من جهة، ملحوظًا في النصف الثا ة والتف ة والنص البنيو فضل إفادته من مدارس النقد الحديثة  ن ،  ني من القرن العشر

د على ضوء هذه المدارس ، وقد حق ذلك التطور نقلة  اسب التي تحققت من جهة أخر مع إعادة قراءة فرو وٕافادته من الم
ا فضلها من منهج س عة المنهج النفسي فتحول  ة في طب اته في أفضل نوع عقد شخص ة أو  المؤلف وعقده الشخص قي يهتم 

ع المدارس  ًا لجم د قاسمًا مشتر ات فرو قيت نظر عيدًا عن المؤلف .  له  ة تش ف ز على النص و حاالته ، إلى منهج نصي ير
عض من أّن مؤلفات ف ه ال ل في مجموعها نصًا الحديثة التي افاد منها المنهج النفسي ، األمر الذ أكد ما ذهب إل د تش رو

ًا  ز ه دورًا مر يتصف بخصائص النص االدبي ، فهو نص قابل لقراءات متعددة مثله مثل النص االدبي ، الذ يلعب التخييل ف
يز ع عه عدد من النقاد والمحللين النفسيين في التر المؤلف وتا خ التحليل النفسي لألدب ، فقد بدأ اهتمامه  د تار لى .اختزل فرو
عد انتشار  القارئ  ة ، لينتهي االهتمام  ات البنيو ات والنظر ظهور اللسان اة المبدعين ، ثم انتقل االهتمام إلى النص نفسه  ح

ات القراءة والتلقي .   نظر
عة الشعر الغنائي نفسه - ون مرد ذلك إلى طب ما  الشعر الغنائي ، ور ة  ة األدب الته النفس د في تحل ، اذ انه ال  لم يهتم فرو

د على  ة في عصر فرو ادة التي احتلتها األجناس الموضوع الس ما تعل األمر  ة مر بها الشاعر، ور مثل أكثر من حالة انفعال
ة المبدعة ،  الشخص د تنوعت بين : االهتمام  ات التحليل النفسي لألدب عند فرو حساب الشعر الغنائي .على الرغم من أّن مستو

قي المنهج واالهتمام  ة ،  اب على منهج دراسة الشخص القراءة والقارئ ، فان االن ة ، واالهتمام  اته اإلبداع األثر نفسه وعمل
االت  ثير الكثير من االش ي ، مع أّنه منهج قاصر و لة في النقدين الغري والعر ة ، لمدة طو ة األدب السائد في الدراسات النفس

د ال الت فرو عتقد أّن .إّن اغلب تحل عاتها،و حث عن عقدة اوديب وتنو ة ) قائمة على ال معتمدة على ( منهج دراسة الشخص
حسب  ع  ا ، فهي قدر واقع على الجم عدًا إنسان الذات، التي منحها  ة للنصوص المحللة تكمن في هذه العقدة  مة الجمال الق

د في تحليله عها فرو ة التي ات ا المنهج ة في  تصوره .إّن من مزا عاد التحليل النفسي عن االختزال فا ) ، هو إ لقصة ( غراد
ة سواء عند المنتج أو شخوص العمل اإلبداعي ، فضًال عن أّنها تخلص المنهج  عض الرموز الجنس حث عن عقدة اوديب أو  ال

ة في النفسي من إحد مآخذه المتواترة ، ونعني استواء النص الجيد والسيء ، إلهمال التحليل النف ة والفن م الجمال سي الق
ة في  مة الجمال نها أن تعوض  الق م ة المميزة ،  ات الحلم يل النص وفقًا للتقن حث عن تش ة ، حيث إّن ال النصوص األدب
ًال من  د  ع فرو ة في النص موضع التحليل .ات ة التخييل ة المنتجة أو الشخص النصوص المحللة على منهج دراسة الشخص

ق ة بين الفنان الطر اس مشابهة ق ته في الفن  د نظر ة.اوجز فرو ة األدب الته النفس ة في تحل قة البنيو ة والطر ة االعراض
د، الكثير من حسب تفسير فرو بوتة  اته الم عض األخر  والعصابي . أثارت مسألة تسامي الفنان برغ ما اختلف ال االت،  اإلش

بوتة المتس ات الم عة الرغ ه ( تفسير األحالم ) بين األحالم وقصص حول طب تا ثيرة من  د في مواطن  امى بها. ر فرو
ضا ،  ات متحققة في اإلبداع أ ن األحالم هي عمل ة في تكو ات األول ل عام . والمح إلى أّن العمل ش ة  ال األطفال والمؤلفات الخ

اتها المتنو  ات وآل ة في الفصل الثاني والثالث األمر الذ شجعنا على استعمال هذه العمل ة نص عة لدراسة النصوص دراسة نفس
  من هذه الدراسة .
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 علي صبر جودة الكنانيّ  اسم الطالب
  ُشروُح التسهيل  عنوان الرسالة أو األطروحة

  ((دراسٌة نحوٌَّة موازنـــٌة))
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 وحةاألطر 

ه لينهلوا منه، َبْيد أّن الغموض الذ اكتنف  سارعون إل ة العلم  بيرة جعلت طل مة  انت له ق تاب(التسهيل) و صّنف ابن مالك 
عض العلماء والشيوخ تفسير هذا الغموض فكانت هذه الشروح.  أفاد الُشّراح  طلبون من  ه جعلهم  عض تراكي اراته و ألفاظه وع

حث في المسائل ثم انطلقوا إلى مجاالت أوسع. غلب على المتأخرون من الشارح ما عرضاه من آراء و ان ف ين ابن مالك وأبي ح
ه ابن مالك من  بيرا في إبراز ما وقع ف ان. بذل ُشّراح التسهيل جهدا  رها ابن مالك وأبو ح ُشّراح التسهيل تكرار األمثلة التي ذ

ا ادة أو سهو أو وهم أو غموض في ع ان أبو نقص أو ز ه وحدوده وما عرضه من أفكار مبدين رأيهم في ذلك. وقد  راته وتراكي
عا للمصنف فال تمّر مسألة إال وأظهر قصور ابن مالك فيها. وقد تبّين أّن سبب ذلك هو االضطراب والقل  ان من أكثرهم  تت ح

عب ابن مالك في ذلك الزمان ة هذا الرجل نظرا لعلو  ه شخص انت تتسم  س مع الذ  ضا، ولكن ل .  وهذا ما نهجه الدالئي أ
ثيرة محاوال التقليل من شأنه. وقد ظهر أّنه لم  أوصاف  اه  عه واصفا إ المصنف بل مع شارح آخر هو الدماميني إذ أكثر من تت

اإليجاز الشديد الذ عض شروح التسهيل  صل في  ن محقا في قسم منها وٕاّنما هو مجرد تحامل من غير دليل.انمازت  قد 
الطول، وهذا ما ظهر  عضها  ، و التوس عضها  . وانماز  ون إيجازا مخال وهذا ما ظهر في شرح المراد ان إلى أن  عض األح

عد  ش الذ  ذلك شرح ناظر الج تاب اسماه(ارتشاف الضرب من لسان العرب)، و ان مّما دعاه إلى اختصاره في  في شرح أبي ح
منزلة ثالثة شرو  بيرة شرحه  الم الشارح نفسه.  أورد ُشّراح التسهيل مجموعة  ان و الم أبي ح الم ابن مالك و ه  ح ألنه جمع ف

ين  الم العرب من شعر ونثر، ومن هذه الشواهد ما هو منقول عن النحو من الشواهد المتنوعة من قرآن وقراءات وأحاديث و
ما ابن مالك عضهم والس ه  قين، ومنها ما انفرد  تب  السا ثرة شواهده التي استخرجها بنفسه من  از األول  ان مع امت وأبي ح

عضها  ، فاشتملت على شعراء ينتمون لعصور االحتجاج و ة الشواهد األخر ن األدب. وقد فاقت شواهدهم الشعر الحديث ودواو
ش والدالئي ان وناظر الج ات عدة. احتج ُشّراح  خارج عن عصور االحتجاج وهذا ما وجدته عند ابن مالك وأبي ح في مناس

ن احتجاجهم مقتصرا على المتواتر منها، بل تعد ذلك إلى احتجاج  ام، ولم  ات القواعد واألح ة في إث القراءات القرآن التسهيل 
ا ان الشارح الوحيد الذ منع االحتجاج  ان أبو ح قراءات شاذة.   ما ابن مالك الذ احتج  الشاذ منها والس ألحاديث عضهم 

مجموعة من  المه ألّنه احتج  طالن ما ادعاه، وتناقض  حتجوا بها، وقد ظهر  المعنى وأّن األوائل لم  ت  أّنها رو ة محتجا  النبو
  األحاديث. 

ام، بل ذهب أبو ح٩ ثيرا وعدوه أصال من األصول التي تبنى عليها القواعد واألح ان ـ اعتمد ُشّراح التسهيل على السماع وأدلته 
ان خوفا من  ستهم  ين وأق الت النحو ه من تعل تا أن ما ورد في  ان  اس والتعليل وأ ه سماع. لذا رفض الق إلى رّد ما لم يرد 

ر المسائل، بل ذهب  اس في تثبيت القواعد وتقر ه، في حين اعتمد الُشّراح اآلخرون على الق عاب عل ه منها، ف تا أن يخلو 
ه وان ل خاص.  اشتملت شروح التسهيل على  عضهم إلى األخذ  ش السماع وهذا ما ظهر عند ابن مالك  دا  ن مؤ لم 

مسائل  غي لهم توخي الحذر منها ومعرفة قائليها. اهتم ُشّراح التسهيل  ان ين ة و ة المجهولة النس مجموعة من الشواهد الشعر
ه  ان وتلميذ ما ابن مالك وأبو ح ا يخلو من هذه المسألة، الخالف اهتماما واسعا، والس ا اد نر  ش، فال ن المراد وناظر الج

دا  انوا يوردون األقوال واآلراء التي قيلت فيها ثم يناقشون تلك األقوال مرجحين ما يرونه مؤ ر المسألة المختلف فيها  وحين ذ
ما ب ه ف ه، وتفاوتوا  ف اس واعتمدوا عل اس على الكثير األدلة.  احتكم ُشّراح التسهيل إلى الق اسهم، الق ينهم، فغلب على ق

اس على النادر والشاذ وهذا ما تبّين في  الق عض المواضع  عضهم على القليل، وانماز ابن مالك منهم في  المسموع، وقاس 
عض  عد عن التكلف إال في  الميل إلى السهولة وال ان  ا ح الت ُشّراح التسهيل ما عدا أ اس. اتسمت تعل المواطن، فصل الق

ات عنده ال تعلل،  ان قد رفض التعليل؛ ألّن الوضع ان أبو ح . و رها الدينور انت أكثر العلل دورانا عندهم هي العلل التي ذ و
ين  مجموعة من اآلراء التي خالف فيها النحو عض المواطن.   انفرد ابن مالك  التعليل في  أخذ  ان  وعلى الرغم من ذلك 

مجموعة من اآلراء التي سجلت لهذا المتقدمين واعتمد ع ان  ذلك انفرد أبو ح ة، و ما المصطلحات النحو ليها المتأخرون والس
ان للمذهب األندلسي أثٌر واضٌح  قين.   ين السا ارات وآراء النحو اراتهم اخت ن واخت الرجل، في حين غلب على آراء الُشّراح اآلخر

ه أبو ح عض الُشّراح، إذ اعتمد عل ه من آراء.  عند  طالن ما ادعاه أو ما ذهب إل ثيرا في اعتراضاته على ابن مالك وٕاظهار  ان 
عض المواطن أو في أثناء الشروح  حه هو في  ة من خالل تصر د بلفظة(أصحابنا ومشتقاتها) المغار ان ير ان  ا ح تبّين أّن أ



م ر  سراب 
 

طل عليهم الجماعة في ش  ان ناظر الج انت ذلك. و بيرة ألّنها  األخر التي أ مة  عض المواضع.  تعّد شروح التسهيل ذات ق
تبهم  ة ومسائل الخالف التي ال نجدها في غير هذه الشروح وهي لعلماء ضاعت آراؤهم و ة واللغو ثيرا من اآلراء النحو حفظت 

ت ضاح، وابن العلج في  ع وابن عمرون في شرح اإل ه البد تا ، وابن هشام في ابن أفلح وابن مسعود الغزني في  س ه ال ا
ه، وأخر لم  تاب سيبو ة وشرح  ضاح وشرح المقرب وشرح الجزول ضاح، وابن عصفور في شرح اإل ه اإلفصاح في شرح اإل تا

رها ابتعادا عن اإلطالة.     نذ
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م السوداني اسم الطالب   أحالم هاد إبراه
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  ) رثاء أهل البيت (
  في شعر العصر الوس في العراق 

ة ة فن  دراسة موضوع
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عض  ف (عليهم السالم) في العصر الوس في العراق خرجت ب عد هذه الرحلة القصيرة في شعر رثاء اهل البيت النبو الشر
م ن اجمالها  م أتي:النتائج  ن -ا  ة في العصر ه هو امتداد للحقب الزمن أن شعر هذه المراثي في حقب هذا العصر المتعاق

اغة واالسلوب لتأثره بروح العصر  اسي لكنه دون مستواها في البناء الفني والموضوعي وقد لحقه الضعف في الص االمو والع
ط سبب الس التخلف واالنحطا الثقافي واالدبي  م.التي اتسمت  ة للح ة وفقدان اإلدارة العر  رة االجنب

عاني منه فكان منها  اتجاه طلب العون  شه المجتمع و ع ة متأثره بواقع الحال الذ  اتخذت هذه المراثي عدة اتجاهات موضوع
ار المقدسة والوطن واالصل واتجاه تنا ر الد ة غير المستقرة واتجاه ذ اس ة والشفاعة واتجاه نقد االدارة الس خ ول الحوادث التار

لما اشتدت  ه ومالذا  التي أثرت في مسيرة أهل البيت والمجتمع اإلسالمي. اتخذت المراثي من اهل البيت في هذا العصر مثا
عبر الشعراء في مراثيهم عن سخطهم وثورتهم على الواقع الفاسد  ات ف وسائل الظلم والفقر المدقع والتجاوز على الحرمات والحر

تخذ م ات و ن اهل البيت المثل االعلى في الصبر على مواجهة المصائب والكوارث والسعي لتوحيد صفوف المسلمين لصد تحد
 االعداء.

اسي من  ن األمو والع المالح في هذه المراثي اختفاء او ضعف ظاهرة االحتجاج والحوار التي تميزت بها المراثي في العصر
م وا الدعوة الى رفع الظلم والتعسف والتخلف عن المجتمع ووحدة المسلمين لدحر ح اهل البيت في الخالفة والح ض عنها  ستع

عضهم  ز الشعراء في مراثيهم على وصف واقعة الطف وما حاق بها من احداث وقدم  ة من الطغاة.ر يد اعداء االسالم واالنسان
ر واستنطاق عناصر  ة من القدرة على التصو ة على درجة عال اتها على نحو مثير ومؤثر في لوحات فن الحدث وتحسين فعال

عة  ست على طب ة انع مة. أن ثقافة الشعراء الدين سار او الهز ات ومواجهة الحدث بجرأة التعرف االن طوالت والمآسي والتحد ال
اسي صرف وثالث اعتقاد مذ عضها اآلخر س عضها فكر خالص و رزت في مراثيهم مضامين ومعاني    هبي.أشعارهم و

اء على أهل البيت ( الندب وال ما اإلمام الحسين(غلب الحزن والتفجع على أشعارهم وتميزت مراثيهم   ).) وال س
اغة أشعارهم لخدمة  ة المشهورة حضور متميز وفعال في ص خ ف والوقائع التار مثل الخطاب القرآني والحديث النبو الشر

ة حجمهم.انمازت لغتهم ال ة رصينه في مضامينهم وتقو ما اعتمدوا لغة معجم س ،  أسلوب رقي مثير العواطف واالحاس ة  شعر
عيدة عن التعقيد والغموض. حة  ة ، فكانت سهلة واضحة فص اس  ومفرداتها موزعة بين ألفا الحزن وألفا المدح وألفا س

م مطلع غزلي أو  مهد لموضوعه  اينة متفاوته بين من  عمد الى الدخول الى جاءت مطالع قصائدهم مت مي ومنهم ما  طلع ح
صورة ملحوظة للداللة على شجاعة المُرثى  اشرة.توارد ألفا الحرب وعدته وآالته في مراثي الشعراء  صورة م موضوعه 

الغًا في عالقاتها المتشابهة داخل النص الشعر من  وفروسيته المرثي لهم.دأب شعراء المراثي في إعطاء الصورة اهتمامًا 
حاءات واسعة  ما يتناسب مع الموقف التعبير متأت من إ ات وتضاد وتبوأت مجاًال في بناء صورهم  نا تشبيهات واستعارات و
ة  زت في وصف أحداث معر الشاعر وقد شملت اغلب صورهم على مشاهد ومناظر ر ة التي تح  عة األجواء النفس ومن طب

 الطف.
ة  ة الطلب  االستفهام والنداء واألمر والشر ألفت األساليب اإلنشائ
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  سهام صائب خضير  اسم الطالب
 

ة في شعر ابن سهل األندلسي عنوان الرسالة أو األطروحة قى الشعر  الموس
توراه الشهادة  د

 ٢٠٠٧ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ح ه صفات الحروف التي اخترتها على وف تصنيف ابن الطـّحان ، ودرست ائتالف الحروف وتنافرهــــــــــا من حيث صفاتها و ثت ف
انتها في البيت الشعر عند ابن سهل  ه اللفظة وم اق الذ توجد ف اثر الحرف في الكلمـــــــة التي تكسب شخصيتها من خالل الس

الغة الصو  ه اتفاق االلفا واختالفها في بيته الشعر ، ثم درست ال ة من خالل محاورها المختلفة من التكرار ودرست ف ت
ه .االوز  ء شعره ان يجدها ف ن للقار م ة اخر  ة صوت الغ اق ، ودرست اساليب  م والط ان والقوافي في شعر والجناس والتقس

سبب انها تحق المعنى المنش -ابن سهل : ه التي انتخبها من غيرها  حور الشعر التي اختارها وقواف ود ، وتوصل درست فيـه 
ر ، س مراده إلى السا ة مختلفة هي التدو ق ل الفن الشعر ومن تلك الظواهر الموس ة  وش ق ه المظاهر الموس درست ف

ل ذلك  عد  ل الموشحة والمخمسة والمسمطة ، ووصلت  ل القصيــــدة العام ، وش اس ثم درست ش ع واالقت ع ، والتصر والترص
التناس والغنى فقد احسن الشاعر استغاللها للوصول إلى أروع مظهر رآه للمعنى امتاز اال -إلى نتائج منها : قاع في شعره 

ة سيجد  الغ احث المتخصص في الفنون ال ة في شعره حتى ان ال ع ان الجناس اكثر المحسنات البد صاله للسامع   الذ أراد ا
ن ابن سهل مسرفا ً  ه . مهمة في استعمالـــــــه هذا الفن فلم    وال متكلفاً  ف

ون بينهما  ة حتى ال حر ، وخصائص القاف ان ابن سهل بوازن بين خصائص ال معزل عن الوزن إذ  ة  ار القاف ن اخت * لم 
اعد وانفصال .  ت
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  محمد عبد علي محمد اسم الطالب
 

ة الفا عنوان الرسالة أو األطروحة غ (ُفـَِ◌َعال) و (ِفـَُ◌َعالة) بتثليث حر م ص   ء في القرآن الكر
ة)   (دراسة دالل

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عة  قّسم هذا الفصل على س ة , و غتي (ُفعال) و(ُفعالة) وداللتيهما في اللغة العر ه توطئًة عن ص الفصل األول : تناولُت ف
غة (ُفع حث األول : ص احث : الم غة م حث الثالث : ص غة (ُفعال) مصدرًا , والم حث الثاني : ص ال) و(ُفعالة) اسمًا , والم

غة (ُفعال) اسم جنس جمعي ,  حث الخامس : ص الغة في الصفـة , و الم غة (ُفعال) م ع : ص حث الرا (ُفعال) صفة , والم
ع  حث السا غة (ُفعال) معدولة عن العدد , و الم حث السادس : ص ة الفصل جدول والم غة (ُفَعـال) مختلف فيها , وفي نها : ص

م أّما الفصل  ة , وعدد مرات ورودها في القرآن الكر غة (ُفعـال) و (ُفعالة) , ودالالتها الصرف إحصائي لأللفا التي جاءت على ص
غتي (ِفعال) و  ه توطئًة عن ص غة (ِفعال) و (ِفعالة) , و تناولت ف ص صته  ة , الثاني : فخصَّ (ِفعالة) و داللتيهما في اللغة العر

غـة (ِفعـال) و (ِفعالة) مصدرًا  حث الثانـي : ص غة (ِفعال) اسمًا , والم حث األول : ص احث : الم قسم هذا الفصل على خمسة م و
غة (ِفعال) و (ِفعالة)  ع : ص حث الرا غة (ِفعال) و (ِفعالة) جمع تكسير , والم حث الثالث : ص حث , والم اسم جمع , و الم

غة (ِفعال) و (ِفعالة) ,  ة الفصل جدول إحصائي لأللفا التي جاءت على ص غة (ِفعال) مختلف فيها , وفي نها الخامس : ص
ه  غة (َفعال) و (َفعالة) و تناولت ف ص م أّما الفصل الثالث : فهو خاص  ة , وعدد مرات ورودها في القرآن الكر ودالالتـها الصرف

حث األول :  توطئةً  احث : الم عة م قسم هذا الفصل على س ة , و غتي (َفَعال) و (َفعالة) و داللتيهما في اللغة العر عن ص
غة (َفعال)  اسم جنس  حث الثالث : ص غة (َفعال) و(َفعالة) مصدرًا , والم حث الثاني : ص غة (َفعال) و (َفعالة) اسمًا , والم ص

ع : ص حث الرا غة (َفعال)  جمعي , والم حث السادس : ص غة (َفعـال) صفة , والم حث الخامس : ص غة (َفعال) اسم ظرف , والم
ة الفصل جدول إحصائي لأللفا التي جاءت على  غة (َفعال) مختلف فيها , وفي نها ع : ص حث السا (َفعالة) اسم عدد , والم

ة , وعدد مرات غة (َفعال) و (َفعالة) , ودالالتها الصرف حث بخاتمة أجملُت فيها أهم  ص م . ثمَّ ختمت ال ورودها في القرآن الكر
ان قليل المادة ؛ والسبب في ذلك هو قّلة األلفا  حث أّن الفصل األول  حث.ومن المالح في ال ل إليها ال النتائج التي توصَّ

حث على الرُّغم  ان أكثر مادة في ال غه , وأنَّ الفصل الثالث  انت أقلَّ الواردة على ص غه  من أنَّ األلفا التي وردت على زنة ص
عض األلفا الواردة في الفصل الثاني قد ُدِرَست في  غ الفصل الثاني ؛ والسبب في ذلك أنَّ  من األلفا التي وردت على زنة ص

ة)  م دراسة دالل سورة الفاء في القرآن الكر غة ِفعال م قًا (ص رت سا حث فقد تناولُت رسالة الماجستير التي ذ ة ال . أّما منهج
ان السبب في  ات الثالث (الضمة والكسرة والفتحة) في داللة األلفا , و يـة , و أثرالحر غـة في اللغـة العر فـي التمهيد مفهوم الص

حث وتمثل مثلث اللفظة , فضًال عن تناولي ال غ ال ة الحرف األول من ص ات ألنَّها تمثل حر عالقة بين الدال و تطرقي ألثر الحر
ه دالالت األلفا التي وردت على  المدلول ؛ ألنَّ هذا الموضوع ذو صلٍة بجرس األلفا الصوتي أّما منهج الفصول الذ تناولت ف

ّل لفظة إّال م ة  س اللغة في بدا ة, إذ اعتمد على معجم مقاي احث دالالتها المعجم غ المراد دراستها , فقد تناول ال ا أوزان الص
عض  ل تفصيلي وهو ما تفتقره المعجمات األخر , فضًال عن  ش ر أصول المادة و ندر ؛ والسبب في ذلك أَن هذا المعجم يذ

تب األمثال واألشعار التي رجعت  ب , و  ح والغر تب الحديث من الصح الرجوع إلى  ف وذلك  النصوص من الحديث النبو الشر
ر الداللة عد ذ اق  فيها إلى مظانها, و حسب س م ومن َثمَّ دالالتها  ر عدد مرات ورود اللفظة في القرآن الكر ة للفظة  اذ المعجم

ة التي وردت فيها  اق السورة التي وردت فيها اآل حسب س ان , أو  مة التي وردت فيها هذه اللفظة في أغلب األح ة الكر اآل
تب التفسير القرآني وأقوال المفسر  ح داللة لفظة أو اللفظة. واعتمدت على  ات داللة اللفظة والتي من خاللها ترج ن في إث

ة  ة الصرف ضًا على الكتب اللغو حث أ تب الوجوه والنظائر , واعتمد ال ه , و  تب إعراب القرآن ومعان إهمالها , فضًال عن 
ة الستنتاج ا لِّ لفظة ألجأ إلى الكتب الصوت ة  تب فقه اللغة , وفي نها ة  و الجـرس والنحو ة للفظة أو ما ُعرف  لداللة الصوت

 الصوتي , أرجو أن ينال
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ّ  اسم الطالب امل ُحسين الَبْدر   ماجد 
 

اِر اللَُّغةِ  عنوان الرسالة أو األطروحة   ُمْعَجُم ِمْع
يرازِّ    للشِّ

مٌ    ِدَراسٌة وَتْقو
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠٠٥ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة 
 و األطروحةأ

فه ، وإِشاراٍت إلى عمل خ االنتهاء من تْأل ، وتار ة الكتاب ِإلى الشيراز ار، وهم قلة، على نس َ الدارسون الذين تناولوا المع  اّتف
اة المصنف وآثاره، فقد َأغفل ح ار َأّة معلوماٍت تتعل  قدم لنا المع ار ال تتجاوز اَألسطر القليلة، ولم  ت تلك الشيراز في المع

لغ  انت في النصف األّول من القرن الثالِث عشر الهجر و المصادر سنة والدته أو المدينة التي ولد فيها، والمرجح َأنَّ والدته 
ار.اسمه ُمحّمد علّي بن ُمحّمد صادق، ولم تزد المصادر  ١٢٧٣ُنضَجُه العلمي سنة  هـ وهي السنة التي أكمل فيها صنع المع
ا لقب  ه على ذلك، و طل على الرجل الذ ينسب من جهة ُأّمِه ِإلى اِإلمام علّي بن َأبي طالب(عل لميرزا وهو لقب ِإيراني شائع 

ة َألّنها لغته  يرازّ اللغة الفارس ة المعروفة .جاد الشِّ ة ِإلى شيراز المدينة اِإليران يرازّ نس الشِّ عرف المصنف  ة، السالم) ، و الوطن
ة وَأجاد اللغة التر مة علم حاته في المعرب والدخيل ق م االختال والمجاورة، وهذه اِإلجادة هي التي َأعطت آلراِئِه وتصح ح ة 

  بيرة.
د َأّنه توفي قبل سنة  ر لنا المصادر سنة وفاته، ومن المؤ ار ١٣١١لم تذ ه الصفحة اُألولى من المع هـ، بداللة ما تشير ِإل

  المطبوع.
يرازّ تق ة الض ـ أراد الشِّ ار اللغة) لخاص ًا معجمه (مع م معجٍم عري مضبو األلفا بدقٍة مع صحة المعنى ووضوحه، مسم د

ار واحدًا من أكثر معجمات ل يرازّ ذلك على َأكمل وجٍه، فكان المع اء، وقد َأّد الشِّ اآللة التي تعاير فيها اَألش ه، وتشبيهًا  غة ف
طًا وتقييدًا لَأللفا و  انت المقدمة على قسمين، أحُدهما العرب ض ار على مقّدمٍة ومتٍن وخاتمٍة، و يرازّ المع المفردات.قسم الشِّ

ِ منهجه،  ار، وَأشار ِإلى َأهّم مصادره وعرض لخطو فه المع اب تْأل ة بين فيها َأس ق ه الكتاب، واآلخُر هو المقدمة الحق صّدر 
ٍة مخت موضوعاٍت لغو عود ِإليها القارئ عند الحاجة.والمتن هو الكتاب، الذ وجعل فيها فصوًال تختص  منزلة مراجع  انت  لفة 

قته، مع اختالفه عنها  عًا الصحاح وغيره من المعجمات التي سارت على طر اب والفصل، متا يرازّ على نظام ال ه الشِّ سار ف
ابين اثنين، في حين جمعها غيره  اء في  افراده حرفي الواو وال عًا  ه جم ر الحرف الذ بني عل يرازّ ذ اب المعتل.اعتاد الشِّ في 

ادات وال ه، مع نقله الز ار، ولكّنه َلم يلتزم بترتي اب، ثم يبدأ مادته الّلغوّة جاعًال القاموس المح َأساسًا ومرتكزًا للمع قات ال تعل
خ إِ  .أّما الخاتمة، فقد سجل فيها تار ار مبينا وموضحًا جهده الكبير في عمله، ِإْذ واالستدراكات من المعجمات االخر تمام المع

قيتا من شهِر ذ القعدة الحرام من شهوِر سنة  رمان، َأّلفه ١٢٧٣َأَتمَُّه عصر يوم الثالثاِء الثنتْين  نجر من َأعمال  ة  هـ في قر
ن. بير   في مجلدين 

اب التي دعته ِإلى تْأليف ا يرازّ جملًة من اَألس ّل العيوب التي ـ أورد الشِّ ستين تندرج تحتهما  مجملها ِإلى قضيتن رئ ار تعود  لمع
يرازّ علماء اللغة األول ،  ح واُألخر حسن التْأليف.لقد حمل الشِّ ة التوض معجمه عنها، ِإحداهما: قض يرازّ َأْن ينآ  حاول الشِّ

ات اِإلعراب فق ن على حر ة اِإلهمال في وزن مفرداتهم مقتصر ب الخفي، وولعهم مسؤول الغر ، وتفسيرهم اللف المعروف 
 ّ يرازّ ذلك معالجة الّلغو  اَأللفا الملغزة المعماة، واالختصار المخل، وإِيراد اللغات والمفردات في غير مواضعها، وقد عالج الشِّ

شر في مقدمته إِ  ار على الكتب المؤلفة ولم  يرازّ في نقل مادة المع لى غيرها، معتمدًا على مصادر مشهورة الحاذق.اقتصر الشِّ
ة  ة والتر اللغتين الفارس ة  تو ن، والمراجع الم حر اح والقاموس ومجمع ال ة والمص الصحاح والنها أشار ِإليها في مقدمته 

التهذيب والمح ار  انوس وصراح اللغة وترجمان اللغة، مع غيرها من المصادر التي وردت َأسماؤها في المع  وَأساس اُألوق
ة  حار اَألنوار من الكتب الحديث اح الكفعمي و ار وعلل الشرائع ومص الغة وشمس العلوم من المعجمات ، والكافي ومعاني اَألخ ال
ة وغير ذلك من المصادر التي نقل منها ولم ترد أسماؤها في  عة، والبرهان القاطع والمهذب ودستور اللغة من معجمات الفارس للش

ار.   المع
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ة في األعوام  عنوان الرسالة أو األطروحة غداد والمستنصر حث النحو للجامعيين العراقيين في مجالت جامعتي   م٢٠١١ -٢٠٠٠ال
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حث الن ة في األعوام هذه الرسالة الموسومة بـ (ال غداد والمستنصر ـــ ٢٠٠٠حو للجامعيين العراقيين في مجّالت جامعتي 
لِّ ٢٠١١ ُ ة لألساتذة من الجامعيين العراقيين لما فيها من مادة َرَفَدْت الدرس النحو  حوث النحو م) َعَرْضُت فيها طائفة من ال

ة  ه لكن ذلك لم ما هو مفيد من حيث تنوع موضوعاتها وغزارة المادة العلم ال وُِحَث ف ثيرا منها ُدِرَس ق فيها على الرغم من أن 
متها.   ينقص من ق

حثا قائما بنفسه فتوزعت الرسالة  مّثل م حوث أن أفرز الموضوعات المتشابهة فيها لتنتظم موضوعا  عد جمع هذه ال وقد ارتأيت 
ان الفصل األول موسوما بــ " قها مقدمة و احث هي: الشاهد بين ثالثة فصول تس ون من ثالثة م " وهو م الشاهد النحو

ة وهو  عض األساليب النحو الم العرب من الشعر والنثر.أما الفصل الثاني فكان في  القرآني، والشاهد الحديثي، والشاهد من 
م والتأخير، وأسلوب االستث ا التعجب والتقد ضا هي أسلوب االستفهام، وأسلو احث أ ون من ثالثة م ناء.وانصبَّ الفصل الثالث م

سير  ، وظاهرة ت ضا هي ظاهرة التضمين، وظاهرة اإلعراب والعامل النحو احث أ ة: وتوزع بين ثالثة م على الظواهر النحو
  النحو.

حوث تسنى لنا معرفة األساليب المتنوعة  عد استعراض ال حث (الرسالة) ومنها: ه ال لد ثم الخاتمة وأوجزت فيها أهم ما توصل إل
ه سهال في  حوث ف ه في الموضوع الم ق مال لسا عضها جاء م حوثهم وعقد الموازنة بينها فوجدنا  احثين في تناولهم ل ال

م  القد ا  ان متمس عضهم  ه أقرب إلى اإلسهاب منه إلى اإلطناب وقد مّر التعلي على ذلك، و ان أسلو عضهم  ه، و أسلو
ارعا في استخدام المص ان  عضهم  سًرا على الرغم من غزارة المصادر و حث عرضا م ادر لكن هذه البراعة لم تظهر في عرض ال

  التي رجع إليها.
ا أم  -٢ ان ذلك الشاهد نّصًا قرآن ة سواء  حث أن الشاهد القرآني هو أقو الشواهد في تعضيد المسائل النحو ظهر من خالل ال

ه القدماء والمح ة وهو ما اتف عل ًضا أّن الشاهد الحديثي هو المصدر الثاني لالستشهاد قراءات قرآن احثين، وثبت أ دثون من ال
احثونا  رها وقد عرض  الشرو التي ذ عد الشاهد القرآني وقد أقّر ذلك المجمع العلمي في القاهرة  ة  على المسائل النحو

ف  الحديث الشر ه وتاج الدين ال - االستشهاد  سيبو تب األقدمين  ي والهمذانيمن خالل  ة  - س الوصف حوثهم اتسمت  إال أن 
الحديث بل إّنهم عرضوا ماردده األقدمون. تبّين أن الشاهد الشعر هو الشاهد األساس  ح لالستشهاد  ولم يتضح لهم رأ صر

ثرة ا اس في مقولته الشهيرة فضال عن  تاب الله وهذا ما أكده ابن ع عد  ه والعماد األول في تقعيد القواعد  ين  ستشهاد النحو
ة قائله ( ف وقدس الشر ة الحد رها المجمع واتف عليها العلماء إّال أن قدس الشرو التي ذ ) جعلت منه الشاهد الثاني 

الشاهد النثر وخصوصا  احثينا  ضا اهتمام  ن آنفا، وظهر أ ور عد الشاهدين المذ ة الثالثة  المرت ح الشاهد الشعر  ذلك أص و
ة) مشترك بين  األمثال ة في األمثال العر حمل عنوان(المسائل النحو حث واحد  صورة أقل من الشواهد األخر إذ توفر  لكن 

ة .   األمثال العر تورة تحرر إشارات في االستدالل  حث الد ذلك تضمن  س وسندس محمد خلف  حة حسن طع احثتين صب ال
األ احثينا  ة  حث عنا ضا من خالل ال م والتأخير، واالستثناء تبين أ ي التعجب والتقد أسلوب االستفهام، وأسلو ة  ساليب النحو

سير النحو  التضمين واإلعراب وت ة  احثينا بدراسة الظواهر النحو حوثهم المتنوعة في هذه األساليب.تبيََّن اهتمام  ظهر هذا من 
سير بينهم .     وانقسام الرؤ في الت
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حر التجيبي عنوان الرسالة أو األطروحة  شعر ابي 
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شعرها ونثرها نتيجة الندماج حضارة المغرب   ة  ة األدب الغة في تطور الحر ة  ي في األندلس أهم م العر ل اتساع الح مع ش
خ األدب العالمي على الرغم من اختالف  قها بين صفحات تار ة مميزة وفعالة ، رسمت طر المشرق مما أد إلى والدة قاعدة أدب
سه ثوب التقليد إال أن سمة اإلبداع  مة ، ومنهم من أل احثين حول تراث األندلس األدبي ، فمنهم من عدُه فطرة سل آراء النقاد وال

اء األندلس ، وال قيت مالزمة للعديد اب أخذت  من أد ة أن يتجاهلها ؛ولهذا السبب وغيره من األس الموضوع ن لمن اتصف  م
اء العصر  ارزة ألكثر أد انت عالمة  ه السالسة والمتعة التي  حر األدب األندلسي الذ طالما وجدت ف أفكار ترسو صوب 

سل عض الشعراء لم  ما أنهم  وخاصة الشعراء منهم ، فوجدت أن  بير والس ل  ش حث األدبي على نتاجهم الشعر  نور ال
ة مختلطة آنذاك ، فضال  عن أن األندلس عبر  ة اجتماع ي اتهم في ظل تر ست للمتلقي معالم شخص شعرهم مرآة ع صنعوا 

صفات الفرد المؤمن واستطاعت ة مميزة ، تتصف  ة إنسان شخص اء تمتعوا  أن توظف هذه الصفات  عصورها المختلفة أنجبت أد
ك في نسيج  قة ونهج الس ي أقدر األساليب على معرفة طر في نتاجها األدبي وخاصة الشعر منه ، وألني رأيت أن المنهج األسلو

اراته  ة ؛ للكشف عن خ حث حر التجيبي في رحلة  ًال لدراستي هذه ، فدخلت مع أديب األندلس أبي  الشعر اتخذت منه سب
ة ر) معتمد  الشعر حر التجيبي عمر قصير وعطاء غز تاب (أديب األندلس أبي  ل أساسي على األشعار المجموعة في  ش ًة 

س)،فحاولت  عي (شعر صفوان بن إدر تور أحمد حاجم الر ته على هذه األشعار من جمع الد فة وما استدر تور محمد بن شر للد
أسلوب الشاعر ل ما يتعل  ة ؛ لذا خرجت دراستي في تمهيد وثالثة  أن أكون جادة في اإلحاطة  قة اإلحصائ معتمدة على الطر

اة  حر التجيبي في المدونة الموروثة) عرضًا موجزًا لح فصول وخاتمة ،قدمت في القسم األول من التمهيد الذ أسميته (أبوس 
قته في التعامل م ان طر ة و مته بين أهل األندلس فضًال عن آثاره األدب منة على شعره ؛ الشاعر وق ة وأكثرها ه ع الفنون الشعر

ة الشاعر وشهرته آنذاك  ة التي تخص الشاعر قليلة جدا ؛على الرغم من أهم ون الدراسات األدب حث  وذلك لضرورة اقتضاها ال
ة األ ف األسلو ات وتعر اللسان ي وعالقته  ة فضال عن ،أما في القسم الثاني من التمهيد فقد عرضت لوصف المنهج األسلو دب

ر أسلوب النص ، وفي الفصل األول الذ جاء تحت عنوان مستو الصوتي درست في  ي وأهميته في تصو أثر الناقد األسلو
حث  ة ،وفي الم منة على شعره ، ومد مالءمتها  لفنونه الشعر حث األول منه األوزان المستعملة عند التجيبي وأكثرها ه الم

حث الثالث وقفت عند الثاني تناولت أحرف الرو  ة. وفي الم منة على شعر التجيبي ،ومد مالءمتها لفنونه الشعر  وأكثرها ه
حث تكرار األصوات (تراكمها) ، وتكرار المفردات  حر التجيبي وتناولت الدراسة في هذا الم ة في شعر أبي  التكرار وظواهره األسلو

ع ، ، وتكرار األساليب ، فضًال عن الجناس وأكثر أنو  منة على شعر التجيبي ،ورد اإلعجاز على الصدور والتصر اع الجناسات ه
نا للداللة في  ان تحت عنوان (المستو الداللي )، فحاولت جاهدة أن أقف عند أكثر األساليب تكو أما في الفصل الثاني والذ 

ه تناولت  ة وف الت الضد حث األول في المقا حر التجيبي فكان الم ة التي احتوت على  التحليل أبرزشعر أبي  النماذج الشعر
الت في شعره  ن هذه المقا ة التي تعامل على وفقها الشاعر لتكو ف اقي ومن ثم بينت الك ة بنوعيها اللغو والس الت الضد المقا

ن الصور  ن الداللة عبر أساليب تكو حث الثاني وقفت عند تكو ررة عنده،وفي الم الت الم ان المقا ة والمتمثلة مع ب ة الشعر
ان  منة في شعره مع ب ين وأيهما أكثر ه وّن بها الشاعر دالالته عبرّ هذين األسلو ة التي  ف ان الك ه ، و االستعارة والتشب

ة في النص الواحد  ة وقد اقتضى تراكم الصور الشعر ونها صورا مبتكرة أو تقليد ة عند الشاعر من جانب  عة الصور الشعر طب
قي منفصل عن القسم التنظير  لالستعارة والتشبأن ت ة في قسم تطب حث األخير من المستو  أخذ العينات اإلجرائ أما في الم

ة  حث التناص بوصفه آل ن الداللة عند التجيبي وهو التناص وأسميت الم الداللي فقد تناولت مصدراً  مهماً  من مصادر تكو
ن لكشف الداللة عند التجيبي  واندرجت  ة تحت هذا المسمى، واألمثال وأثرها في تكو ن الداللة الشعر ة وأثرها في تكو القرآن

عد ذلك شرعت في  عد نتائج للفصل ، و ما  ة ،وقدمت ف ن الداللة الشعر ة ، والتناص الشعر وأثره في تكو الداللة الشعر
حث وقد وقفت في هذا الفص يبي وهو الفصل األخير من ال ة في شعر التجيبي مع المستو التر يب منات التر ل على أبرز المه

ة  ة الخطاب ة وهي األساليب النحو يب منات الشاعر التر حث األول أبرز مه فة عنده ،  فبينت في  الم ارات الضع عض الخ ان  ب
ة التي تعامل على وفقها الشاعر في توظيف ه ف ان الك يبي والمتمثلة في االستفهام والنداء واألمر و اقه التر ذه األساليب في س

حث  ان الم م والتأخير وأسلوب الفصل والوصل وقد  ة المتمثلة في أسلوب التقد الغ ه األساليب ال حث الثاني فتناولت ف ، أما الم
حث بخاتمة عرض عد ذلك أعاننا الله على أن نختم ال ارات الشاعر وهو أسلوب الحذف  ار ضعيف من خ نا األخير من نصيب خ

يبي . قى والمستو الداللي والمستو التر ات الثالثة مستو الصوت والموس  فيها ألبرز خصائص أسلوب التجيبي على المستو



م ر  سراب 
 

ّ  اسم الطالب  ُمَظّفر َساِلم َشاِكر ُحَسين الُعَبيد
ّة في العراق عنوان الرسالة أو األطروحة ة العر   اَألدب العالمي المترجم وأثره في الّروا

سى الّصقر ُأنموذًجاف   ؤاد الّتكرلّي و مهد ع
 

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حاول  مناهج النقد األدبي، و خها، وعالقتها  احث لمسألة التَّرجمة وتار ه تعرَّض ال الفصل األول: التَّرجمة أداة نقل اإلبداع: وف
طرح مة  هذا الفصل أن  خ ترجَّ ما عرض لتار مة،  عد أن ينتقل إلى لغة أخر عن طر الترجَّ قه  حتف النص ببر سؤال هو هل 

ة. مة النصوص اإلبداع ضا لمشاكل ترجَّ ة في ذلك، وعرض أ ة وأثر المجالت األدب ة إلى اللغة العر   النصوص الروائ
اد و  ة ودورها الر ليّز ة االن وا ع المراحل الفصل الثاني: الرُّ احث تت ّة: في هذا الفصل حاول ال ة العالمّة والعر أثرها في الروا

ة، وأهم أعالم الروا ة والواقع ة والرومانس ما الكالس ة الّسائدة، الس المذاهب األدب ة وعالقتها  ة األور وا ة األولى لنشوء الرُّ
ة، ثم العالقة الجدل ة، وأثرهم في تطور الروا ليز ة االن ، ثم عرض لتطور الروا ة األخر ة والملحمة واألنواع األدب ة بين الروا

لي اب الثاني : األثر االن ة. ال ة العر ة إلى الروا ليز ليز في ذلك، والسبل التي جاءت بها التأثيرات االن ة، واألثر االن ز العر
قّة في قر دراسة تطب سـى الصَّ تضمن فصلين:الفصل الثالث: فؤاد التكرلي  في أدب فؤاد التكرلّي ومهد ع األدب المقارن: و

ات فؤاد  ة في روا ليز ة واالن احث إلى أهم المؤثرات األجنب ة في إبداعه: في هذا الفصل تعرض ال ليز ة واإلن والمؤثرات العالم
ما في قصص ة، الس ات التَّكرلي في غير حقل الروا تا احث تناول  فت ال اته، وفي هذا التكرلي، ولم  ة أقّل في مسرح نس ه، و

عض الّنقاد في مسألة  احث إلى معالجة اآلراء التي طرحها  ما تطرق ال عيد)  جع ال ة التَّكرلي (الرَّ الفصل عنينا اعتناء خاص بروا
سى الص ات مهد ع ليز والعالمي في روا ع : األثر االن ات التكرلي. الفصل الرا قر:في هذا الفصل تعرض التأثر األجنبي في روا

ة بل  ليز ات االن قتصر على الروا سى الصقر، الذ وجدنا انه لم  ات مهد ع ة في روا ليز احث إلى أهم المؤثرات االن ال
ات الّصقر وعالقتها  صورة المرأة في روا حث  ما عنى ال سبير)،  ات (ش ما مسرح ليز الس ع األولى لألدب اإلن تعداها إلى المنا

ة الزَّمن، م ما من ناح قر الس ات الصَّ ة في البناء الفني لّروا ليز ًضا التأثيرات االن ة، وتناول أ ليز ات االن التها في الّروا ما ث
ات  حث بنتائج أهمها إث ليز في ذلك.هذا وقد خرج ال قر وتعدد الدالالت فيها واألثر االن ة في نصوص الصَّ ات النص تناول العت

انت له ُسبل عديدة  التَّأثير ن، وهذا التَّأثير  ما في أدب األنموذجين المختار ّة والعراقّة الس ة العر وا ليز والعالمي في الرُّ االن
انت دراسة نقدّة تتناوله،  مًة للنص األدبي أم  انت ترجَّ مة من أهم هذه السبل، سواء  انت الترجَّ ّة  الد العر في الوصول إلى ال

قوا إلى قراءة األدب العالمي فضال عن أ عض الكّتاب العرب والعراقيين الذين س ان ل ثر قراءة النصوص بلغتها األصلّة، و
ة بل تعدتها  الغ على غيرهم من الكّتاب، ولم تقتصر هذه التأثيرات على النواحي الفن ، وتمثّله في نصوصهم األدبّة أثٌر  ليز واالن

ة  إلى النواحي الموضوع
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حمن َجَلبي سم الطالبا  ُمصطفى أديب عبدالرَّ
 أثُر ِعلم الَمَعاني في الَحِث النَّحوّ الحديث عنوان الرسالة أو األطروحة

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ا عوات التي خرج بها ال علم الّنحِو من جملة تلك الدَّ َة الكشِف عن مزج علم المعاني  غ حثون المحدثون في ميدان الّنحو ، 
َل النَّحوُ  عد َأْن تحوَّ نونِة في التَّراكيِب، والوقوِف على أغراِض الكالِم ومقاصِده ،  إلى علم يهتَُّم  -من وجهة نظرهم–المعاني الم

فّا ، وقد َنَتَج عن هذا ا يبِّة ، وتحليِل المفردات وظ ال التَّر ِه , وجاءت بدراسِة األش مغاز ستضعاُفمعاني الكالم ، وقّلُة االهتمام 
عوة لتقَف بوجه العامِل الّنحوّ ، وتحّل ِعَوًضا ِمنه ، وتكوَن البديَل المنهجّي المناسب إلدراك معاني الكالم ، والفروقِ   هذه الدَّ

ِ اللِه تعالى  وُحسِن تدبيرِه َأْناتّ  ان من توفي قِةبيَن تراكيِِه، و حِث وحاولُت جهِد أن أقَف الّدق خذُت من هذه الّدعوة موضوًعا لل
عِة المعاني الت عوة ، وطب ّل مذهٍب في تأييِدِهأومعارضِتِه لهذِه الدَّ ِة  ديها ومعارضيها ، وُحجَّ اِب نشأتها ، وآراِء مؤ ي على أس

انَ  يِب اللُّغوّ .وقد  حثهم للتَّر الغّيوَن في  وَن وال اِر الموضوع ِْضُعة أسئلٍة َراَودْتني ، وَجالْت في  شفها النَّحّو افُع الخت الدَّ
تاب " تور الِجوارّ و ِسير" و" نحو المعاني " للدُّ عوة مثل " نحو التَّ عِض مؤلفاِت أصحاِب الدَّ عَد أن وقعْت يد على   خاطر ، 

تور مهد المخزومّي ، و  ٌه" للدُّ ان األّوالن هما في النَّحو العريَّ نقٌد وتوج امرائّي ، والكتا م  السَّ تور إبراه الفعُل زماُنه وأبنيُتُه للدُّ
مثِّلُ  عوة التي  احِث التي حملْت لواَء هذه الدَّ عد شيخهما   -في رأيي -من أهمِّ الم توران الِجوارّ والمخزومّي أحَدقطبيها  الدُّ

انا أشدّ  الغ إنقلُت: إّنهما  م مصطفى، وال أ ِقَها ِمن أستاذهما، وال ُأخفي القارَئ  إبراه عوة ، وحرًصا على تطب قناعًة واعتناقا للدَّ
قَة العلمِّة ال ت حث، لكّن الحق عوة، وأتحمََّس لها في هذا ال ِدتُّ َأْن أنصَر هذه الدَّ اُه في نفسي حتَّى  عَد التأثيَر الَّذ تر ّتضُح إّال 

ا ال  ُ حث واالستقصاِء،وال يلي ٍص أو ال ّل جديٍد دوَن تمح ه  ستقِبُل ف ِ في مسائِل العلوِمأن يجعَل من عقلِه وعاًء  حِث المحقِّ
ٍ هي : ِن إيجاُز تلك األسئلِةفي ثالث ِنقا   تحقي .ومن المّم

سيُرُه مع هدف علِم اَلمَعاني الَالِغّي ، ومعلوٌم أّن  اُء النَّحو وت يَف يتالءُم إح عتمُد على مسائَل ذوقِّة النُّقطُة اُألولى:  األخيَر 
ان الُقدماء في غفلٍة عن مزِج علم ا ة:مفاُدها أنَُّه هل  لمعاني وأموٍر ذهنٍِّة تحتاُج إلى فقٍه وتحصيٍل في النَّحِو ؟! النُّقطة الثان

قا ،تساؤلٌ  انوا على جهٍل بهذه المسألِة طواَل هذه القرون ؟!  وخاتمُة النِّ بب الَّذ دفعمجموعًة من  علم النَّحو،أو  عن السَّ
رة   تُب النَّحو الغز الغِة , َأَلْم َتكِفهم  تِب ال يبِّة على  الِتهم  وموازناِتِهم التَّر عتمُدوا في تحل احثيَن إلى أن  ُمؤَنة النَّظِر في ال

ين ؟!  الغيِّ   تب ال
اب ه ان الهدُف ِمن تناوِل هذا الموضوِع أْن أقَف على أس ديها ومعارضيها ، وأْن أطرَح وقد  عوة ، وأن أعرَض آراَء مّؤ ذه الدَّ

اطها ، ومن شف المعاني واستن يِب ، و الغّيين في دراسة التَّر ّل من النَّحوِّين وال ه ، ومنهَج  ٍ في ما ذهب إل ّل فر َة   ُحجَّ
حَث ال عالقَة له بدراسِة التَّر  رورّ اإلشارُة  إلى أّن هذا الم اكيِب واستنطاقها ، واستخراِج المعاني منها ، وٕاّنما هدُفه وغرُضه الضَّ

حُث مشتمال على تمهيٍد وثالث ّله فَقد جاَء ال ناًء على هذا  ُقدعوِة المزج، والتنقيُر عن اآلراِءالتي أّيَدتها أوَعارضتها. و ِة فصوٍل  توث
ّ الحديث ومراحِل نشأِتِه بإيجاز غيِر ُمخّل ، أّما وَقد تحدثُت في الّتمهيد عن حّد علم المعاني ونشأته ، ومفهو  حث النَّحو ِم ال

شُفها  عَة المعاني التي  حثُت في الفصل الثاني طب ديها ومعارضيها . و عوة ، وآراَءمّؤ اَب الدَّ ه أس ل فبّينُت ف الفصل األوَّ
عونه في َذِلك ، فضال عن طب الغّيون والمنهَج الذ يت ون وال حَث في  الجملِة النَّحّو عِة الشاهِد . وجاَء الفصُل الثالُثمتناوال ال

حثِ  الِغّيين في  قَة الُموازنَة بين منهج النحِوّين وال ًِعا طر طرُأ على أجزائها و أساليبها من تغيير مّت   ِهم لها .  عند دعاِة المزج وما 
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امل حسين البدر  اسم الطالب  ماجد 
ة األطروحةعنوان الرسالة أو    أنما  التراكيب اللغو

م   ومتعلقاتها في القرآن الكر
ة    دراسة نحو

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٢ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ًا نح ي ة والجمل المختلفة بوصفها تر ارات القرآن الع ة وقوالبها، فعنيت  ال التراكيب القرآن حق فائدة أفصحت الدراسة عن أش ًا  و
ة. اقات القرآن حث ان دراسة هذه -داخل الس ة أساس في أداء المعنى المقصود، فأظهر ال يب بينت الدراسة ان االنما التر

ون القرآن  صاله  عضها للتعبير عما يراد ا يب مع  ل تر لمات  ين عالقة  يب و االنما وتحليلها أبرز السمات الخاصة لكل تر
ة في نزل بلغة ال ل هذه اللغة ونظامها واستعمالها السائد. عرضت الدراسة ألنما التراكيب اللغو ه على ش عرب فجاءت تراكي

يٍب  عينه، وعدم ورودها في تر يب  م بلحا الوجود والعدم والكثرة والقلة. تناولت الدراسة استعمال ألفا معينة في تر القرآن الكر
عينها في تر  حث إلى آخر، أو مجيء لفظة  اكيٍب مختلفة في أحدهما تقابلها لفظة أخر تؤد الغرض نفسه في اآلخر. تعرض ال

ة تمثل الشواهد األخر على سبيل التمثيل.  شواهد قرآن ة مستشهدًا  صورة إجمال ة)  ة واسم ة التامة (فعل - التراكيب االسناد
ة المنسوخة، فتناولها في الغال حث التراكيب االسم ة واحدة استقصى ال فة نحو مها إلى أدوات تؤد وظ عة تقس ب مفصًال، لطب

التفصيل. ل أداة  ر - في جانب، ومعاٍن مختلفة في جانب أخر، فأورد تراكيب  حث على استقصاء أنما التراكيب مع ذ ز ال ر
ل واسع في ا-المعاني التي تخرج إليها في الغالب. ش م أوضحت الدراسة أن تراكيب االستفهام ترد  لقرآن الشتماله على مفاه

ادة األصنام وغيرها وهي تستوجب االستفهام عنها.اظهر  الرسل والتنفير من ع مان  اة اإلنسان المسلم في التوحيد واأل ح تتعل 
يبها، ولم يتعرض ل أداة في حيز تر م ترد في ضوء المعاني المقصودة التي تؤديها  حث ان تراكيب النفي في القرآن الكر  ال

م  .بينت الدراسة تراكيب االستثناء في القرآن الكر ًا بإيراد شواهد تمثل شواهدها االخر تف عضها لتوسع الموضوع م حث الى  ال
حث أن تراكيب  ان ال ه.  أ حث هذا النوع من االستثناء مفصًال مع ادوات النفي التي تؤد غالبها في االستثناء المفرغ، فاورد ال

اء) في الغالب ثم (التاء) ثم (الواو) التي جعلوها أصال للقسم، القسم على طر الح طت بـ(ال ة مع لف الجاللة (الله) ارت ا
الواو في الغالب.  ة في القرآن -واختلف األمر مع القسم المضمر أو الظاهر فقد ارت  يب أثبتت الدراسة ان تناول االنما التر

الدراسة واالهتمام  م موضوع جدير  احثين فما هذه الكر الء الموضوع أهميته من ال احث بإ حث منفرد، لذا يوصي ال ه  قوم  وال 
أمل فيها صاحبها انه قد أسهم في إضاءة جانب من جوانبها الكثيرة.    سيرة    الدراسة إال نبذة 
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  وسـن منصور محمود الحلو اسم الطالب
 

  وسوعة سيرة أهل البيت(عليهم السالم)الخطب والرسائل في م عنوان الرسالة أو األطروحة
ة) الغ   (دراسة 
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 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة في ة وقدراتهم اللسان ر النفس والمال ، إْذ وظَّفوا مواهبهم الف ة   راَفَقْت خطب ورسائل آل البيت (عليهم السالم) مسيرتهم الجهاد
لم ة على دراسة النثر الفني ألهل قول  مة المنص ة الق حث مًال اإلنجازات ال حُث م لمة الله جلَّ شأنُه .جاء ال ِّ ، وٕاعالء  ة الح

حمد  ة الخطب على االستهالل  ل ما الخطب والرسائل في حقب ازدهارها الفني ونضجها .تعتمُد ه البيت (عليهم السالم) ، وال س
ائها يجتزئوَن االستهالل هذا لمؤثرات الحدث. الله وثنائه ، إالَّ أنَّ  موقعة الطَّف جعَلْت من خط   المواقف الجلل 

طَغ اللف على المعنى بل جاَء ُمنساًا غير ُمصطنٍع . - األلفا الجزلة والواضحة المعبِّرة ، وَلْم    ِاتَّسَمْت الخطب والرسائل 
اآلتي :تبئير - ادئ دينه،  تجلَّْت مضامين الخطب والرسائل  م اهم ، وحثِّهم على االلتزام  ادُه ، ونصرته إ صدق وعد الله ع

ع الرسل  قة تتا ة الجديدة ، والدعوة إلى التمسك بها ، وتثبيت حق ز العقيدة اإلسالم لمتِه .تعز ًال لنصرِة  والترغيب في الجهاد سب
انة آل ه وسلَّم) ، وم النبي ُمحمَّد (صلَّى الله عل ة  وختامها  البيت (عليهم السالم) .الدعوة إلى الصالح ، والتحذير من سوء عاق

ة ، منها مسألة الخالفة  اس ز .َضمَّْت األمور الس ه العز تا ما ثبتها الله جلَّ شأنُه في  ة األمر التي ال ُبدَّ أنَّها للمتقين ،  اإلسالم
 ِّ انة ح عتهم إلى ص شأنها، ودعوة أولي األمر ومتا ة، إْذ نَمْت  وما ترتب  ر حث األمور العس ة ، وُحسن إدارة الدولة.  الرع

ة المتمثل عصم الله . األمور االجتماع التمسك  عوثة إلى قادة الُجند توجيًها لهم ، وٕاشادًة بهم ، ودعوًة لهم  ة الم ة الرسائل الحر
م  ة ، وتنظ م اإلنسان ِّ نفسِه التعاز والمواساة ، والدعوة إلى ِاحترام الق ة ، وح حقوقه اإلنسان فُه  ، وتعر اة المسلم الح ح

ة . ة والجدل   الحامل أمانتها .شرح المسائل الفقه
عة المرأة في المجتمع اإلسالمي ،  - الخطب دون الرسائل ، ولعلَّ األمر عائٌد إلى طب َد نساء آل البيت (عليهم السالم)  تفرَّ

ن : أح َم ما لتنحسر مضامين خطبها في أمر الميراث وما شاكلُه .إنَّ التقد ة  المطال دهما محنة موقعة الطَّف، واآلخر ظروفهنَّ 
َنْت الخطب  ِه .ُضمِّ ص للُمخاَطب أو المرَسل إل ِه معنى التخص اق الخطب والرسائل ،غَلَب عل اَن مطواًعا لس ُه التأخير،  حقَّ

ع ، وهو ضرٌب من اإلطناب ، لُه  ورة، والرسائل فن التوش ة المعاني المذ ة ، وٕافصاحَّة ، منها : التفسير عبر تعدد جوانَب جمال
ر المعنى  ًة معينًة ،و صفة اإلجمال المانحة تشوًقا ، ولهفًة لمعرفة تفصيل القول ،و تقر والجانب الصوتي المانح نغمًة سماع

ستدعي أل ًة ، ِاستقاها األئمة األطهار من ثقافاتهم مرتيِن : األول مجمٌل ، والثاني مفصٌل .توظيف اإلطناب الذ  فاًظا ِاستعار
انْت األداة األكثر ِاستعماًال ، وٕاْن لَ  َنْت (الهمزة) منه، إْذ  َنْت الخطب والرسائل أسلوب االستفهام ، وقْد تمَّ ة .ُضمِّ ْم تخُل الدين

) . ولعلَّ في ًة معينًة ، فالهمزة أكثُر األدوات ِاستعماًال  النصوص من أدواٍت ُأخر ، تكاُد تكوُن منحسرة مثل (هل و أ هذا األمر رؤ
ه ممَّا َلم يتطلب توظيَف أدواٍت ُأخر ، فضًال عن مواقف تستدعي المدِّ الصوتي المراف  ا في معان ، ولكون االستفهام ورَد مجاًز

اق منها: الت ٍة تطلبها الس قته إلى أغراٍض مجاز ار والتعجب .توظيف للهمزة .خرَج االستفهام عن حق يخ واالستهزاء واإلن و
َس من ذات فاعليها .توظيف  ار ، إنَّما تتأتى من األفعال ، ول يخ ، والتعجب ، واإلن االستفهام مع األفعال ، لكون أغراض التو

َنْت الخطب و  ر في أسلوب االستفهام من أجل إقرار الحقائ ، وتثبيتها ، واالعتراف بها .ُضمِّ الرسائل أسلوب النداء ، غرض التقر
ه الكالم إلى الُمناد ، إرادة التأثير النفسي في السامعيَن .خرَج النداء إلى معاٍن منها : تكرار النداء بـ (أ يُّها الموضوع أصًال لتوج

انْت تُ  ما أنَّها  ة ، وال س عة االنتقال ه السامعيَن إلى الموضوعات المطروحة ، ذات الطب اٍم الناُس) بهدف تنب عنى بتأكيد أح
ة  ه ُأولي األمر من غفلتهم الدنيو ائز ِاجتماعَّة . تنب   شرعَّة ، وتثبيت ر

اٍت مرفوضة إسالمًا .  ض في النداء لإلشارة إلى سلو ة ، والغفلة من الحساب . ِاتُِّخَذ التعر   التحذير من سوء العاق
قوٍم معينين ص الخطاب  َد من النداء تخص  * وُأر
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تور أحمد عبد الفّتاح الُحُموز وجهوُدُه النَّحوَّة عنوان الرسالة أو األطروحة   الّد
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تور عبد الفّتاح الحموز علم من أعالم لغتنا العرّ  بير من إّن األستاذ الّد عدٍد  ّة  تبتنا العر ة في العصر الحديث؛ إذ رفد م
الّلهجات المعاصرة والمناهج الّلغوّة الحديثة؛ إذ بلغت ائّة، وُأخر تعّلقت  م ثالثين  المؤّلفات الّلغوّة، نحوّة وصرفّة وداللّة وس

تٍب محققة، وما زال ي ة  حًثا منشوًرا وثمان َن  مة.تعّد مؤّلفاته وال سّما الّنحوّة منها ـ تاًا وواحًدا وعشر مؤّلفاته الق رفُدنا 
ن القدامى  ين والمفسر ن من آراء الّنحّو ّة؛ فقد جمع فيها أكبر عدد مم ة الّلغة العر موضوع الّدراسة ـ مرجًعا مفيًدا لطل

مصادر الّسماع َّ مصدٍر منها،  والمحدثين في مسائل عديدة.وّسَع من دائرة االحتجاج؛ إذ احتّج  قلل من شأن أ عها، ولم  جم
القراءات القرآنّة  اس على ظاهره، واحتج  ه، ودعا إلى الق الغة في دراساته، وأكثَر من االستشهاد  ة  فأولى الّشاهد القرآنّي عنا

ضّعف قراءة أو  انت تخالف القاعدة الّنحوّة من دون أن  حة والّشاذة، وقاَس عليها، وٕان  ، واحتج الّصح فاضل بين قراءة وُأخر
ون  الّزمن الذ قرره الّنحّو الم العرب منظومه ومنثوره، ولم يتقيد  ه، واستشهد  ف، ودعا إلى االحتجاج  الحديث الّنبوّ الّشر

فصاحته، فاحتّج  الكالم الموثوق  عده االحتجاج  ح، فهو ال ير زمًنا محدًدا ُمنع  الكالم الفص قات األرع، لالستشهاد  شعر الّط
اس على ظاهر الّنص القرآنّي وقراءاته المختلفة  شعر أحمد شوقي. دعا إلى الق شعر الّشعراء المحدثين  منع االحتجاج  ولم 
اس على أقوال  ان مخالًفا للقاعدة الّنحوّة أو الّلغوّة، ودعا إلى الق حة والّشاذة، وعدم حمله على غير الّظاهر وٕان  الّصح

ر العلال سيًرا للنحو، وأن طة، ودعا إلى األخذ بها، وعّد األخذ بها ت س عدد من العلل ال ل عرب.اّتخذ موقًفا وسًطا من الّتعليل فاعّتد 
الغ في هذا األمر بل اّتخذ مذهًا وسًطا، فقد واف  سير الّنحو، ولكن لم ي عّد الحموز من القائلين بت المعقدة، ودعا إلى إلغائها.

ر على من دعا إلى إلغائه، وعّد إلغاءه انحداًرا ابن م عه في إلغاء تقدير المحذوفات، ولم يوافقهم في إلغاء العامل، وأن ضاء ومن ت
ل والّشواذ واألوجه اإلعرابّة المتعد سير الّنحو: إلغاء الّتقدير والّتأو ه في ت دة في الّلغة إلى المستو العامي، وخالصة ما ذهب إل

ال ًال والّتعل ان أكثر م ، غير أّنه  صرّ ت المعقدة.لم يرّجح مذهًا على آخر، فتارة يرّجح المذهب الكوفّي، وُأخر يرّجح المذهب ال
ين.لم  رها أكثر الّنحّو دهم، وغالًا ما يرّجح آراء ين ثيًرا، وقّلما يّؤ ان يخالف مذهب الجمهور  إلى المذهب الكوفّي في آرائه. و

ثيًرا من  ، فقد يتراجع عنها وال يلتزم بها.ينقل    آرائه إلى حّيز الّتطبي
ار المنهج  اخت ه أمور تتعل  ة على دارس د من الّصعو ّي، وتز الت التي تواجه الّنحو العر ـ ير الحموز أّن من أبرز المش

م وٕاعداد األساتذة المختصين وتواصلهم مع الّتطور العلمّي الحديث، ومناهج  ة في مختلف المناسب للتعل م المعّدة للطل الّتعل
الّدراسات الّلغوّة  ّي  مراحل الّدراسة، وقد قّدم مجموعة من الحلول والمقترحات في هذا الميدان.دعا إلى ر مسائل الّنحو العر

ائّة وعلم نحو الّنّص والمناهج الّلغوّة الحديثة وال سّما المنهج الوصفّي وا م لّي والمنهج الحديثة وال سّما الّس لمنهج الّتحو
ه  ا إلى ما توصل إل ّي، وعّده أكثر المناهج قًر ن اإلفادة منها في دراسة الّنحو العر م فّي الذ عّده من أكثر المناهج التي  الوظ

ون العرب القدامى  الّنحّو
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ة, وذلك من خالل وجود هذه الوحدات مع الكلمات  ة تسهم في إبراز المعنى الدقي للوحدات المعجم ة الحقول الدالل إنَّ نظر
اح,  المجاورة لها ضمن الحقل الواحد.أخذت ألفا ح والرِّ الَّة على الرِّ مَّة، ال سَّما األلفا الدَّ بيرًة من شعر ذ الرُّ عة مساحًة  الطَّب

ما أراه ٌ  -والله أعلم -والسبب ف ٍح منها لفظًا, وُأطل لف ما أطل أهل بيئٍة على ر عد المسافة بينها, ور ة و تعدد البيئات العر
, م ح في بيئة أخر فعل الزمن, فضًال عن أنَّ الشاعر ابن بيئته, فال بدَّ آخر على نفس الر ما أد إلى تداخل األلفا بين البيئات 

دت  ة معاٍن معجمَّة، وقد ُحدِّ اعر تحمل عدَّ ستمد موضوعاته منها, فالشعر وليد البيئة.هناك ألفا استعملها الشَّ أن يتأثر بها و
ه تلك ا اق الَّذ وردت ف يوان, االعتماد على السِّ اهلي للدِّ االعتماد على شروح الديوان، وال سَّما شرح أبي نصر ال ، و أللفا

لَّ وحدة من هذه الوحدات  ة, واستعمل  مة استعمال ة فائقة وأكسبها ق عنا ة وظَّفها  ة تداول وذلك المتالك الشاعر وحدات معجم
اقات مختلفة للتعبير عن المعاني التي ت ًا في س غة الجمع، معادًال دالل ص ة  مَّة الوحدات المعجم دور في داخله. استعمل ذو الرُّ

ة، ومن هذه الوحدات: أرواح، بوراح، حواشك، أمطار، هواضب،  ع حث الظَّواهر الطَّب انت في م وال سَّما جمع التَّكسير، وأغلبها 
م المعنى وٕاكساب ه الغة في تضخ م، سحائب....... الخ؛ وذلك للم اعر من بوارق، لهام ة أكبر.  أكثر الشَّ ذه الوحدات أهم

ض عن  التعو ة  ، ال سَّما في ألفا الحيوانات الوحشَّة, وذلك لقدرته على سد الثغرات المعجم استعمال الوحدات بتعبير مجازّ
اعر من استعمال األوصاف ا ثر الشَّ ة تشير إلى المعنى نفسه  ات لغو مصاح ة, إذ جاء  ق الَّة على الثُّبوت المفردات الحق لدَّ

ة لتد دَّ ة والشِّ ال الَّتين على الصَّ استعماله لفظتي عرمس ووجناء الدَّ ة بداللة عامَّة  ذلك استعمال األلفا الخاصَّ وام, و ن على والدَّ الَّ
ة. ل ديدة الصُّ معنى -النَّاقة الشَّ لفظة الَجنوب, الَّتي وردت  عض األلفا إلى دالالت جديدة  ح, وهي في األصل تدلُّ انتقال  الرِّ

ة  ة الحقول الدالل س, والخضراء.إنَّ نظر األجدل, والغ  , ْيء نفسه على ألفا أخر نطب الشَّ على الجهة المقابلة للّشمال, و
افة.أكثر العالقات الدّ  ة تضم ألفا اللغة  ة في حقول دالل ة عامة, فتصنف الوحدات المعجم اللَّة تنظر إلى اللغة نظرة شمول

ة  ثير من المصطلحات العر حث التَّرادف, وذلك لقدرة الشاعر على ارتجال المترادفات وتوليد المعاني. تكاد تخلو  ورودًا في ال
ة  ة الحقول الدالل ة.إنَّ نظر ة وأهدافها اللغو فة الحقول الدالل ح لوظ قي الذ يؤد الى الفهم الصح المترجمة من المعنى الحق

ة  ال تعتمد ة من خالل التجر ام العلم ة التي تحتكم دومًا إلى قواعد الخطأ والصواب, بل تعتمد على األح ار ام المع على األح
.  والتطبي
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ضرورة  يين واإلّطالع الواسع للشاعر على التراث تجعلنا نعتقد  الغة العر ادئ النقد وال م إّن تأّثر شعر ابن رشي القيرواني 
ات المفردة الجانب األكب اس والتضمين. تمّثل المقطعات واألب قه في شعره ، والسّما قضّة االقت مه وتطب ر دراسة أثر النقد ومفاه
ست مقطعات  قة شعر ابن رشي القيرواني ل أنَّ حق ل علينا أحدهم  ش من شعره ، بناًء على ما وصلنا من هذا الشعر ، وقد 
لة ، ونقول إّن هذا الكالم ال يخلو من  ن أْن تكون هذه جزءًا من قصائد طو ات مفردة ؛ ألنَّ الديوان قد ضاع ، فمن المم وأب

لَّها جزءًا من الصواب ، ولكنَّنا لو نظرن ن أْن تكون  م ل الفت في الديوان ، ولذا ال  ش ات لوجدناها ظاهرة موجودة  ا إلى هذه األب
ر ابن رشي شعره لخدمة األمير  ات مفردة .  سخَّ عطي داللة على أنَّها مقطعات وأب ما أنَّ المعنى الذ أفادته  قصائد ضائعة ، 

س  ممدوحه األّول ، ول اد اب شهرته ؛ فنجد ابن المعّز بن  مستغرب؛ فقد عاش أغلب أّامه في قصره ، وهو أحد أس س هذا 
م ، والمثل  ات التي تدعو إلى الق ثرة األب عةانماز شعر القيرواني  ه را رث ه ثالثة، و عات ة ، و ره ثان ش مدحه مرَّة ، و رشي 

ِم واألمث ثرة الِحَ ا ، وتدعو إلى الخير ، وانماز  ذلك العل ه األميَر المعّز   ال .، وال أظّننا نغالي إذا قلنا إّن الشعر الذ مدح 
ا  ف ودراسة المصطلحات والقضا مة والدعوة إلى الخير .حاول ابن رشي تطبي اآلراء الخاّصة بتعر ضمَّنه ابن رشي معنى الح

فضل إّطالعه الواسع على الترا خّة على شعره ؛ وذلك  ونه عالمًا نقدًّا ُشار النقدّة والتار فضل  مختلف أنواعه وصنوفه ؛ و ث 
يز والتكثيف في شعره ؛ فهو  ع التر غلب طا ل واضح في شعره . ش البنان ، فأنسحب هذا اإلّطالع وظهر  ه  ْ ابن رشي  -إل أ ن أْن تعّبر عن - م قلة ألفا شعره ، وذلك عندما تكون بيتين أو ثالثة ، والتي ال  ضطّر حينها  شعر  ّلها ، ف أفكار الشاعر 

الغة موجودة في شعره ، وهي  األلفا .فنون ال عي ؛ لسّد النقص  المعاني الكثيرة ، وهذا أمر طب لحشد البيت واأللفا القليلة 
ع ، الذ أخذ حّيزاً  ما وجدنا ذلك عند دراستنا لعلم البد ين  تتراوح بين شيوعها في الشعر ، حّتى تشّل ظاهرة ،  واسعًا ، و

ه  ن أْن نعدَّ م ع وفنونه ال  ان هذا مقصودًا أم غير مقصود إنَّ وجود أساليب علم البد ل ال يجعل منها ظاهرة ،سواء  ش مجيئها 
ي. ولكنَّنا لو أردنا  ع في الشعر العر ثير من الشعراء ؛ لشيوع أساليب البد ابن رشي ، بل هو ظاهرة شائعة عند  ظاهرة خاصة 

بيرًا بين شعر تف ثيرًا في شعرهم ؛ ولذا فإّننا نجد تشابهًا  ع  ميلون إلى البد ننا القول إنَّ النقاد  م سير وجودها عند القيرواني 
ضًا  –ابن رشي وابن شرف  ل عند  -وهو شاعر وناقد أ قبل التأو ل ال  ش ل والمضمون. ومن ذلك ما نجده  من حيث الش

ساو شيئًا دون األديب الكبير حازم القرط ثيرًا عن ابن رشي ؛ إْذ إنَّه ناقد وشاعر مثله ، فديوانه ال  اجني ، الذ ال يختلف 
عدد من األشعار التي ال تقّل شأنًا عن  ّلها.  برز ابن رشي  ع  أساليب البد قصيدته المقصورة الشهيرة ، وهذه القصيدة ُملئْت 

الغيون والنقديون شواهد في مؤلفاتهم عند التمثيل للظاهرة أو المصطلح اللغو أو عيون الشعر العري ؛ ولذا فقد اّتخذها ال
عده ، وهو دليل  مة التي جاءت  ًا في المصادر القد الغي ، مفضلين إَّاها على غيرها ، وهذا ما نجده غال األدبي ، والسّما ال

ع . أّن ال الصنعة أو الط انت  ة عنده ، سواء  ع على مقدرة شعر ة التي استعملها الشاعر تدّل على شيوع علم البد حور الشعر
ل أكبر من غيرها ؛  ش عة موجودة  حور السر س والخفيف وال حر ال في أشعاره ، وتناسب المعاني التي طغت على أشعاره  ، ف

طمح إليها الشاعر ، وهي معان ال تحتاج عاطفة جّاشة للتعبير ع سهولة حّتى تالئم المعاني التي  شعر القارئ  نها ، بل 
بير ألختار لها ما يناسبها من األوزان ، وهذا ما ال  ل  ش انت لد الشاعر معان غير هذه قصدها  ة عند قراءتها ، فلو  اب وانس

  نجد له سطوة في شعره .
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ب المسعود اسم الطالب   صفاء حسين لطيف مر
 

  شـعر االندلسـيالتنـاص في ال عنوان الرسالة أو األطروحة
طين  عصر الطوائف والمرا

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة عند  ة ابتداًء من مبدأ الحوار األخص في الدراسات الغر ة الحديثة و مصطلح حديث ظهر في الدراسات النقد ان التناص 
مفهومه الحالي مصطلح  عد ذلك للكثير من التفاوت  احثين واستقر  ل هذا المصطلح  فا ، وقد قو رست ا  (التناص) عند جول

في وتودروف وجيرار جنيت .  عرَف العرب  ن امثال ار ما انه وجد قبوًال عند الكثير احثين  اين في االراء عند مجموعة من ال والت
ة ف ة الى التناص ولكنهم اختلفوا في التسم اشارات موح مًا  ام حول قد اشاروا الى العديد من االراء واطلقوا الكثير من االح

عود الفضل في انتقال هذا  ل نوع منها .  ات تخص  النصوص وتشابهها في اللف تارة وفي المعنى تارًة اخر مطلقين بذلك تسم
ب مع مالحظة التعر ي لتناولهم هذا المصطلح  االختالف في الترجمة لكل منهم  المصطلح (التناص) الى النقاد في المغرب العر

ة التناول والتطبي لهذا المصطلح . تعددت  ف ة مما فتح المجال امام الدارسين الى االختالف في  في نقل المصطلح الى العر
ان من اهم المصادر التي اتكأ عليها الشعراء في  ة و مصادر النهل لد شعراء هذا العصر وتنوعت في بناء نصوصهم الشعر

التراث الشعر ش م والحديث النبو والمثل القرآني تحت اطار التناص الديني ، وتمثل المصدر الثاني عندهم  عرهم القرآن الكر
ات  ة االستدعاء (للشخص آل عها الشعراء في هذا العصر تمثلت  ات التي ات مه ومعاصره لعصر الدراسة . ان التقن العري قد

قًا والنصوص والنساء واالحداث الت ة بين البيت والبيتين طر قة اتخذت من منهج المقار ان) . ن اغلب الدراسات السا ة والم خ ار
قت هذه الدراسة  ة وقد س ل عام بين النصوص الشعر ش ن ان يوجد  م لمعرفة التناص اال ان الدراسات اغفلت ان التناص 

احث وهي (التن اص في شعر عبدالله البردوني) الذ جعل التناص وف عالقات اتخاذ هذا النهج بدراسة واحدة على حد علم ال
ة التي انتجها التناص على مستو الصورة  ان الفاعل له البد من ب عد ذلك  ان التناص الحاصل بينها . و عامة بين النصوص لب

ان الفاعل ما اهتمت الدراسة بب ة .  عيدة او موح ة او  عادها المختلفة سواء اكانت قر ة للتناص الديني واالدبي في لغة ا
ما بينت اثرهما في مضامين الشعر واغراضه عند الشعراء  الشعراء في هذا العصر ، 
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 حميدة حسن نعمة الموسو  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ف    المرأة في الحديث النبو الشر

ح البخار    والكافي للكليني -صح
  أنموذجاً 

ة   دراسة أسلو
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١١ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ي الجناس والتوازن، لكونه ترديدًا للكلمات والجمل فتجذب  أسلو ي األكثر حضورًا مقارنة  ان مصطلح (التكرار) المهمين األسلو و
منة الفعل الماضي ررة وهناك اطراد واضح به اه إلى اللف الم مي، فال بّد  االنت وتكراره، ألن الخطاب النبو وعظي وٕارشاد تعل

غة الفعل لداللته على التجدد واالستمرار، بينما االسم  غة األكثر شموًال من جهة الحدث والزمن، ولهذا استعمل ص أن تستعمل الص
اح في الفصل الثاني  ون، وجاء االنز ات والس يبي  –يدل على الث ات الخر  –المستو التر ة إلى غا ة اللغو ار وج عن المع

ة، وضمن  ة والفعل اق الجملة االسم ار مثبتة في س ة، التي انقسمت إلى أخ ة فكان منها الجمل الخبر ة ومعاٍن مجاز أسلو
ة، التي توزعتها خمسة من أساليب اإل  ة، أما الجمل اإلنشائ ة والفعل اق الجملة االسم ة في س ار منف ، وأخ اق الشر نشاء س

ة  ع ة في إطار التحوالت التشر ان أكثر األساليب حضورًا مما يجسد نمطًا من المعالجة النبو الطلبي وهي، أسلوب األمر و
ة أو النواحي  عًا في النواحي االعتقاد فيد أما تشر اة المرأة تاله أسلوب النهي الذ  ة التي طرأت على ح ر ة والف واالجتماع

ة أو تشديداً  عده النداء، فضًال عن هذا التنوع فقد خرجت هذه األساليب  الدنيو في وقوع فعل مندوب، تاله االستفهام ثم الشر و
م  احث وأوسعها، وفي أسلوب التقد حث الخبر واإلنشاء من أكبر الم ة، فكان م ة إلى أغراض مجاز ق عن أغراضها الحق

ة في الجملة  والتأخير، ظهر العدول واضحًا من خالل العدول للمبتدأ ة النحو ار ة، والعدول عن المع والخبر في الجملة االسم
عة الحديث النبو تستدعي  اإليجاز واالقتصاد، ألن طب حاءات ودالالت أما أسلوب الحذف فقد تميز  ما تتضمنه من إ ة،  الفعل

ة  ا الدين اًال االختصار، إذ تكون الجملة موجزة والمعاني متعددة شاملة ألكثر القضا ة وأما أسلوب القصر فقد اتخذ أش والدنيو
النظر إلى الفصل الثالث  قة النفي واالستثناء و طر ه النبو  –المستو الداللي  –مختلفة منها القصر  حث أن التشب أظهر ال

ه  اء بوصف الجمال الحسي للمرأة، ألن التشب ه الشعراء واألد ع من حاجة ارت بواقع المرأة المسلمة فنأ عن تشب النبو ين
ة ال تخلو من  ة وترو م ة مستندة إلى مضامين تعل يب ًا، فجاءت صورة، تر ًا ودين ة الملتزمة خلق المجتمع اإلسالمي للمرأة الواع

صالها إلى مجال الف ب الحقائ وٕا عالم المرأة، وغايتها تقر طة  ة. وجاءت االستعارة على قلتها مرت ة والفن الغ ر السمة ال
اإليجاز واإلشارة والمفردات  ة التي اتسمت  ة الكنا ة. وتجلت خصوص ة، أو ترو ة شرع والشعور، وتستمد أما من حادثة، أو قض

اح والطالق، فاأللفالتي تخ ًا في دائرتي الن ة تقع غال ة النبو رها الرسول (الحي الكنائ نى والمستهجنة ال يذ )، وٕانما 
ة ارة الموح الع ًا تروألنه ( عنها  م واإلفهام) ُيرسي هدفًا أخالق   ًا، إضافة إلى التعل
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يلي اسم الطالب اض الع اظم ف  رائدة 
الغة عنوان الرسالة أو األطروحة   االتساق في نهج ال

ات النص  دراسة في ضوء لسان
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ضرورة إ يين واإلّطالع الواسع للشاعر على التراث تجعلنا نعتقد  الغة العر ادئ النقد وال م ّن تأّثر شعر ابن رشي القيرواني 
ات المفردة الجانب األكبر  اس والتضمين. تمّثل المقطعات واألب قه في شعره ، والسّما قضّة االقت مه وتطب دراسة أثر النقد ومفاه

ست مقطعات  من شعره ، بناءً  قة شعر ابن رشي القيرواني ل أنَّ حق ل علينا أحدهم  ش على ما وصلنا من هذا الشعر ، وقد 
لة ، ونقول إّن هذا الكالم ال يخلو من  ن أْن تكون هذه جزءًا من قصائد طو ات مفردة ؛ ألنَّ الديوان قد ضاع ، فمن المم وأب

ات لَّها جزءًا من  الصواب ، ولكنَّنا لو نظرنا إلى هذه األب ن أْن تكون  م ل الفت في الديوان ، ولذا ال  ش لوجدناها ظاهرة موجودة 
ر ابن رشي شعره لخدمة األمير  ات مفردة .  سخَّ عطي داللة على أنَّها مقطعات وأب ما أنَّ المعنى الذ أفادته  قصائد ضائعة ، 

مستغرب؛ ف س هذا  س  ممدوحه األّول ، ول اد اب شهرته ؛ فنجد ابن المعّز بن  قد عاش أغلب أّامه في قصره ، وهو أحد أس
م ، والمثل  ات التي تدعو إلى الق ثرة األب عةانماز شعر القيرواني  ه را رث ه ثالثة، و عات ة ، و ره ثان ش مدحه مرَّة ، و رشي 

ِم واألمثال .، وال أظّننا  ثرة الِحَ ا ، وتدعو إلى الخير ، وانماز  ذلك العل ه األميَر المعّز   نغالي إذا قلنا إّن الشعر الذ مدح 
ا  ف ودراسة المصطلحات والقضا مة والدعوة إلى الخير .حاول ابن رشي تطبي اآلراء الخاّصة بتعر ضمَّنه ابن رشي معنى الح

مختلف أنواعه و  فضل إّطالعه الواسع على التراث  خّة على شعره ؛ وذلك  ونه عالمًا نقدًّا ُشار النقدّة والتار فضل  صنوفه ؛ و
يز والتكثيف في شعره ؛ فهو  ع التر غلب طا ل واضح في شعره . ش البنان ، فأنسحب هذا اإلّطالع وظهر  ه  ْ ابن رشي  -إل أ لّ  - ن أْن تعّبر عن أفكار الشاعر  م قلة ألفا شعره ، وذلك عندما تكون بيتين أو ثالثة ، والتي ال  ضطّر حينها شعر  ها ، ف

الغة موجودة في شعره ، وهي  األلفا .فنون ال عي ؛ لسّد النقص  المعاني الكثيرة ، وهذا أمر طب لحشد البيت واأللفا القليلة 
ين  ع ، الذ أخذ حّيزًا واسعًا ، و ما وجدنا ذلك عند دراستنا لعلم البد تتراوح بين شيوعها في الشعر ، حّتى تشّل ظاهرة ، 

ه م ن أْن نعدَّ م ع وفنونه ال  ان هذا مقصودًا أم غير مقصود .إنَّ وجود أساليب علم البد ل ال يجعل منها ظاهرة ،سواء  ش جيئها 
ي. ولكنَّنا لو أردنا  ع في الشعر العر ثير من الشعراء ؛ لشيوع أساليب البد ابن رشي ، بل هو ظاهرة شائعة عند  ظاهرة خاصة 

بيرًا بين شعر تفسير وجودها عند ا ثيرًا في شعرهم ؛ ولذا فإّننا نجد تشابهًا  ع  ميلون إلى البد ننا القول إنَّ النقاد  م لقيرواني 
ضًا  –ابن رشي وابن شرف  ل عند  -وهو شاعر وناقد أ قبل التأو ل ال  ش ل والمضمون. ومن ذلك ما نجده  من حيث الش

ساو شيئًا دون األديب الكبير حازم القرطاجني ، الذ ال ي ثيرًا عن ابن رشي ؛ إْذ إنَّه ناقد وشاعر مثله ، فديوانه ال  ختلف 
عدد من األشعار التي ال تقّل شأنًا عن  ّلها.  برز ابن رشي  ع  أساليب البد قصيدته المقصورة الشهيرة ، وهذه القصيدة ُملئْت 

الغيون والنقديو ن شواهد في مؤلفاتهم عند التمثيل للظاهرة أو المصطلح اللغو أو عيون الشعر العري ؛ ولذا فقد اّتخذها ال
عده ، وهو دليل  مة التي جاءت  ًا في المصادر القد الغي ، مفضلين إَّاها على غيرها ، وهذا ما نجده غال األدبي ، والسّما ال

ة التي حور الشعر ع . أّن ال الصنعة أو الط انت  ة عنده ، سواء  ع  على مقدرة شعر استعملها الشاعر تدّل على شيوع علم البد
ل أكبر من غيرها ؛  ش عة موجودة  حور السر س والخفيف وال حر ال في أشعاره ، وتناسب المعاني التي طغت على أشعاره  ، ف

شعر ال طمح إليها الشاعر ، وهي معان ال تحتاج عاطفة جّاشة للتعبير عنها ، بل  سهولة حّتى تالئم المعاني التي  قارئ 
بير ألختار لها ما يناسبها من األوزان ، وهذا ما ال  ل  ش انت لد الشاعر معان غير هذه قصدها  ة عند قراءتها ، فلو  اب وانس

  نجد له سطوة في شعره .
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م اسم الطالب  آيــــة يوســـــف إبـــــراه
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

احثين العراق ات   الجهد الصوتي لل   يين فـــي الدور
ة  غداد والمستنصر ة فــي جامعتي  م   األكاد

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

احثين العراقيين بين سنة( حث أنَّ نشا ال ان أكثر من النشر الحاصل في ٢٠١٠-١٩٩٠تبين من خالل ال غداد  م) في جامعة 
ثيرًا من مواضع الخالف أو التواف بين  القدامى والمحدثين,اعتمادًا على الجامعة  حث أنـّه بّيَن  انت من نتائج ال ة. المستنصر

رها  ثيرة,إّال أني وجدُت في ذ تٍب  رت في  انت قد ذ اب والعلل,وهي وٕاْن  ر األس ة,مع ذ احثون في جهودهم الصوت ره ال ما ذ
اً  حث واحد نصي احثين العراقيين في أثناء تناولهم مجتمعًة في  حث,تفاوت الجهد الصوتي لل أوسع في الدراسة والفهم.تبين من ال

حث واخراجه  ال يز عليها واستعمال المصادر واالهتمام  شف النقا المهمة والتر الدراسة أو التحليل و ة, الموضوعات الصوت
ن مالحظة ذلك عند تسل الضوء عل م ل األمثل,و حث الش شف ال احث. ة ألحد هذه الفصول والم ا الصوت ه في تناوله للقضا

(النبر  حثها الساب مل ل ه أنه م ة,وهو جهد أشارت إل تورة(والء صادق محسن) عن استعمال النبر في اللغة العر عن جهد الد
م, فون ة  ان استعمال اللغة العر ة),فارادت منه ب عض مظاهره في القراءات القرآن معتمدة على ما أوردته في تراثنا الصوتي و

ه  ة,إّال أّنه جهد امتازت  ست نبر ة لغة ل ه خالٌف بين الدارسين المحدثين, فاللغة العر العري,وعلى الرغم من أنَّ هذا األمر ف
احثة عن غيرها.   ال

الدراسة والتحل وا شيئًا إّال وقد تناولوه  حث أن علماءنا القدامى ما تر شف ال ه . ن موضعًا أو جهدًا إّال قد وضعوا ف يل,ولم 
المصوتات, والمقطع, وغيرها,وعلى الرغم  عض منها جاءت في مفهومها موافقة للدرس الصوتي الحديث,  صماتهم,حتى إنَّ ال

احثين العراقيين قالوا إنها مواطن وفوائد تستح أن تش ثير من الدارسين,إّال أنَّ ال رت من قبل  ار إليها وأنَّ رأ القدماء أنها قد ذ
ما بينهم, ولعلَّ ذلك راجٌع إلى اختالف األسس التي  ثيرًا من نقا االختالف بين القدماء والمحدثين,وف حث  شف ال ظل معتبرًا .

ة هي الفصل في ظهور نتائج جديدة ترجح إحداها عل ة المخبر اتهم وأفكارهم,وتظل اليوم الدراسة العلم .بنوا عليها نظر  ى األخر
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 رؤ عامر مشرف الخفاجي اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة تاب ديوان الموشحات األندلس   صورة المرأة في 

ة ة فن   دراسة موضوع
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ا    عدُّ موضوع المرأة في فقد ظلت المرأة على مرَّ العصور حديث األج ة للرجل، إذ  النس ل لغزًا  ل ومحور نقاشهم، فهي تش
األدب عامة والشعر خاصة من أوسع الموضوعات وأغزرها مادة وغنى و أوفرها حظًا، في ديوان الشعر العري، فكان لها الحضور 

ة، إلهامًا و إنتاج ة في أغلب األغراض الشعر ًا . وفي الشعر األندلسي لم تختلف صورتها الواضح في أغلب المقدمات ومشار
س، فهما صورتان  الع ر المرأة و عة منفصًال عن ذ ر للطب اد يوجد ذ عة، حتى أنه ال  الطب انت أكثر امتزاجًا  ثيرًا، إّال أنها 

عر بجما عة في الشِّ عة وارتسمت صورة الطب ل المرأة وقد حظيت صورة لشيء واحد وهو الجمال، إذ استمدت المرأة جمالها من الطب
المرأة في الشعر األندلسي بدراسة وافرة وجهد واضح في مختلف عهودها، فجاءت دراسة (المرأة في الشعر األندلسي، عصر 

ة، ٤٨٤هـ ٤٠٠الطوائف من ( ة اآلداب، الجامعة المستنصر ل احثة سلمى سلمان علي، رسالة ماجستير،  م. ومن  ١٩٨٦هـ) لل
ة عصر الخالفة ) من ( ثم دراسة (المرأة ح حسن ٤٢٢ -هـ ٩٢في الشعر األندلسي من الفتح إلى نها احثة أحالم فل هـ) لل

غداد،  ة للبنات، جامعة  ة التر ل ع ذلك دراسة (المرأة في الشعر األندلسي، في عهد  ١٩٨٨الجنابي، رسالة ماجستير،  م. وت
طين والموحدين ) من ( احث٦٣٥ -هـ ٤٨٤المرا ة ، جامعة  هـ) لل ة التر ل ، رسالة ماجستير،  خالد عبد الكاظم عذار الماجد

صرة ،  عثًا إللهامه، وقد أفادتني  ٢٠٠١ال انت م يف  زت على صورة المرأة في ذهن الرجل، و م .فهي تعدُّ من الدراسات التي ر
تاب الموشحات ة ) . عندما درست صورة المرأة  في رسم تصور عن األسس العامة لدراسة موضوعي (صورة المرأة في  األندلس

ًا  انة مرموقة أهلتها؛ ألن تكون غصنًا رطي م ة،  في فن أندلسي خالص وهو ( فن الموشحات )، أذ حظيت الموشحات األندلس
عة األند طب رنا دومًا  ذ ة، و الرقة والعب والعذو ة الغّناء حينذاك ، وما يزال ينضح  عة األندلس ه الطب اليها العامرة جادت  لس ول

سوا  ان لها من تأثير واضح على وشاحي األندلس، فع قوة، لما  ه و األنس والطرب والغناء، فكانت صورة المرأة حاضرة ف
قسم على : تمهيد و  حث أن  ة ال ل ما هو مثير وجميل. وقد اقتضت منهج صورتها بوساطة موشحاتهم ، فكانت صورة زاخرة 

عتُ  ف ثالثة فصول، أت حث . وجاء التمهيد للتعر رهم في الديوان، ومن ثم أهم نتائج ال الوشاحين الوارد ذ ف  ملح للتعر ُه 
حث: الفصل األول ( الموشح  فصول ال عد التمهيد بدأت  ، و تور سيد غاز ة) ومحققه الد تاب (ديوان الموشحات األندلس

ان األول منها ( احث:   أوزانها مع  والمرأة ) وهو في ثالثة م بنيتها و ف بها و ة والتعر ) عن الموشحات األندلس رة وتوثي تذ
غنائه، ودوره  اب الفني في األندلس وصلة الموشح  حث الثاني فكان لدراسة أثر زر ة الموشح. أّما الم حي لبن إعطاء مثال توض

انة المرأة في ال حث الثالث لدراسة م مجتمع األندلسي، ونشاطها األدبي والمهني ومقدار في اختراع الموشح. ومن ثم جاء الم
حث  احث: تناولت في الم نتها) فجاء في ثالثة م ة وز ة التي حظيت بها حينذاك. أّما الفصل الثاني (جمال المرأة األندلس الحر

م الجمال الح حث الثاني على دراسة ق ف الم ة. وع ة للمرأة األندلس م الجمال المعنو ة، األول دراسة ق ة للمرأة األندلس س
ة حينذاك لكي تبدو  نة التي استعملتها المرأة األندلس ه وسائل الز نتها، إذ درست ف حث الثالث إلى تجّمل المرأة وز وتطرق الم

ه أ اح  كثر جماًال ورونقًا مما هي عل ة ) وهو مقسم على ثالثة م حث الثالث الذ ُعني بـ( الدراسة الفن ث ثم وصلنا إلى الم
ما  لت بناء الموشح. ف ة التي ش ه، مع دراسة البنى األسلو يب الجملة ف ه وتر ضًا : درست في األول منه لغة الموشح وأسلو أ

ة  ة، وما فيها من تفرعات مثل الصورة االستعار ان ة، وعلى نحو خاص الصورة الب حث الثاني الصورة الشعر درست في الم
ة. في حين در  قى والصورة التشبيه حث في الموس ة، فتناول ال ة والخارج فرعيها الداخل قى  حث الثالث الموس ست في الم

ع اللفظي التكرار،  ة على استعمال الوشاحين لفنون البد قى الداخل حث في دراسة الموس ز ال ة في حين ر ة الوزن، والقاف الخارج
ع .    والجناس، والترص

 
 
  



م ر  سراب 
 

 خالد مرعي حسن اسم الطالب
ة الخسوف  ان الرسالة أو األطروحةعنو  اع   الفضاء الروائي في ر

م الكوني  إلبراه
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

صّور صراع االنسان إنتصاراً  ًا  عًا ملحم تخذ طا األسطور ، و خي  ه الواقعي والتار متزج ف إلرادة  يتمّيز السرد بتدف فّاض 
اتجاه صنع  ة إلى إسطرة الواقع ،  اع نحو السرد في الر قة .و أنها بدء الخل ة  ة ، وفي أزمنة نائ ة قاس اة ،  في ظروف بيئ الح
قوم الكاتب  قي ، والذ  ي واالفر ة والتي ترتكز على الموروث الشعبي العر ل من خاللها نسيج الروا أسطورته الخاصة التي يتش

ه و  أسلوب أخاذ . وتكتسُب هذه العناصر على بتف صورة مدهشة ، و توب ،  الم ه عن طر مواجهة الشفاهي  ي ٕاعادة تر
ادل المرئي  قرأون النبوءات ، وتتخذ النساء ازواجًا ، يت ح ابناء الصحراء اصدقاء الجن ،  ص ة ،  ة طاقات سحر امتداد الراع

ة عاشتها وغير المرئي ، فدوائر السرد تنفتح على غ خ خ الطوارق ، تؤشر وقائع تار ة من تار يرها ، فينتج من ذلك قفزات زمن
ة العالقـة الصوفيــــة بيــن اإلنسان والصحراء ة .الكوني يرسم لنا جدل القدر نفسه من االهم لها  ة وقد قدمها المبدع  ال متعاق  اج

ح عال ان فالصحراء تص مُه الرمز المفتوح أو رئة يتنفس منهــا ، فوجـد لنا من خالل إبداعــه عندما يتحول اإلنسان جــزء من الم
ة  عة من عوالمه الالمتناه ة النا ة العالقة هو حديث عن تجذر خصوصيــة الهو الروائــي تداخــًال روحًي ، وان الحديث عن جدل

ة معنـى الوجـــود المن طوالت راسمة خصوص م والمواقف وال خ والق ـة في التار فلت فــي أعماقاإلنسان وأن الهدف من تجذر الهو
ةإّن مفهوم الفضاء الروائي هوأوسع  م اإلنسان الفاضلـة التي ترقى إلىأسوار الحر ة هو التأكيد على ق ة في أعماله الروائ الصوف

ة ، والزمان ان ، الحدث ، الشخص ضم عناصر هي (الم ان ، اذ أّن الفضاء الروائي  ان هو جزء من من مفهوم الم ) وأّن الم
  الفضاء . 

ات اشتغاله داخل  مهد آل فًا متكامال ،  حدد تعر الفضاء الروائي ، وعدم وجود اتفاق نهائي  ثرة المصطلحات التي اهتمت  ــ 
  النص . 

ة لموضوع الفضاء الروائي ، لكن الدراسات الحديثة مهدت لالطالع على  ة العر ات عمل الفضاء ــ انقسمت المقارات النقد آل
اغات مغايرة  ص خي ، والواقعي ،واالسطور ، فأن السرد يتكرر  ة عن طر المزج بين التار اع ل فضاء الر داخل النص . يتش
عنف بدني ومعنو توقعه الذات العاشقة بنفسها في  ة  اع اعدة . تتالزم حاالت العش داخل الر ة مت من خالل وجهات نظر زمن

ا والتخلي آن واحد ، و  م االرت ه في يد معشوق ارضي آخر ، فيلجأإلى تحط ع أن يرهن قل ستط الصحراء ال  ون  ذلك الن المس
ال منها القتل ،أو  ة ، وقد جاء على اش ة الروا ح طائر الموت على بن طر ش فعل القتل ، أو االنتحار. س على المعشوق ، أما 

عي  فهو موجود  حائي ، موت انتحار، أو الموت الطب له الرمز االستعار اال ش ضًا  موت الجسد ، وموجود ا له الفعلي  ش
مة  اب العدل ، وحضور الظلم نوع من الموت لق ًا فق ، لكن هناك موت المعاني والرموز والمثل . غ س موتًا جسد االنسان ل

اب الجمال والنظام والصدق ، وحض ة ، وغ اب الحر ة وغ م االبداع العدالة االجتماع ح والفوضى والكذب نوع من الموت لق ور الق
ة التي  ين ، المستو االول المرأة النمط م الصحراء . اتجه السرد في معالجاته لدور المرأة إلى مستو سبب عادات وتقاليد وق  .

ر  قوانين العرف االجتماعي ، أما تكاد تكون خاضعة خضوعًا مطلقًا ألنساق المجتمع وتقاليد واعرافه ، ثم تحولت إلىفتاة لتمر
الهامش ،  مة التي حصرتها  ة القد األطر الثقاف المستو الثاني هو المرأة المتمردة ، ونعني بها تلك المرأةالتي فقدت الثقة 

ة ، م اع ة الر ة االرتداد الزمني في بن منة تقن ع مراحل تطورها العمر . ه فت الخناق عليها فعاشت الظلم في جم تمثلة في وض
ة منه هو استحضار  ة الحدث المتناول ، الغا ار احداث ماضو عود الستحضار أو استذ قاف المبدع مجر تطور اإلحداث ل ا

سرة السرد ها قرأتها من جديد ، أو لسد ثغرات حاصلة في م  ثقافة الطوارق وٕاعادة تف
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ما  ه من نتائج  ن أن أوجز ما توصلت إل م لة ، و اته الطو نة ، واخترنا خمسًا من مسرح ات محيي الدين زن طل في مسرح ال
  أتي : 

طولة ا -١ ل األدوار وتتكامل ال ات التي تتساو فيها  ة نجد فيها عدداً  من الشخص ة : هي أن هناك ثمة أعمال مسرح لجماع
ع  طل التراجيد : وهو شخص رف ة الواحدة . ال ات شخص ع الشخص أن جم مل اآلخر ، و عن طر أداء جماعي ، إذ الواحد 

طال من الم اة األ سق ، المقام ، وقصصه مستقاة من ح لوك أو القادة أو المثقفين أو الرجال العظام ، وعلى الرغم من ذلك 
طل الكوميد : هو شخص  نتيجة نقص، أو عيب في خلقه ، أو عن هفوة في تقديرهم لألمور ، وتكون نهايته محزنة دائماً . ال

ون ناشئ ة ، وهذا الضحك  اة اليوم ة في مواقف الح صورة مسل ا  عاد وهزلي ومضحك  ة أو من السجا من المظاهر الماد
الم ، وذلك عن طر فن التعبير عن األفكار الخاصة ، وقصص هذه الملهاة  ة ، أو من الموقف أو من السلوك أو من  الخلق

طل المثقف : هو شخص يهتم ا ، وتكون نهايته سعيدة دائمًا. ال قة الوسطى أو الدن ات الط طال من شخص اة األ  مستقاة من ح
األوضاع العامة للمجتمع ، أ يجعل من  نشغل  اشرة بإنتاج األفكار ، وذلك عن طر االبتكار والمهارة والنقد ، و صورة م

طل المثقف  ون ال غي أن  ما ين سة ،  ير في الواقع ، والسعي وراء مصلحة عامة ال خاصة ، والذ ُعد أحد همومه الرئ التف
حسن تصف  ة متطورة ولها دور فعال  شجاعًا وشهمًا ، و طل هي شخص ة ال ما أن شخص ة .   م اإلنسان مثل الق الخل ، و

ة والتي عن  اته الخارج ون له ح عاد ، إذ  ك األحداث إلى األمام ، لذا البد أن تقدم لنا إنساناً  متعدد األ في تأجيج الصراع وتحر
اته  قها نراها على المسرح أمام أعيننا ، وله ح ما تقوله طر شه أ واقعنا ، ف اسها في العالم الذ نع اطنة التي نر انع ال

انها السوسيولوجي  انها الفسيولوجي (الماد أو الجسماني ) ، و عاد هي التي تكمن في  ة ، وهذه األ وتفعله وتهمله الشخص
ع أن نقول في النه ولوجي ( النفسي ) ، ونستط انها الس عاد الثالثة ال ( االجتماعي ) ، و ة إننا من دون معرفة هذه األ ا

ات ((  طالهُ من :   الواقع العراقي والرمز في شخص نة أ شر ح قدره. استقى محيي الدين زن مة الكائن ال ع تقدير ق نستط
تور )) ، و (( العجوز )) وما إلى ذلك  الشاب )) و (( الزوج )) و (( االبن )) و ((الزوجة )) ، و(( الطفل الوليد ))  ، (( والد

ة ( السؤال ). األسطورة :  ة ( صفوان بن لبيب بن عبد الله ) في مسرح ة ( الجراد ) . التراث الشعبي : شخص في مسرح
ة ( الخاتم ) .  ة (( هارون الرشيد )) في مسرح خ : شخص ا الملك ) .  التار ة ( رؤ ة (( الملك ستافروب )) في مسرح شخص

مامة ) . و الواقعي : شخص ة ( ال ا الملك ،  –ة(( شاهين ))  في مسرح اته ( الجراد ، والسؤال ، ورؤ التناص : في مسرح
ات  ة المعنى ، أو لتغيير المعنى األصلي ، وهذا التغيير يتالئم مع المواقف ومضامين المسرح التناص لتقو أتي  الخاتم ) . فهو 

نة في المعار  عة ، وهذا يرجع لسعة ثقافة زن قة الرف ات من الط نة ) شخص طال ( زن م .  أ ما مع القرآن الكر ف المختلفة ، والس
ما في  سبب خطأ يرتكبونه في تقديرهم لألمور  ة  سقطون في النها قة المثقفة ، وعلى الرغم من ذلك إال أنهم  أو من الط

ا المل ة ( رؤ ما في مسرح سبب خطأ أو نقص  ة (السؤال ) ، أو  اتهم مسرح سبب أهوائهم وضعفهم اإلنساني ورغ ك ) ، أو 
ة المؤلف  ه عنا ظهر ف ح  نة حوار فص ات محيي الدين زن ة (الخاتم). إن الحوار في مسرح ما في مسرح ة  سقطون في النها

شف لنا ة ، ومن خاللها استطاع أن  ة شعر ًا ذو بن قًا وعذ ي يبدو الحوار سلسًا أن اللغة ،  الغة  طل )  ال ة ( ال عاد الشخص أ
ة  ا مشاعره و عواطفه وانفعاالته ، فضًال عن صراعه ، والكشف عن القض ّتاب التراجيد ه  ز عل عد النفسي الذ ير ما ال ، والس

عمومها على الرمز ؛ ألن ة ( الجراد ) ، تنهض  ة ، وهي إن اإلنسان قد يخل بيده مأساته ، ففي مسرح رة في المسرح  أو الف
ات (  الرمز في مسرحيته ، واستطاع من خاللها أن يجسد لنا شخص استطاعته اإلفصاح عما في نفسه فأتى  ن  الكاتب لم 

ا واضحة ومفهومة ،  ة ( السؤال ) ، نجد أن اللغة التي تكتب بها التراجيد ة) ، أما في مسرح طولة الجماع طال ) ( ال أ
ًال درا قها أن تكون ش أقرب الناس واستطاعت عن طر ا الملك )  فإنه ضحى  ة (رؤ ًا سهًال تقبل من الجمهور ، أما في مسرح م

قاءه على عرشه ه من أجل شيء ماد وهو   إل
 
  



م ر  سراب 
 

انيّ  اسم الطالب  عّمار ُسهيل نجم عبد الله الح
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
 ّ ع الهجر تب التفسير في القرن الرا   النحو الكوفّي في 

 
 ماجستير ةالشهاد
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

َسُب من شرف ال ما علم الّنحو , فإنَّه ُ ة والس م , وما يتعل بها من علوم العر قرآن فإّن أشرَف العلوِم وأقدَسها علوُم القرآن الكر
سمُّوِه , وعلّو قدرِه , ورفعِة شأِنِه ، ة ثابتٍة في علوم القرآِن  ، إذ ينماز هذا العلم  حصيلٍة علم ُع طالُب العلِم أْن يخرَج  ستط وال 

احثين الذين عمدوا إلى دراستها ، حوث الدارسين وال انت موضوعاته مدار  ُ ِِه , إذ  النحِو وما َيَتعَّل ْن عَلى علٍم  ّلما  ما َلْم َ و
ثيرًا من قه ِمن الدارسين  أنعم الدارس النظر في تلك الموضوعات وَجَد  ضيف جهدًا إلى جهوِد َمن س جوانبها صالحة للدرس ، ف

.  
عد َأنْ  ًا مهجورًا  ًا ِمن التُّراِث النَّحوِّ ظلَّ ِإلى اليوِم غر غابْت عنَّا ُأصوله  وقد قََّض اللُه ِلي َأْن َأكُتَب في موُضوٍع يتناوُل جان

) الَِّذ شِهَد في العصِر الحديِث ُمحاوالٍت ِالستجَالِء ما غاَب ِمنُه ، َوإِْبَراِز ما ُوِجَد ِمنه ، اُألولى ، وهذا الجانُب هو (النَّْحُو اْلكُ  وِفيُّ
َتَُه صدر الدين الكنغراو (ت ِّي اَألْنصارُّ ، ُثمَّ َمْن َأَتى َعدُهم ١٤١٤هـ) ومهد المخزوميُّ (ت١٣٤٩اْبِتَداًء ِما َ هـ) وَأحمد م

احثيَن    .ِمن ال
و       ي, واستنطاِق الحاضِر ِمنُه , ِممَّا هو  حِث والتََّقصِّ ِد ِمن ال حتاُج ِإلى المز فيٌّ خالٌص وعلى الرَّْغِم ِمْن هذِه اْلُمحاوالِت فهو 

ان َهمُّ  وفًَّة ؛ ولِكْن  سْت ُ ُتٍب ُأخَر ل ر هذا المذهب الَّذ في َأصلِه ِمن المؤلَّفاِت اُألولى ، َأَ◌ْو ِممَّا ُنِقَل ِفي َأثناِء ُ ها واهتماُمها ذ
صرِّ .وموضوُع رسالتي هذه هو ُمحاولٌة ِمن هذه الُمحاوالِت ؛ فُهو دراسٌة للنَّحِو الُكوفيِّ في تفاسير أقد نًا للمذهب ال س بدا قر

م) , في قرن ُعدُّ ِمْن بين القرون انتقالًة في أنواِع المعارف والعلوم عامة , وفي علوم القرآن والتفسير  تاب, وهو(القرآن الكر
تب  ًا ِمن أبواب تصانيف  ا ان التفسير  عدما  خاصة , ففي هذا القرن جر الفصل التام بين علم الحديث وعلم التفسير , 

ًا على يد الطبرّ (ت ة تقر انت البدا ح علمًا قائمًا بنفسه , و قت هذا القرن , وأص الذ ُعدَّ  هـ)٣١٠الحديث في القرون التي س
ن .   شيخًا للمفسر

ين  صر اهتمامهم موضوع الخالف النحوّ بين ال وٕاّن من الموضوعات التي شغلت النحاة من القدامى والُمْحَدثين , واستأثرت 
ة واللغو ان آثارها النحو ة , وتب حوث والمصنفات ؛ لمعالجة تلك المسائل الخالف ثيرًا ِمن ال ه    ة .والكوفيين , فكتبوا ف

احثون والمؤلفون من القدامى  ما ُنِسب إلى الكوفيين , فراح ال قًا جدًا ف ن دق ِتب في هذا الميدان لم  ثيرًا مما ُ بيد أّن 
احث في حيرة من أمره  ما نسبوه إليهم وهم براٌء من أكثره , حتى غدا ال واهلهم  ثقلون  والُمْحَدثين ينسبون األقوال إلى الكوفيين و

طمئ س , أ ة , ول انتهم العلم ره هذه المصادر عن الكوفيين , وأغلبها وضعها علماء لهم شأنهم في هذا الميدان وم ُن إلى ما تذ
ثير مّما ُقال عن الكوفيين  اب في  قف موقف الشاك المرتاب ؟والذ يدعو إلى االرت ه , أم  ما يذهبون إل من السهل الطعن ف

ن أنفسهم , وٕانما عن مصادر متأخرة , ولعّل سبب ذلك هو قّلة ما وصل إلينا من مصادر النحو أّنه لم ينقل عن مصادر الكوفيي
ص , وتوثي للقول  عض من دون تدقي , وتمح عضهم عن  عدهم ينقلون  ثيٍر منه , فراح النحاة ممن جاء  اع  الكوفّي وض

ة الوهم إلى المذهب الك ه , فحدثت نس ثير من المواضع إلى صاح ير في في  ِرت دفعتني إلى التف اب التي ُذ وفّي .وهذه األس
تور عامر مهد صالح  ه من أستاذ الفاضل الد ضًا توج ار هذا الموضوع أ اب اخت ان من أس أطال  -هذا الموضوع , وقد 

م-الله عمره , وأحسن عاقبته , وجزاه الله عني خير جزاء المحسنين ه , وٕاّن الموضوع  اإلشارة إل ثل دراسة للنحو الكوفّي في . 
ار هذا الموضوع ؛ فهو دافع متعلم  ان دافعًا الخت ل ما تقدم  ة النشا العلمّي والدينّي في هذا القرن .إّن  انت بدا ة  ة زمن حق

حث  ة ؛ ألّن ال ه مهجور في الدراسات النحو ون مهجورًا أو ش اد أن  احثين أّن النحو الكوفّي  غيره من ال ه لم َيْرَق أحّس  ف
سعى إلى إكمال صورة النحو  حث  إلى مستو هذا النحو وما خّلفه من قواعد وآراء زادها على النحو العري . على أّن هذا ال

ـ(الكتاب الكبير في النحو) ،  ّ شيٍء منها ِإلينا  اع أهم مصادره األولى وعدم وصول أ عد ض ّي من جانبها الكوفّي ؛ وذلك  العر
تاب(ال تاب معاني القرآن و سى) ، و سى شحاتة ع تور ع تاب معاني القرآن للكسائّي(الذ أعاد بناءه الد حدود) للفـــّراء ، و

ش األسد ) ، وغيرها من مؤلفــات أئ ع نت تور شاكر س  مة النحو الكوفّي .لثعلب ( الذ أعاد بناءه الد
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 رؤ عامر مشرف الخفاجي اسم الطالب
ة لة أو األطروحةعنوان الرسا تاب ديوان الموشحات األندلس   صورة المرأة في 

ة ة فن   دراسة موضوع
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حدد أحد المعنيين ،إذ ُعدُّ عالجًا لها ؛وذلك  اق  اق تحمل معنى الضدّة ، ولكّن الس اب، على إنَّ الكلمة خارج الس أخذ األس
نة الالحقة الواقعة  اق على لفظة واحدة ،بل تساعد القر قتصر فهم المعنى في الس سبيل التمثيل ،الحمل على تداخل اللهجات ال 

عز سبب اختالف المعنى إلى  قع الفرق الداللّي في المعنى بين لفظتين،و اق( اللفظي )الالح في فهم المقصود . في الس
م )  طل (المورف ما يناسب المعنى . اطًا  حانه وتعالى لأللفا قصدًا ال اعت ار الله س الالصقة الصرفّة ،وهذا يدلُّ على أن  اخت

الضم ؛ألنَّهما من أصل واحد  الفتح واألخر  تين: األولى  حر ـ(َفواق)و(ُفواق) ُقِرئت  غتين للفظة واحدة  مفهوم (اللغتان) على ص
) ،يدّل  - (أفاقَ  ـ(وَهنوا) ُفي غتين للفظة واحدة  طل مفهوم (اللغتان)  على ص على معنى واحٍد فهي مسألة تعدد لهجات، و

الكسر؛ ألّنهما من أصلين مختلفين (وَهن الفتح واألخر  تين: األولى  حر سهم  -يِهن) و(وِهن  -و(وِهنوا) ُقِرئت  يوَهن). 
اق ،فالمقطع ال ان معنى لفظة في الس ل واحٍد المقطع في ب ستعمل  عطي معنًى آخر،و ل  عطي معنًى، والمقطع الطو قصير 

غتين للفظة واحدة،إّال أّن القراءة األقرب إلى المعنى  ي بين  ص قع اإلبدال الحر اق . حسب الغرض المقصود له في الس منهما 
 هي القراءة المتواترة عن عاصم .

فة  معنوّة فهي تنا ة وظ ارها قصدًا ،وأّن معناها يتصل اتصاًال تؤد الفاصلة القرآن سب ما سب لها من معنى،وقد جاء اخت
, فضًال عن فائدته الجمالّة. اق لغرض معنوّ م في الس قع التقد اقها. ة الواقعة في س اق الساب لها ضمن اآل قًا بداللة الس  وث

ان التعبير إّن الحذف في التعبير القرآنّي مقدٌم لغرض المعنى على مراعاة الفا صلة التي جاءت لغرض التناسب الصوتّي. فلو 
ة اليد مع الوجه تعّد من المواضع الدالة على عالقة  م.إّن حر ح شعرًا،وهذا ينافي قدسّة القرآن الكر قى ألص الموس القرآني يهتم 

نة  ّة والمنطوقات اللفظّة الدالة  على معنى.قر العادات والتقاليد تعدُّ ظرفًا من الظروف التأثر والتأثير بين العالمات الحر
ان  ـلفظة (الفوم) بين (الحنطة) و  ( الثوم)،  اق االجتماعّيإذا اختلف معنى اللفظة الواحدة بين معنيين  االجتماعّة أ الس

اق ا اق اللفظّي الواقع في الس الس حمل اللف على  األصل أو اإلبدال أوًال ثمَّ االستدالل  اق األولى أن  لساب للفظة أو الس
اق.تبين أّن اختالف معنى لفظة يرجع إلى  س الواقع في الس ًا وحًال لل جًا مناس احث تخر هذا يجد ال تنف للفظة، و الالح أو الم

عزو معنى لفظة  مختلف عليها إلى اإلبدال الصوتّي، على حين يناقضه ابن جنّي  اختالف العلماء في فهم المسألة، فالفّراء 
 بتحليل آخر وهو الرجوع إلى األصل.

احث في تحديد المعنى  المشترك .  نة ووسيلة تعين ال س في تحديد اللف المشترك ،فسبب نزول النص قر   إذا حدث ل
  عُد النبر من العوامل المساعدة في فهم المعنى ؛ألن النبر على صوت معين في اللفظة ،يؤد إلى  الوصول إلى المعنى المقصود

ل نغمة من هذه  تعدُّ  طة ،و ة والنغمة الها نة توضح الداللة،فالنغمات أنواع: منها النغمة الصاعدة والنغمة المستو النغمة قر
،و بذلك تعمل على التفر بين داللة اللف الواقع ضمن  ه النغمة األخر النغمات لها داللة معينة ، تختلف عن المعنى الذ تعط

ار أو تهدي اق من إن ر    أو عتاب أو نهٍي وغير ذلك.الس  د  أو تقر
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 عبد الزهرة عودة جبر اسم الطالب  
ة المعاصرة عنوان الرسالة أو األطروحة ة في الدراسات العر ف ات الوظ   اللسان

ل  دراسة في جهود أحمد المتو
وراه الشهادة  د

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

احثين المشتغلين  ُعدّ  فضل الجهود التي قّدمها تزايد عدد ال ة في العالم العري؛ ف ف ات الوظ قي للسان ل الرائد الحق أحمد المتو
في حتى غدت  ة على أساس المنهج الوظ ة) الذين درسوا مظاهر مختلفة من اللغة العر احثين المغار ما ال بهذا المنهج (والس

ة اتج ف ات الوظ ل في اقتراحاته التي اللسان .أسهم المتو ة األخر ة يزاد على االتجاهات اللسان ات العر اها قائم الذات في اللسان
اغة  ار أسهم في ص رها. ففي النموذج ما قبل المع في وتطو ة النحو الوظ ة بإغناء نظر عة اللغة العر الرجوع الى طب قّدمها 

فة (ا ة اإلسناد)، و أضاف وظ فة (الذيل) (قيد أحاد ة، و أضاف دورا ثالثا الى الوظ ة الخارج ) الى الوظائف التداول لمناد
فة البؤرة بين (بؤرة جديد) و  ة الى التمييز داخل وظ ّأرة في اللغة العر ات الم ما قادته ظاهرة تعدد البن ح)،  هو(ذيل التصح

ون) و (بؤرة ين (بؤرة الم ار(نموذج  (بؤرة مقابلة)من حيث نوع البؤرة، و الحمل) من حيث مجال التبئير.وفي النموذج المع
قة ثالثة الى  الغي) وأضاف ط مستو ثالث أسماه (المستو ال ة هذا النموذج  ل بن ة ) أغنى المتو ع مستعملي اللغة الطب

ا الى القوالب الخمسة أسماه (القالب اإل ما أضاف قال ة)  قة االسترعائ ه مهمة رصد ما المستو العالقي هي (الط ل إل بداعي)تو
تم التمثيل لهما في قالبين مستقلين (  ل أن تفصل الداللة والتداول عن القالب النحو و ة). و اقترح المتو أسماه (الملكة الشعر

ك ينظر الى  ة. فكان د ك في تحليله للجمل التعجب مون د ل سا التعجب على القالب الداللي و القالب التداولي). وقد خالف المتو
ا قائم الذات و إّنما هو وجه من  س نمطا جمل ل فذهب الى أن التعجب ل الخبر واالستفهام واألمر أّما المتو أّنه نم جملي 

ح أو يندهش.وفي نموذج نحو الخطاب  ستق ستحسن أو  أن  ة  ه المتكّلم عن موقفه من فحو القض ـّة ُعّبر  الوجوه الَقَضو
في أسهم المت ك. وقد اقترح نموذجا جديدا لدراسة أقسام الوظ مون د ل في بلورة مفهوم الخطاب مخالفا بهذا المفهوم أستاذه سا و

ة  ة اللسان في تدّل على عم التجر ة النحو الوظ ر نظر ل في تطو قات القالبي).إّن إسهامات المتو الخطاب هو نموذج (نحو الط
قا أ ة تطب ّ النظر فه في إغناء عنده، وأّنه لم ُطب ة وتوظ ه تراكيب اللغة العر ل على استثمار ما تمتاز  عمى، بل عمل المتو

فها  ة وتكي ف ات الوظ أصول اللسان ة المحددة  ة والمنهج ة النظر ل بوحدة الرؤ ات المتو تا رها.اتَّّسمْت  ة وتطو ف ة الوظ النظر
ة. وترّتب عن هذه الوحدة النظ ات اللغة العر ة اللغة مع معط م والمصطلحات المستعملة في مقار ة وحدٌة في المفاه ة والمنهج ر

في . ة النحو الوظ ان التطورات الحاصلة في نظر الحس ة مع األخذ    العر
تجاوز الصراع  مزج بين التراث والمعاصرة و قي  ل من التراث اللغو العري وهو موقف توف شفت هذه الدراسة عن موقف المتو

ن من خالل عدم الرجوع الى بين ا ر ة؛ إذ سعى الى إقامة حوار مثمر بين الف ف ات الوظ م واللسان ر اللغو العري القد لف
ي بل سعى في أغلب  ه النقد الى التراث اللغو العر ل بتوج ة التي أنتجتهما، فلم ُعَن المتو خ ة والتار مولوج ست األسس اال

الته الى استثمار نتائج ذل الته تحل ما لحظنا ذلك في تحل في،  ر للدرس اللساني الوظ ر واّتخاذها مصدَر إغناء وتطو ك الف
ي قْدرا  ة تعطي التراث اللغو العر ل نظرة مذهب ات هذا التحليل تجاوز  ان من ايجاب ة.و ة والخطاب ة والتداول يب ة والتر المعجم

انته.قّدم ل مقا فوق قدره أو تبخسه حّقه وم تب النحو المتو انت قد ُرصدت في  ة  ة لتراكيب معّينة في اللغة العر ة خطاب ر
أبواب النعت والمستثنى والمعطوف والجمل التي ال محل لها من اإلعراب والتعلي وتنازع العمل واالشتغال  العري في أبواب متفّرقة 

ة أّن خصائص هذه األنما من التراكيب آيلة ا واحدا و إّنما تتضّمن أفعاال  وغيرها. قوام هذه المقار الى أّنها ال تتضّمن فعال خطاب
ة. و بإرجاع تلك التراكيب  ع ما بينها إّما تعال تكافؤ أو تعال ت ة التي تتضّمنها تتعال ف ة متعددة، و أّن األفعال الخطاب خطاب

ل أن يتجاوز مسألة التقدير والتأ ة الى مفهوم (الفعل الخطابي) استطاع المتو اب إحراز الكفا قه في  سعى الى تحق ل وهذا مما  و
الت النحاة  ل وتحل الت المتو شفت هذه الدراسة عن نقا الخالف بين تحل في. ة النحو الوظ ة التي هي من مطامح نظر النفس

عدّ  عدم الدقة وتحتاج الى مراجعة. من نقا الخالف هذه أّن ما  ل أّنها تّتسم  التي رأ المتو عض العر ون (مبتدأ) في  ه النحو
ه في موضعه. إّن نقا  ال) وغير ذلك مما أشرنا إل ل (ذ عّده المتو عّدونه (مبتدأ مؤّخرا)  ل (فاعال)، وما  عّده المتو الجمل 

اينة؛ إذ عي ما دامت أسس التحليل ومنطلقاته مت الت النحاة العرب القدماء أمٌر طب ل وتحل الت المتو إّن  الخالف بين تحل
ات  التهم تكشف أْن ال اختالف وال تناقض ولكن عندما يتّم االستناد الى معط الوقوف على تفسيرات النحاة العرب وأوصافهم وتحل
ما  ة  ف الت النحاة العرب اعتمادا على آلّات االستدالل الوظ ك في تحل في يتبّد االختالف واضحا، فال يجوز التش النحو الوظ

مه و آلّاته الخاّصة ال يجوز أن ُنف الت النحاة العرب؛ ألّن لكلٍّ من التحليلين مفاه فيين اعتمادا على تحل الت الوظ ّند تحل
ستند إليها  ة التي  ز ة المر ل منها:إّن القض االت التي تخّللت مشروع المتو ه.أشرنا في هذه الدراسة الى مجموعة من اإلش
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الته هي الوظائف الت ل في تحل ة؛ ألّنها معلومات تستند المتو ة في تحديد الوظائف التداول ة. وقد أشرنا الى أّن هناك صعو داول
ن  م فة التي  صعب إعطاؤها الوظ ونات  صعب َتْقنيُنه، وهناك م الى الوضع التخابر القائم بين المتكّلم والمخاطب وهو وضع 

ؤرة المحور و ارات ُمفتَرضة من أجل  أن ُتسند إليها لتداخل مفهوم هذه الوظائف ( ل يلجأ الى تقدير ع الجديد)، لذلك نجد المتو
ا عن سؤال، أو افتراضه أن تتحّمل الجملة التعقيب وغير ذلك. افتراضه أن تكون الجملة جوا ة،  التمييز بين الوظائف التداول
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ون مصلح اسم الطالب  اسين مز
الغي عنوان الرسالة أو األطروحة   والنقد عد القاضي الجرجاني المصطلح ال

ه الوساطة تا  في 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة وجدت  الغ ة و تاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) وما أسداه القاضي الجرجاني من آراء نقد حر  عدُّ الغوص في أغوار 
شفت انت آلراء  أن الرحلة نافعة ومفيدة  ثيرة أهمها: لقد  حر المتالطم ،وقد خرج بنتائج  النقاب عن الكثير من آللئ هذا ال

ر المصطلح الذ تناوله  ي تمثلت في تطو الغي العر ر النقد وال ة آثار مهمة في إثراء الف ة والنقد الغ القاضي الجرجاني ال
الجاح واآلمد ، وأثر في العلماء الذين جا ان القدماء  افتخار.لقد  ر آراء القاضي  ان يذ عبد القاهر الجرجاني الذ  عده  ءوا 

شاهد من القرآن  مصطلح جاء له  ًا ، فكان إذا جاء  ق الغي والنقد عند القاضي  الجرجاني عرضًا تطب عرض المصطلح ال
ة ، وهذا يدلُّ على دقت ة والنثر ة أو الشواهد الشعر م أو األحاديث النبو قه على الكر الم العرب وتطب ه  ه وتمس

عده.أورد  ما فعل العلماء من قبله ومن  مدلول واحد ال  المصطلحات.جعل القاضي الجرجاني (التخلص والخروج ) مصطلحًا واحدًا 
ًا مختلفًا الجرجاني القاضي  ا اب التصحيف  التصحيف والمالحظة ، إذ جعل  مدلوالتها  سب إليها  جه من فأخر مصطلحات لم 

س ،و  .حددَّ القاضي التجن الغي والنقد يره ال س عم تف ه وع المالحظة من السرقة التي ال تعيب الشاعر وهذا مما تفرد 
قه من العلماء وهذا ما  ع على غير تحديد ممن س ع والترص ة والتقط م والتقف التقس ع ،  الجرجاني قسمًا من مصطلحات البد

الجناس فسّمى منها حسب للقاضي في آثاره الواض حة في االصطالح النقد . حّدد القاضي الجرجاني المصطلحات المتعلقة 
الغي. لقد  يره ال عزز عم تف قوه وهذا ما  المستوفي ، والمطل ، والمضاف ، وجعل لكل مصطلح منها فكرة تغاير أفكار من س

اب السرقات ، وقد أنها استعانة الشاعر بخواطر الشعراء  وقف القاضي  الجرجاني على أهم المصطلحات في  ر معنى السرقة  ذ
النظر الثاقب  امن غامضة ال تميز اال  ة وم ل دقي وأثراها في التضاد فهي ُشعب خف ش قة  .التفت القاضي الجرجاني إلى المطا

اق بين أسماء اإلشا ما أشار إلى الط عزز أثر التضاد في إثراء الداللة  رة مثل (هاتا وتلك).أخرج القاضي والذهن اللطيف مما 
ًا.جعل القاضي  الغيون الُمحدثون وأراه صوا ه ال ان متشابهًا لفظًا معنى من الجناس وجعله تكرارًا، وهذا ما ناد  الجرجاني ما 

ون هو أول من التف ان فكاد أن  س، إذ طّب األمثلة التي هي من المجاز على الب الع ان مجازًا و ان الجرجاني الب ت إلى الب
الغة والغلو.تمّعن  مراتب ، وعلى أبواب ، واإلحالة أعالها من حيث الم والمجاز وساو بينهما. حّدد اإلفرا والغلو واإلحالة وجعلها 

ل واحدة منها.استفاض  ة  شفت النقاب عن أنواعها وخصوص ة  القاضي  الجرجاني  في مصطلحات السرقة بدقة وموضوع
ر في إثراء القاضي الجرجاني  ان أثر التصو ة في ب في مصطلح االستعارة وجعلها من أعمدة الكالم؛ لما في االستعارة من أهم

ة وسعة  ة وعدم التعصب من هذه الشرو ، فضًال عن الموضوع اد الداللة . حّدد القاضي الجرجاني شرو الناقد ، وجعل الح
. االطالع، وهذا ما يدل على اهتمام القاضي الجرجاني ة الناقد وضرورة تثقفه بثقافة رصينة تعزز أثره في تحليله النقد  شخص
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  رضا مجيد صالح اسم الطالب
 

م بين القبول والرفض عنوان الرسالة أو األطروحة  العدول الصرفي في القرآن الكر
وراه الشهادة  د

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

طت فك حث اللغو فضًال عن الفلسفة التي ارت ه ال ظاهرة األصل والفرع وهي من آثار المنط الذ تأثر  رة العدول الصرفي 
ن أن نفيد منها في النشا اللغو  م ه. أن الخوض في مسألة العدول  غي لعالم اللغة أن ال يتر جعلته ينحسر عن واقعه الذ ين

فضي الى اإل ًال  الم الله وهو اإلنساني بوصفها سب ع ألنه  م بهذا الطا حث اللغو في القرآن الكر ع ال ن أن نط م بداع وال 
طاله العدول أو التغيير  ن  عدل من بناء الى بناء فكّل ما ورد في القرآن هو هو ولم  أن  ع السموات واألرض إذ ال حاجة له  بد

ر للعدول  ن الزمخشرّ المنظِّ تور عبد الحميد أحمد يوسف هنداو إنما ابن األثير هو فهو يخالف اإلعجاز. لم  ما زعم الد
عه ة وتا الغ المعاني ال ن ومنهم ابن األثير  َ العدوُل لد المتأخر ه (المثل السائر).ارت تا رِة قواعدها في  م الذ قّعد لهذه الف

م ة قسُم من المحدثين ومنهم الطاهر بن عاشور.إن ما قدمته المدوناُت القد ُة ألنما العدول تكاد تقتصر على شواهد شعر
ة  ة الموضوع ًا من مجان ادتها ضر غ أو ترادفها أو ز حمل النّص القرآني عليها.تعد مسألة تناوب الص ن أن  م لضرورتها وال 

ّل استعماٍل قرآني قصد قصد ة و غ واألبن م فالص ما الحديث عن القرآن الكر ن تحوًال في الحديث عن اإلعجاز والس ًا ولم 
حث في األسماء  حتل ال عينه.   ُ ا ه حاجة الى الحذف والتقدير فهو االعت ون الصرفي أو المفسُر  ن أن  م ذلك ال  ًا  احتمال

م بوصف األسماء أكثر استعماًال من  حث الصرفي على مستو القرآن الكر انت أم مشتقة حيزًا مهمًا في ال سواء غير مشتقٍة 
اقاتها األفعا قف على داللة المفردة مستعملة في س ن محاوًال أن  ًا لد عدد من المفسر ق ًال تطب حث في المشتقات ش ل. اتخذ ال

ان األندلسي من القدماء والشيخ النيلي من المحدثين  ما أبو ح المختلفة والتوصل الى داللتها من غير ما حاجة الى تكّلف والس
ه عدُد غيُر قليٍل من  وغيرهما. إن القول بدالالت العدول وهو وهم وقع ف المشتقات ومن بينها النسُب هو ضرٌب من القول 

غي توخي  أنها قائمة بذاتها ومعنى واسٌع ين الغة التي عدت فرعًا من اسم الفاعل علمًا  ذا الحال في الحديث عن الم الصرفيين و
الفراء وأبي عبيدة واألخفش إال  الدقة في فهمِه. تردد لد العلماء األوائل العدول في ه والخليل مرورًا  مواطن قليلة بدًء امن سيبو

ع الترادف وهو أمر  ًا  و األفعال ُمسَّ العدول  م. ُعّد القول  قر العدول في القرآن الكر ن أن تمثل موقفًا  م يد أن هذه المواطن ال 
ن أن يرادف بناٌء فعليٌّ بناء آخ م ة إذ ال  ب الالفت للنظر أن عن الموضوع ر فلكلَّ بناء داللته التي يختُص بها. إن من الغر

ما بينها وهو وهٌم لم أجد لُه  غ األفعال تتناوب ف قول مفسٌر ببناِء األسماء الواردة في القرآن وقد قصد قصدًا إال أنه ير أن ص
غ والسّما المح الحديث عن دالالت الص ة لأللفا إال تفسيرًا.حفلت عدٌد من المعجمات  الفروِق الدالل ا  م والمخصص اللذان ُعن

ة).  ه (الفروق اللغو تا ان أكثر وضوحًا في  ر  ا هالل العس   أن أ
اله منطلقًا من المنطقات لِّ أش عدُّ المجاُز  ان العلل.  ة األفعال من غير ب  ُعّد األزهرّ أكثر المعجميين حديثًا عن ترادف أبن

سة التي ان عالقات اإلسناد للمشتقات وأكثر  الرئ العدول. شغل المجاز العقلي مجاًال مشوشًا في ب َل عليها القائلون  َعوَّ
ة على الرغم من أنَّ األلفا التي وردْت في القرآن وعدوها  ن الحديث عن مثل هذه العالقات المجاز الغيون وعدٌد من المفسر ال

انت محدودًة.  ًا    مجازًا عقل
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 امل عبد األمير حمود المالكي سم الطالبا
ع عنوان الرسالة أو األطروحة   المستو الصوتي عند شعراء البد

اسي األّول   في العصر الع
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ر واستثمار قدرات ال - نوا من تطو ع تم حث أّن شعراء البد ة لد المتلقي شف ال اعات صوت صوت اللغو ومهماته لخل انط
قى  ين موس اته الجديدة و ع بين ذوق العصر وح تسب أو تراف المعنى وتدعمه وتنسجم تمامًا مع الغرض. ر شعراء البد

عد أن حاول الشعراء العدول عن المقدمة ال ما المطلع  ه, وال س قى مع تجدد معان قى الشعر, فتجددت الموس ان للموس ة, و طلل
قاعاته  قى الشعر وٕا موس اسي أثر في التفات الشعراء إلى تلونات النغم، وعنايتهم  والغناء اللذين شاعا في العصر الع

التالعب  ة،  قاعات الثانو قاع عن طر توالد اإل ة تجدد اإل ة صوت طرق فن ة الوزن  سر رتا الجديدة.عمد الشعراء الى 
ة واإلحساس المقادير الو  ت األلحان أثرها في الذائقة الفن عد أن تر ارات أو مخالفتها،  ة، عبر انتظامها مع األلفا والع زن

حث إلى أن الزحاف  ة، تراف لغة الشعر وتوصل ال حث تفسيرًا للعلل والزحافات بوصفها ظواهر صوت قي للشاعر.تناول ال الموس
ق ة للض واالنسجام الموس ون آل حث ارتفاع قد  .رصد ال س أثرًا من آثار االنفعال واختالف درجته في النوع والشدة فق ي، ول

ما  ة، وال س ة التضمين في القاف حث ارتفاع نس ة تناسب الغناء والتلحين.رصد ال قاع ة إ ة المقيدة وهي ظاهرة صوت ة القاف نس
ان من نتائج تداعي المعنى وترا األ ه النقاد و قى ما تسامح ف فنونه المختلفة ألوانًا من الموس ع  ل البد جزاء والتئامها.ش

صغون جيدًا لعالم األصوات  اًنا للمستو الصوتي و ة وأضاف أوتارًا جديدة الى قيثارة الشعر جعلت الشعراء يخططون أح الخال
م الصوتي والت قي فيها، وتجلى ذلك في التقس تحسسون مواطن الجمال الموس ة، و ما تكرار الحرف, اللغو كرار الصوتي, وال س

يله الصوتي صد للمعنى. ون تش , أو غيره ل   سواء في ذلك حرف الرو
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اب عبد العالي اسم الطالب   سعيد ع
 

الم) في لسان العرب عنوان الرسالة أو األطروحة ه السَّ (عل   مروَّات اإلمام عليٍّ
 (دراسة داللَّة

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

الم) في معجم لسان العرب، فقد بلغت نحو( ه السَّ (عل ِة إلى اإلماِم عليٍّ واهِد المنسو ) شاهًدا, ممَّا يدلُّ على اهتماِم ٨٥٠ثرُة الشَّ
ِة المعجمِ  الم) في معالجاِتِه لمادَّ ه السَّ (عل مروَّاِت اإلماِم عليٍّ الم) من ابِن منظور  ه السَّ .نقَل ابُن منظور مروَّاِت اإلماِم(عل

َة من المعجِم األصِل مع ما استشهد  رها, إذ ينقُل المادَّ ة معجِمِه, ولم يترك مروًَّة إالَّ وذ ه من المصادِر الَّتي استقى منها مادَّ
ِ في سنِد المروَّات ا ُر.عند التَّدقي ِّ تغييٍر ُيذَ ًة خارجًة عن األصوِل المروَّات دوَن أ لَّتي جاَء بها ابُن منظور, ال نجُد روا

ُح لنا أنَّ ابن منظور ال منهجََّة له في وضِع المروَّاِت من جهِة االستشهاِد, فهو ينقُل  فحسب، الخمسِة الَّتي أخَذ عنها, ممَّا يوضِّ
ذلك يدّل على أمانته في النقل.   و

قٍة اعتمَد أصحاُب الُمعجماِت على مروَّ  طر ستعملوَنها  اَن العرُب  عِض الكلماِت الَّتي  ِح  الم) في تصح ه السَّ اِت اإلماِم،(عل
اِت من الخيِل إلى اإلبلِ  ح الجوهرّ معنى العاد صحِّ حاِح عندما  ما نجُد في الصِّ لماِتِه في إصالِح ذلك,   خاطئٍة, إذ استدلَّوا 

ّي,  اعتماًدا على ما داَر بين اإلماِم وابنِ  الم) ألفاًظا جديدًة في المعجِم العر ه السَّ الُم اإلماِم(عل اِن معناها.   أدخَل  عَّاس في ب
قتصْر  ِة المعجِم وألفاظه, ومنها لفظُة َقْوَصرَّة, ولفظُة َقاُلوْن, ولفظُة الُمَخِّس....وغيرها.لم  ابُن منظور على  ممَّا أدَّ إلى ثراِء مادَّ

عِض القراءاِت القرآنَِّة المروَِّة عن أميِر نقِل المعنى اللَّ  , مثل نقِل  اه لنقِل أموٍر أخر ه فحسب, وٕانَّما تعدَّ فظّي الُمستشهد 
انت من إنشائ ما اشتمَل على أمثاٍل َتمثََّل بها اإلماُم، أو  ٍة معيَّنٍة,  ٍب آل الم)، أو تفسير غر ه السَّ ، (عل ه،أو َنْقل المؤمنيَن عليٍّ

الم) إلى أنَّ  أحداٍث  ه السَّ احُث من دراسِتِه لمروَّاِت اإلماِم، (عل َل ال ا.توصَّ خٍَّة حدثْت في عهِده؛ ممَّا جعل معجمه موسوع  تار
ا ين حائ ُ جوا إ ِ ذاِت الجرِس الموحي، الَّتي ُتحقِّ ار األلفا ى اخت اَن يتوخَّ اِر ألفاِظِه، فقد  اخت ًقا  ان دق مع الحدِث  سجمُ اإلماَم 

حائٍَّة تقوِّ المعنى عٍض، لما فيها من داللٍة إ ِة على  عَض األبن ذلَك فقد ُيؤِثُر اإلماُم  ُرُه، و  أو الموضوِع الَّذ ُصوِّ
رِف,  رفَِّة تحمُل دالالٍت جديدًة في الصَّ اني الصَّ عَض الم احُث من دراسِتِه للمروَّاِت إلى أنَّ  َل ال ما وتعّضُدُه.توصَّ مثل اسم الفاعِل 
فِة المشبَّهِة  ِد والحدوِث تميِّزه من الصَّ ذلك على الثُّبوِت، فداللُتُه على التَّجدُّ دلُّ  ِد والحدوِث، و الَّتي تدلُّ على يدلُّ على التَّجدُّ

د والحدو  قع وسًطا بين الفعِل المضارع الثُّبوِت، وداللته على الثُّبوِت تميِّزه من الفعِل المضارِع الَّذ يدلُّ على التَّجدُّ ِث, فهو 
ه اللَّفظةُ  اِق الَّذ وردْت ف ِد والحدوِث من السِّ د داللة اسِم الفاعِل على الثُّبوِت أو التَّجدُّ فة المشبَّهة, وتتحدَّ فِة والصِّ َة الصِّ .إنَّ أبن

ف ست على درجٍة واحـدٍة من الثُّبوِت، بل هي أقساٌم فمنها ما  يُد الثُّبوت واالستمرار, ومنها ما هو دوَن ذلك، ومنها ما المشبَّهِة ل
: عدِم الثُّبوِت, مثل ما دلَّ على لوٍن أو مرٍض.  يدلُّ على األعراِض، أ

ِد والتَّفاوِت بين الفاضلِ  ذلك على التَّجدُّ ما يدلُّ على الثُّبوِت واالستمراِر يدلُّ  احُث إلى أّن اسَم التَّفضيِل  ل ال ه, والم توصَّ ل عل فضَّ
ه ا الِم اإلماِم، (عل ٌن أساسيٌّ في معرفِة  َة ر اقَّ اللَة السِّ ٍد في اسِم التَّفضيِل.إنَّ الدَّ ثيًرا فالتَّفاوت يوحي بوجوِد تجدُّ الم)؛ إذ إنَّ  لسَّ

ه، لذا وجَب على من أراَد إدراَك ما  اِق الواردة ف لماِتِه ال ُفهُم معناها إالَّ من السِّ التَّحليِل من  ه معرفة  قصُد اإلماُم أْن تكوَن لد
اقٌَّة في المروَّاِت, مثل االستفهاِم, والنَّهي واألمِر. اقّة.وردْت في لساِن العرِب عالقاٌت س اللّي والنَّظرَّة السِّ .. وقد خرجْت عن الدَّ

ور الكبير في تحديِد معناه اِق الدَّ ان للسِّ , و قلُّ معانيها إلى معاٍن أخر اق الموقِف, و , ُثمَّ س اق الّلغوّ ثُر في المروَّاِت السِّ ا
ه معدوم. اُق الثَّقافّي؛ فش اق العاطفّي, أمَّا السِّ  السِّ

 
  

   



م ر  سراب 
 

ار محمود اسم الطالب   أثير ج
 

 خصائص البداوة في شعر العصر اُألمو  عنوان الرسالة أو األطروحة
مَّة أن   موذجًا الراعي النُّمير و ذو الرُّ

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

النشا والعاطفة اة فائتة ممتلئة  ًا على ح مة الطلل بوصفه منبهًا قو ة ٠شف طلل الراعي النمير عن ق النس ة  انت الحبي
اها خا ه، للراعي النمير عامل ر بين الطلل والماضي المستحضر، ف ح  رجًا عن َجَلْد الفحولة التي تأبى هذا الفعل أو التصر

اب المنصرم لقد سار الراعي النمير على نهج القدماء في الوصف، لكنه تمييز بدقة التقاطاته ٠وذلك ألنها مثلت له رمز الش
ل االجادة ه  ما يتعل بوصف اإلبل والذ أجاد ف ما ف عة وال س ة الراعي النمير وحيوانات بيئته لقد مثلت ناق٠لتفاصيل الطب

اة والكون  ًا ترجم من خالله مخاوفه صوب الح ة معادًال موضوع ألفا ٠الصحراو اإلسالم و تأثر اسلوب الراعي النمير الشعر 
ة الحصول على المال والنفوذ، م غ اسي  ة التي أفضت إلى المدح الس اس انت له مواقفه الس م تحديدًا، و ه القرآن الكر ا أكثر لد

ة السعاة للحاكم ٠أساليب االستعطاف والترجي التي اجادها ا م ٠ظهر لد الراعي النمير لون شعر جديد، وهو ش ظهرت ق
نه في حال  س اف، بل وٕاظهار الحزن الذ  م الكرم وقر االض ق بَّر في شعر الراعي النمير من خالل فخره  ل م ش البداوة 

ه اف عل ر الذ ضغمهعدم ورود االض اٌء مقذع لوال جر القوم والنسب والذات، وهجاء الخصوم، فهو هجَّ ان الراعي  ٠، والفخر 
صورة  المرأة في شعره، مبتعدًا عن الفحش، فهو بدو يتحصن وحبيبته وراء أسوار الشرف، بينما اظهر البنت  ًا  النمير محتف

قوه ومعاصروه من البداة،  فعل سا ان  م مغايرة عما  ثها همومه على الرغم من أن هذا الفعل غير منسجم مع ق ا إليها و إذ ش
ة لقد شاع مناخ البداوة في ٠الفحولة البدو ة ضمن مشغله الشعر سلك الراعي سبل الجاهليين والبداة في انتقاء المفردات الغر

عد سمة ه الذ  ثيرًا على اسلوب التشب بير، مثلما اتكأ  ل  ش ارزة في أشعار الجاهليين الذين مثلوا المدرسة  شعر ذ الرمة 
ة التي تخرج فيها ذو الرمة ة الشعر  ٠البدو

صور  ة األفكار والمعاني واأللفا والتراكيب مع تالحمها الواضح  ة واضحة في شعر ذ الرمة من ناح ظهرت الصورة اإلسالم
ب اللغو الصحراء الراسخة في معجمه الشعر حتى عدَّ حجة إلستشهادات ا ما في مجال الغر ين وال س على الرغم من تأثر ٠للغو

ة الفهم، ما خال ألفا الغزل التي هذبها الحب، بينما  ة صع م إال أن ألفاظه ظلت بدو القرآن الكر ة المعنى  ذ الرمة من ناح
ة احات اللغو االنز ه  ة تجاه الكون والح٠انمازت تراكي ه وف ان ذو الرمة صاحب نظرة فلسف ة الطلل لد اة، فقد تبلورت رؤ

ة ة الطلل/الزمن ما جعل طلله مقدسًا على وف فلسفته الشعر المشاكلة واالختالف في آن واحد  ٠ثنائ لقد انماز أسلوب ذ الرمة 
عة ما في أوصاف الطب ة مرجعًا للعديد من الشعراء وال س ه حتى أضحت صوره الشعر ه ومعاصر ق  ٠مع سا

  
   



م ر  سراب 
 

  مثنى محمد عبد الحسين الحسيني لطالباسم ا
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة في الشعر العراقّي الُمعاِصر   الَعالَمة الََصّر
ات) عين   (مرحلة الس

 
 ماجسير الشهادة

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة  صر حث في أثناء القراءة أن توصيف العالمة ال عد وجد ال اٍف لرصدها, لذلك و ف المتداولة أمٌر غير دقي وغير  التعار
ة وتعتمد في  ة عال قصد ب في الدراسة وجدنا أن العالمة هي مصطلح نقد قائم على ما موجود من عالمات تتمتع  التجر

ة على النصو  صر منة العالمة ال اث النص.ه ده  عاب ما ُيير ة التلقي ومد است بير خاصة الغالب على نظر ل  ش ص الحديثة, 
ن إلى يومنا هذا  عينيين المستمر حث أن األولى أْن ُطل على الشعراء الس ة عند شعراء هذه المرحلة .وجد ال قون العالمة اال

ة) لما حمله شعرهم من إشتماال صر ة, أو جيل العالمات ال صر أن ُطل عليهم (رواد العالمة ال ة َأولى  ة الشعر ة الكتا صر ت 
قونات بنوعيها والعنوانات  صر واإل ع الكتابي في النص والخ والنبر ال لكافة أنواع العالمة, فضًال عن اشتغالهم على التوز

ة في النص, مع رفض فكرة الجيل الزمني العقد  صر مًال لآلخر بتناوله لهذا االشتغاالت ال ون أحدهم م اد  قة واضحة و طر
س الشعر  فيلة بإخراج شاعر ناضج ومتكامل التي تح ست  ة,فالعشر سنوات ل اف اإلضافة إلى أنها غير  خ ,  اء في خندق التار
ة واإلبداع.  الرؤ

ارزًا من خالل تشديد الخ   ة ملمحًا  صر ة لد الشعراء رواد العالمة ال ة األسطر الشعر صر والخ الكتابي وحر َل النبر ال َشَّ
ًا عن الخ  حبر أكثر سم دها وُعد اإلحالة التي يرمز لها,فضًال عن االشتغال  ة التي ير عطي ُعد األهم عه ل اقي النص وتقط

ًا  توب يدو ة التي تظهر في النص الم صر حث من أهم العالمات ال ما رصد ال ة, الن الخ  عض المجموعات الشعر اليدو في 
ة األسطر  وٕاحالته إلى ثقافة المخطوطات وثقافة السحرة تبون بخ اليد الن لكل حرف عندهم داللة, أما حر والعرفانيين الذين 

الجانب النفسي واألفكار التي تتزاحم ,  حث أنها تتعل  ة للكلمات داخل النص وقد وجد ال النس ع الكتابي  ة,فهي التوز الشعر
حث إلى أن  ة التي تحاول ملء الفراغ الداخلي.توصل ال ال والذات الخال لة بواسطة النص أو الجاهزة وحتى األش قونات المش اإل

اقي الحواس في تلقيها, وهي موجودة  صر  ة التي تتسيَّد حاسة ال صر ة ال المجردة هي وسيلة لخل نوع جديد من القصائد المرئ
سة لتوظيف الرموز صورة رئ ثرة , وقد اعتمدوا عليها  ة  لد الشعراء الرواد أو جيل العالمات  ة والعرفان قونات السحر واإل

ة فيها.  والصوف
ًا(طالسم وأوفاق) أو  ة التي جاءت على ثالثة أنواع فأنه سواء أكان داخل صر ة العنوانات ال حث قض من أهم ما شخصه ال

لها بوصفها نصوص ة), فقد اشتغلت  سًا (لوحات نصب الحر ًا رئ صر ة) أو عنوانًا  ًا(الصور الفوتوغراف ًة للنص ثانو ًا مواز
بيرة ترفد النص قراءًة  ه من معاٍن  انت تعط لي وما  عدها الرمز والتأو ة في  انت نصوصًا مرئ األصلي في القصيدة, أ أنها 
ة لشاعر  اد حث إلى أّن محاولة الشاعر (جواد الحطاب) في محاكاته للحجر واستنطاقه للمنحوتة هي محاولة ر ًال.توصل ال وتأو

خ(الماضي) والحاضر تحت نصب ظلَّ اشتغل ع دًا للجمع بين التأر ًا فر قدم لنا أنموذجًا شعر ة ل ك منحوتات نصب الحر لى تف
 شامخًا وهو وسيلة الر بينهما.
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المشهدانيّ  اسم الطالب  سؤدد محمد جاسم حماد
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
 اع األدبدراسة في ضوء علم اجتم -ابن الحداد األندلسيّ 

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اسًا  افة في ضوء نظرته لألدب بوصفه انع ه  الخطاب من جوان ح  ة؛ ألنَّه  ة من أوسع العلوم اإلنسان ة روح الُعدُّ علمالسوسيولوج عث في النصوص األدب اة، ألنَّها تحتو الدراسات األخر من جهة أخر .  أثر عرب للواقع من جهة، وألنَّ دراسته ت ح
ر،  االمتناع عن أكل لحم الخنز بيرًا، إذ مارس هؤالء عادات المسلمين العرب وتقاليدهم،  ان تأثيرًا  اة النصار اإلس ة في ح المر

ان إلى حدٍّ ما أن يؤثروا في ثقافة  ما استطاع اإلس ة، فقد شاعت ظاهرة وتعلموا لغتهم وأتقنوها،  ة) االجتماع عرب ( المر
 المصاهرة بينهما .

انت  ان من أبرزها صناعة الحدادة، وصناعة الدروع، ومهنة الزراعة، فقد  لقد زاول المجتمع األندلسي عدة صناعات ومهن، 
ذلك زاولوا مهنة البناء و  العمران، وهي من المهن التي ترتقي لهذه المهن أثٌر واضح في مزاولتها من أبناء المجتمع األندلسّي، 

، وهي  انت هناك مهن ُأخر قتصر المجتمع األندلسّي على هذه المهن والصناعات، بل  بها البلدان، وتزدهر الحضارات، ولم 
م اة وفلسفتها،  ًا ألمور الح مًا مدر ان ح ة أنَّ ابن الحداد  ة الشخص ا أوضحت مهنة الحراسة والصيد والرعي .أبرزت لنا الهو

ة صارمة، فقد استعملها ابن  ًا؛ ألنها تعتمد على أدوات رمز قيت مدمجة لغو ته  ة في الوقت نفسه أنَّ ُهو ة االجتماع لنا الُهو
مجتمع العشيرة والقبيلة من جهة أخر . استعمل  اطها الوثي  ة، وتفردها من جهة، وعلى ارت ة الهو الحداد للداللة على استقالل

غة ابن الحدا ة ص ة) أضفت على أد ة، وتخاطب ة، وجمال ة، وتمثيل ين ة، وتز ه، منها رموز : ( لغو د رموز مختلفة في أد
عة لهجتها ولغتها، وهذا  أمثالها، وفي طب الد األندلس  ة.تميزت  ة واألدب ر ة الشاعر الف ان ة جميلة، وهذا يدل على إم ائ م س

ارات واستعماالت وأسماء دليل من دالئل اختصاص األندلس، ومظا ة، ففي أمثالهم توجد ع ة األدب ة األندلس هر استقالل الشخص
ن  وَّ عة مع الموروث، إذ أستطاع أْن  ة، فقد تعامل معها ابن الحداد من غير قط تدلُّ داللة قاطعة على أنَّها وليدة البيئة األندلس

ة  الحاضرة.  من ذلك لغته األدب
اراته، صنفنا المحظورات اللغو الموت والمرض وألفاظه وع ة الواردة في أدب الشاعر على خمسة أصناف، منها: ما يختصُّ 

الدنس الفاحش، ومنها: ما يخص بُذلَّ السؤال، ومنها يختص بُرهاب  ُعصاب الحب، ومنها ما: يختص  ومنها: ما يختصُّ 
، وٕات أساليب المحرم اللغو ان ابن الحداد ملمًا  اسة، فقد  امه، على وف أداب السلوك الجمعّي.لقد استعمل الس قان قواعد، وأح

ة حججه  اس والتضمين، والمجاز، والجناس؛ لتقو ة للتأثير في المتلقي، منها: أسلوب اإلقت ة اجتماع ابن الحداد عدة أساليب فن
ًا، يتفاعل  ِه عالمًا نص ة نصِّ ن ة للكاتب و لت األغراض اإلقناع ه، فقد شَّ س والمضمَّن . استعمل في خطا معه النصُّ المقت

ة، وهو أسلوب اجتماعّي متعارف  الغّةوٕامتاعّة) للتأثير في المتلقي، من قبيل استعماله ألسلوب الوص الشاعر وسائل إقناع (إ
الغَّالمؤثر على وف ال ه، لغرض إقناع المتلقي واستمالته، واستعمل أسلوب، االستدالل وأسلوب الحجاج ال الي عل طرح اإلش

ة للتأثير في المتلقي. ات التقابل   والنتيجة ، والثنائ
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دان المي الكناني اسم الطالب   المي ز
 

اق االجتماعي  عنوان الرسالة أو األطروحة الس   التفسير 
ة   في المعجمات العر

 العين ُأنموذجاً 
 ماجسير الشهادة

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

و ملخص الرسالة أ
 األطروحة

ه  ة، فقد ُقِسم ف الشمول م يتسم  ُه تقس حث؛ ألنَّ م األنسب في هذا ال اق هو التقس م الثنائي ألنواع الس احث أنَّ التقس رأ ال
اق  ل من الس اق الثاني  اق غير اللغو (االجتماعي)؛ إذ اندمج في الس ، والس اق اللغو سين هما: الس اق على قسمين رئ الس

اق االجتماعي يرَجع إلى اختالف الترجمة لمصطلح ( العاطفي، ات في الس ثرة التسم اق الثقافي. إّن السبب في   والس
(context of sitution  إنَّما في أكثر المصطلحات ، س في هذا المصطلح فق ن ل احثين المعاصر لة واجهت ال وهي مش

. ة الحديثة المترجمة من اللغات األخر اق االجتماعي تختص التد اللغو ات، بدراسة الس ة دون غيرها من التداول ة االجتماع اول
 وشرو استعماله.

ة، وهو ما برز بوضوح   ة، والدين عض الظواهر اللغو يبدو أنَّ العلماء العرب القدماء فطنوا إلى المح الخارجي في تفسيرهم ل
اب النزول)، وعند ا ه بـ (أس ما اصطلحوا عل ن ف الغيين في مقولتهم المشهورة (لكل مقام مقال). أظهرت الدراسة عند المفسر ل

االقتصاد في المجهود العضلي، وغيرها من  اب في أول األمر،  حدث لسبب من االس ة إبدال صوت من صوت آخر  أنَّ عمل
اً  اقًا اجتماع ة وس الشيوع واالنتشار حتى تغدو سمة اجتماع عد ذلك تتخذ هذه الظاهرة  اب،  ائل، أو بيئة من  األس لقبيلة من الق

ون في  ما  ة) ر ة(الجزر احث أنَّ السبب في إيراد الخليل أللفا من اللغات السام شة، والقطعة عند طئير ال الكش البيئات، 
ر الكنعانيين ولغتهم إذ وصف ال ده قول الخليل حينما ذ ة، وهذا ما يؤ أنها استشعار الخليل لقرب تللك اللغات من العر ة  كنعان

ة( سبب تداول ٦لغة تقارب العر ة في ذلك العصر؛  ه حاجات اجتماع ر تلك المفردات قد دعت إل ون السبب في ذ ). أو قد 
ة.  تلك األلفا في البيئات العر

حة، ة الفص ة االلفا من عدمه، عن طر معرفة االصوات العر عر مه  ا في ح ع الخليل منهجا اجتماع ة في  اتَّ وغير العر
ة ألصوات اللغة. ه؛ وهي نظرة اجتماع عد الخليل، وعلى رأسهم سيبو ه علماء اللغة   اللغات األخر وهو منهج تأثر 
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 رضا مجيد صالح اسم الطالب
م بين القبول والرفض عنوان الرسالة أو األطروحة  العدول الصرفي في القرآن الكر

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة؛ ألّن اللغة أداة الشع – ة والدالل ي ة والتر قوانيها الصرف طًا  نًا من لغته ، ُمح ان ُمتمّ ر أظهرت الدراسة أّن شاعرنا (الغّان) 
فها على وف ما ت ان التي ُعّبر بها الشاعر عّما يجوُل في فكره ووجدانِه ؛ لذا أجاد توظ ه الحال، فضًال عن تألُّ شعر الغ قتض

احث إلى أّن دراسة  شعر المتنبي في َأثناء الدراسة. توّصل ال ه لالستشهاد  ة طّي المتنبي ، مما وفّر لي مناس ار الشعراء  مع 
لُّ متكامل ال اتها ال ُتحّق منفعة للقارئ إّال إذا نظرنا إلى اللغة على أّنها  ّل اللغة ِعْبَر مستو ة من دراسة  يتجزُأ ، وٕاالَّ ما الغا

فتقد  ّ علٍم من علوم اللغة  فته  –مستو على ِحَده ؛ لذا ُقلُت في مضمون الدراسة إّن أ . تبيََّن في  –ألداء وظ إلى العلوم األخر
ة اقات شعر فها في س دة وتوظ ة المز ان دالالت األفعال الثالث تتالءم مع موضوعاته  المستو الصرفي قدرة الشاعر على ب

ه  ة داللته على (العالج)، لكن شاعرنا أراد  َرْت الُمعجمات اللغو َ )، فقد َذ ما عدا الفعل (تداو الُمختلفة؛ للداللة على مقاصده ف
اق الخير والصالح، على أّن الغالب في الل ذلك الفعل(تمّرد) حين وّظفه في س قتِه، و غة التكّلف وٕاظهار األمر على غير حق

  استعماله في مواطن الشّر والفساد . 
ة المصادر، وقد جاءت موافقة لالستعمال السائد عند العرب، فضًال عن أّن الشاعر وّظف ُصورًا جديدة  – ٤ حث على أبن وقف ال

التَّعداد، والتِّب الغة في الوصف  ثيرًا ما استعملها للم ـ (المفتون)، و غة المفعول  ان. أكثرالشاعر من للمصادر، منها: على ص
ات الصفة في  ان إث غرضي الوصف والمدح اللذين يتطل ة المشتقات في شعره ، والسّما اسم الفاعل؛ وذلك الهتمامه  توظيف أبن

معنى (منهوب)،  ست على زنته نحو : (نهب)  ه اسم المفعول من معنى ول ة تؤد ما يؤد ما وردت ِصَغ سماع الممدوح، 
معنى  ة)  عض المواضع ، منها جمع و(سلي طها إّال في  ة وضوا ة الجموع في شعر الغّان قواعد العر ة) .وافقت أبن (مسلو

ثي ه، و اق الذ ترد ف حددها الس ة القّلة والكثرة  ينها ، وتبيََّن أّن أبن فتح العين والصواب تس ات)  َة) على (نَ ْ ًرا ما الشاعر (َن
غًـ  د) على فرائد.في وردت في جموع التكسير ِص اس، فمنها َجَمَع (عين) على (أْعُين)، و(جّنة) على جنائن، و(فر ا شاذة عن الق

ة، والشرطّة وجملة القسم، على وف االمأثور عن العرب .  ة، والفعل يبي استعمل الشاعر أقسام الجملة االسم المستو التر
ان قد أكثر ضـًا أّن الغّ ّينت لنا دراسة الجملة أ معنى حصل أو وقع في  و ان)  من استعمال النواسخ تامة في شعرِه، فقد أورد (

ين  عض وجهات النظر بين النحو ان الخالف في  معنى صار مطلقًا من قيد(الضحى)، فضًال عن ب عّدة مواضع، وأورد (أضحى) 
س) ، هل هي من االفعال الناقصة؟.  أظهر المستو النحو مرونة لغة الشاعر القّدامى والُمحدثين ، فقد اختلفوا في أصل (ل

م  عض؛ إلظهار المعاني التي عمد إلى إحداثها، فقد ورد عنده تقد عضها على  م أو تأخير  ك أجزاء الجملة بتقد وقدرته على تحر
ذلك نلح دالالت الحذف في  شعره، فقد الخبر على المبتدا، والمفعول على فعله، وجواب الشر على فعل الشر وأداته ... و

اق الكالم،  ه س قتض .. وف ما  ه، وجواب الشر ه، وحذف الحرف ، والمفعول  ان) وخبرها، وحذف المسند إل حذف اسم (
ان األغراض التي توخاها من تلك التراكيب.  رات و ه، وأجاد توظيف المعارف والن   والمعنى الذ أراد الشاعر الوصول إل
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 العبيد  علي خلف حسين اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
م في دراسات    نقد المعجم العري القد

ين العراقيين المحدثين من   ٢٠١٠ـ إلى  ١٩٥٠اللغو
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٣ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة االحتجاج اللغو على وف ما قدمه من أدلة ت حث صحة نظر ل ما ترتب عليها من وهم وتخل ال ير ال ة و نقض تلك النظر
ي المنشود بتجاوز ما فرضته هذه  عد المعجم العر غي أن  عامة والمعجمي بخاصة ، وفي هد هذا ين ي  ر اللغو العر ا الف أر

ة التي  الم ألنه وقع خارج أطار هذه النظر حجب عنه  ة فال  ة وقبل ة وزمان ان ة من قيود م لم تعد فاعلة منذ اللحظة عند النظر
ة  ة وانتهاء فاعليتها .تبين أن التحديدات الزمان طالن هذه النظر اتات ترجح  ما قدم من أدلة واث قتنع  احث وعند غيره ممن  ال

ثير من تفاصيلها ؛ لذا نجد من الضرور إعادة قراء قة وغير واضحة في  ة غير دق ة التي افترضتها تلك النظر ان ثير والم ة 
ما يترتب على ذلك في جعل عصر االحتجاج ممتدا إلى  من االفتراضات التي نتجت عن تلك المحددات غير الواضحة ، مع األخذ 
قي  ما وحديثا بل  ة التي شاعت لد الدارسين قد يد صاحب التاج في أقل تقدير .لم ينقطع السماع عند الحدود الزمان زمن الز

ة التلقي  ممتدا إلى زمننا هذا مع حدث معه إضرار في عمل حث ضرورة األخذ بها على نحو ال  عض المحددات التي ير ال
ه  عا مة ، األمر الذ يدعونا إلى أن ندعو إلى است ة القد عاب الجديد اللغو في المعجمات العر ة وال فوضى .عدم است اللغو

ما  ال وال س مقولة المولدين جملة وتفص ة وما وعدم االعتداد  اس ة الع في مجال المعجم العري ، وٕاعادة قراءة مدونات الحق
ة  خ ة منها فحسب بل تجاوزها لتشمل المدونات التار تالها من أعصر مع فهمنا المقصود للمدونات ؛ ألنها ال تشمل األدب

ة وما سواها . ة والطب  والجغراف
اس ما دام وسيلة من وسائل ا اب أمام الق صاد ال ذلك اإلفادة منه على عدم إ قا من طرق تنميتها ، و ة للغة ، وطر ة الذات لحما

حث من  ه ال ة في هد ما خلص إل ة والصرف ب ووضع المصطلحات .إعادة ترتيب المدونات النحو نحو واسع في عمليتي التعر
استبدال الش يد صاحب التاج بله عصرنا الحديث  عة مد عصر االحتجاج اللغو إلى زمن الز ما يتالءم مع طب ة  واهد اللغو

ة على ما سواها ومن  م الشواهد القرآن افة مع تقد ة  م ذلك على المناهج الدراس ال أدنى خوف أو تردد ، وتعم اته  العصر ومتطل
ه قرائح أهل الترسل  افة ، وما جادت  ال قيد أو شر ، وعيون الشعر العري في العصور  ة  واإلنشاء عبر َثّم الشواهد الحديث

احث والمتعلم على السواء لذا  ة لد ال ة الثقافة اللغو ة علم المعجم العري في تنم حث أهم أعصر مرت وما زالت تمر.ير ال
توراه  مرحلة الد افة بدءا من المرحلة المتوسطة وانتهاء  ة  ا في المراحل الدراس يدعو إلى إدخال مادة المعجم العري درسا أساس

ان تخصصه الدقي المعجم العري وفقه اللغة  في ضوء افة وال يدرسها إال من  ة موحدة تعمم على جامعات القطر  مقررات دراس
. 

ة من نوع ما واضحة ال  ه رائحة عصب عينها نشم ف ة  ع لغو ار مجام ة االحتجاج اللغو في اخت ة التي ولدتها نظر إن االنتقائ
ه من دوافع نر إال مجانبتها للصواب ، إذ  ة بجملتها من غير مسوغ علمي واضح اللهم إال ما ندر ائل القحطان عد الق يف تست

صر ، بل  ار التشدد ال عيد لنا ت ة المعاصرة على نحو ال  ا اللغو ا في التعامل مع القضا الفارابي المستعرب .تبني منهجا وسط
عة ا ة األكثر تالؤما مع طب للغة ذات النزوع نحو التطور والنمو .عدم وضوح جهود الدارسين العراقيين مسك بزمام اآلراء اللغو

قا ودراسة ،  المحدثين في مجال معجمات المعاني ، وقلة تلك الجهود اذاما وازناها بجهدهم في مجال معجمات األلفا ، تحق
حثا .  و

عهم مع موضوع نقد ض  ان إيراد تلك لم تكن لد الدارسين العراقيين المحدثين في تعاط ة واضحة ، إنما  ة مالمح منهج البن
عد  ة لد النقاد المعجميين العراقيين المحدثين بدت غير واضحة إال  ة النقد حوثهم .إن الرؤ النقودات عرضا في دراساتهم و

ة منها أ ض األبن ة عامة ، وما يتعل  ا ، وهذه مالحظة منهج متلكون العقد التسعيني من القرن الماضي غال ونوا  نهم لم 
. م العزاوّ تور نعمة رح م السامرائّي ، والد تور إبراه ة النقد المعجمّي اللهم إال عند الد ل منطلقا لهم في عمل ش ا   تصورا نقد

طا ما ، شأنهم في ذلك شأن  ارهم ض الت مقنعة إلخت ة تعل قدم النقاد المعجميون ، في أغلب مواضع نقدهم ض األبن اغلب لم 
تفين بوصف الض ، واإلحالة على مظان وروده ، غير أننا عللنا ـ ما استطعنا إلى ذلك  ه م المعجميين القدامى ، أو نصهم عل
اق  ن تفسيره من س م الم أصحاب المعجمات القدامى ، وما  ن فهمه من  م ما  ال ـ ما رجحناه من صور الض ، اهتداء  سب

ة .لم ت المعنى األشمل لهذا المصطلح في الجهد شرح المواد المعجم ة محاوالت رصينة جادة لصناعة معجم معاٍن  كن هناك ا
ن أن تسمى بـ( معجمات معاٍن )  م حث ، وتوجه نحو صناعة معجمات خاصة ال  حثي المعجمي العراقي ، إنما اقتصر ذلك ال ال
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ها ، لكن المصطلحات على اختالف ضرو ف  ثير منها تناول التعر ل تلك الجهود واخضاعها لمنهج موحد  و ان جمع  اإلم
عمل  مة إلنجاز معجم معاٍن شامل ، إال أن هذا ال يتحق  ة مح عد تهذيبها وتشذيبها وٕافراغها في خطة معجم عض  وضمها إلى 

رهم المصاد ة في الوطن العري على انجاز ذلك العمل المرجو.عدم ذ ر التي استقوا منها فرد ، إنما بتضافر الجهود المعجم
ه  ر موضع الصواب أو الخطأ مرسال من غير إحالة على المصدر الذ اعتمد النقاد المعجمّي عل تفين بذ ة م اتهم النقد تصو
مة والحديثة على حد سواء .يبدو لي أن نقد  رون مصادر نقدهم القد انوا يذ ا ما  عهم في معجمات األلفا إذ غال خالفا لصن

ة ة  ض البن ة إحصائ مة من خالل جهود الدارسين العراقيين المحدثين بها حاجة إلى دراسة تحليل ة القد في المعجمات العر
عتوره  ان ما  ي الحديث ، و م ، وتأصيل النط العر ي القد شاملة تتمثل أهدافها برصد الخطل الموجود في المتن المعجمي العر

ف ، أو تصحيف ، فضال عن تقد ة لما من تحر ط ة على النظر العلمي من خالل إخضاع تلك األنما الض ة مبن الت علم م تعل
ه العلم اللغو الحديث  توصل إل
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 عقيل عبد تمر اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  الملمح الللغو االجتماعي في فن المقامة

 مقامات الهمذاني انموذجا
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٣ السنة
ة قسمال   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة, وقد تمخَّضْت عن هاتين الُهوَّتين شخوص  طة, وُهوَّة مرَّ س حث أنَّ للهمذانيَّ نوعين من الُهِوَّة: ُهوَّة  المقامة, تبيَّن من ال
ة داخل أحداث المقامة. َّة متحرِّ علم اللغة االجتماعيُّ ٢بوصفهما أنماًطا سلو إلى أنَّ اللغة هي التي تصنع الُهوَّات,وتكشف  ــــيذه

ات,  عود سبب ذلك إلى انقسام الُهوَّات؛ نتيجةالتقلُّ ذلك تسهم في صنع اللغة,  حث أنَّالُهوَّة  استمرار, وأضاف هذا ال عنها 
ادالن التأثير وا عني: أنَّ اللغة والهوَّة يت رَّة, واأليديولوجَّة, ما  ة.ــــ الُهوَّات تتفاعل ضمن أطر األنما والتحوالت الف الستجا

قة معالجة الهمذانيِّ  مهمَّة تحديد نوعَّة الهوَّات. ــــ طر ال بدورها تقوم  اًال لغوَّة مقيَّدة, واألش َّة؛ فتنتج أش ا المجتمع,  السلو لقضا
ِّ طرف؛إذ  اشر مع أ االبتعاد عن الصدام الم ه من سلطة العنف, فهي دعوة وتدارك ما فسد,تمثَّلْت  ة خطا ه المؤلِّف تعر حاول ف

لُّ راٍع  , انطالًقا من مفهومي: ( وم) مسؤوًال عن هذا التدهور األخالقيِّ ع(الحاكم والمح حضارَّة للحوار جانبت العنف؛ لكون الجم
م).   ــــ تتمتَّع اللغة بوظائف مت فما تكونوا يولَّ عل , من دون مسؤوٌل عن رعيَّته) و( رُّ واالجتماعيُّ شترك فيها الُعدان الف دة,  عدِّ

حُث أنَّ مؤلِّف المقامات ينهج عبر س .ــــ أثبَت ال التساو متزج فيها هذا الُعدان  عة اللغة  اسة أْن يلغَي أحدهما اآلخر؛إذ إنَّ طب
اء مفردات أخر م مفردات جديدة,وأساليب مبتكرة,وٕاح اللغة لغوَّة ترفد اللغة  االستعمال؛ سعًا منه إلى االرتقاء  اتت, أو ُأهِملْت 

ف بها من طر اإلرشادات مَّة المقامات, بوصفها هدًفا أساًسا لم يتمَّ التعرُّ ات عصره.ـــــ تعل ة لمتطلَّ , وطرح وٕاثرائها, وجعلها مواك
, وٕانَّما المسائل التي أثارها اله ميِّ فق عد التعل ا ذات ال مذانيُّ في عدد من المقامات بوساطة شخوص المقامة, يجيب عن القضا

ارات المسجو  .ــــ على الرغم من مجيء الع ميِّ ر بها التالميذ ـــــ هي التي أكَّدت: أصالة الهدف التعل اقي؛ليتفَّ ترك ال عة بنحٍو عضها, و
لِّه , أو  ان االقتصاد اللغوُّ المتمثِّل بإسقا جزء الملفو , عصر الحضارة الذ ينزع نحو قصير,  ارزة الءمت عصَر الهمذانيِّ , سمًة 

ه أبرز ما حملته هذه النصوص من رموز  انت ف , فسمُة المقامات  اللسان, واالختصار للزمان, فضًال عن االختزال اللغوِّ التخفُّف 
ست ثقافَّة, وأمثال اجتماعَّة, ومصطلحات علمَّة وأدبَّة الختصاصات متنوِّعة اة عصرها؛ إذ انع انت لغة المقامات مرآة ناصعة لح .ــــ 

) التي وجدنا فيها أنَّ الهم م اللغوِّ ه, والسَّما ظاهرة(المحرَّ ذانيَّ لم يخرج فيها ظواهره االجتماعَّة, المعبِّرة عن أخالقَّاته, وأنماطسلو
المتناقضات, من حظر ع ذلك قد تواف إلى حدٍّ ما مع على عادات مجتمعه في ذلك العصر المتخم  , أو انتهاكها, و دٍد من األلفا

ثب من الداخل والخارج, وهي تصارع من أ رها عن  ة على إبراز ُهوَّة األديب وتصو تَّاب زمانه.ـــــ ألحَّ الهمذانيُّ في غير مناس جل ُ
ار قَّة, وانه ع الفوارق الط طا لة بين مجتمعات اتَّسمت  قاء, متسوِّ ه إالَّ المال. ال   السقوف األخالقَّة, ال سيَّد ف

ات اجتماعَّة ومحلَِّّة, وأخ١١ الخل من مستو ادت في أكثر من مقامة أْن توصف  ر ــــ تنوَّعت مفرداتلغة المقامات وأساليبها, حتَّى 
انت ن ة, تلك التنوُّعات  مظهر اللغة العال , وتأثُّر مقترضة أجنبَّة,على الرغم من إظهارها  ا مع لغات أخر َّة خارج تيجة صراع العر

اة من أثر تلك الصراعات. ــــ مثَّلْتعنوانات المقامات أطًرا لبيئات معيَّنة ا؛ لتغيُّر مظاهر الح أهل تلك اللغات, وداخل ثيًرا أهلها  , تكتنف 
اع ساكنيها,  األقوال واألفعال,وتفصح عن ط َّة  شهم, وتقاليدهم, وعاداتهم, وأعرافهم؛ إذ لم تكن من الممارسات السلو وطرائ معا

حسب البيئات واألنما ا  حاول أْن يرسم لنا أطلًسا لغو أنَّ الهمذانيَّ  اطَّة, فلكلِّ جماعة سماتها اللغوَّة, و ات اعت .ــــ راعى التسم
لِّ تفاصيله؛  ه الحدث الكالميُّ  عل أنَّ المتلقِّي الهمذانيُّ المسرح الذ يجر العنوان, و ان والزمان, وافتتاح النّصِ  ابتداًء من تهيئة الم

ا ًقا لكلِّ التعبيرات غير الكالمَّة, من حر عطي وصًفا دق ا صامًتا؛ ذلك أنَّ المؤلِّف  ات شاهًدا, أو مشاًر ت جسدَّة, سامًعا, أو قارًئا, 
ذلك الرموز الثقافَّة من  تات عضوَّة, و ه األفراد.ــــ ُبِنَي وتصو قات... وغير ذلك ممَّا يتواصل  اء, وأكالت, وأدوات, وطقوس, وتنس أز

ه إلى ج ه  اشر) الذ توجَّ سمَّى(الخطاب غير الم ح, أو ما  مهوره خطاب الهمذانيِّ أساًسا على إستراتيجَّة ثابتة؛ هي:إستراتيجَّة التلم
سٍر, من أجل الوصول إلى تحقي الخاّصِ والعامِّ, وُتعدُّ هذه اإلسترات ر بها مقاصده ب مرِّ يجَّة من أنجع الوسائل المقبولة عند المتلقِّي, 

ون أثر ذلك بوضع  ,ومن َثمَّ  ندرِّ طله اإلس ة  انتصار رؤ أهدافه؛ ذلك أنَّه عمد إلى توظيف شخصَّات في حوارَّة, تنتهي دائًما 
غات غات مرغًما  المتلقِّي الخارجيِّ على وقع تسو لتلك التسو ه, وعلى وقع اآلخر الذ تقبَّ ا شه من الداخل, وعرف أس طل الذ عا ال

محاولته إقناع الجمهور,  ة ف ات الوضع السائد؛ مستثمًرا المعارف المشتر ه من مقتض أمام قوَّة الخطاب.ــــ انطل الهمذانيُّ بخطا
ر, و ما يخدم هذا التصوُّ الغ وٕامتاع, من قبيل استعمال مفردات فاستعمألدوات اللغة  انت وسائله اإلقناعَّة وسائل إ ناًء على ذلك, 

شكُّ في صحتها؛ لتكون اللغة أداًة ذات طاقة مؤثِّ  أساليب جمالَّة متضافرة مع منطلقات الحجاج,  التي ال  رة وتراكيب نحوَّة متداولة, 
 في المتلقِّي
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حُث في التمهيد التَّنظير ُتبيُِّن أنَّ ال ومٌة بجملِة عناصَر تستنُد إليها لغُة لعلَّ أولى النَّتاِئِج التي خلَص إليها ال ة اإلبداعَّة مح عمل
ِ والمعان اعر على هيئٍة ُمَتَجاِنَسٍة من األلفا عر منُذ أن ُوِلَدِت القصيدُة فكرًة َنَسَجْتها َأْخِيَلُة الشَّ ِبها الِخَطاِب الشِّ ِة َسْ ي، وحتَّى عمل

ا لتلَك في وعاِء اإلبداع، وٕانَّ ما َْعتِرُض تلك العمل ع س إال نتاًجا طب رورة ل الضَّ ٍة ُاصطِلَح عليها  َة من َتجاُوزاٍت ُلغوَّ َة اإلبداع
عاَد الفنََّة اْهِتَماًما واِسًعا َلحْ  ِعَثِة من العاطفِة الجَّاشِة التي ُتوِلي المعاني، واأل عرَِّة الُمْنَ  َظَة اتِّقاِد َجْذوِة اإلبداع. يتجلىالَفْورِة الشِّ

ِن قراءته في ا واضًحا ُْم م َتَجلِّ ِر اللُّغو القد عرَّة في الف رورِة الشِّ ، والجمالّي لمفهوِم الضَّ الليُّ فكرِ الخليِل بِن أحمَد  الُْعُد الدِّ
عاَدُه الفنَّة؛ لما َمنَحهُ  ، وأ عر ًة َتْنَسِجُم وحدوَد الِخَطاِب الشِّ ِّ قراءًة َنْقدًَّة واع عر، وما  الفراهيد ُّ من ُخصوصٍَّة للغِة الشِّ الفراهيد

ه فقد وقَف من  ِن من أساليِب اللُّغة. أما سيبو عر ضمَن الُمتاِح والُمْم ِف ُوُجوِه الَقْوِل الشِّ عراِء من َتصرُّ اَحُه للشُّ رورِة موقَف أ الضَّ
روراِت ق عِض الضَّ عراء، وموافقُة  اِد، فالتماُسُه الُعْذَر للشُّ واعَد اللُّغِة من ُوُجوٍه، لم ُقيِّداه عمَّا ُعدَّ خطًأ، أو ُمخالَفًة ألبواِب اللغة. الِح

ُب ال اعُر حيَن َير قصُدها الشَّ ان  اللَّة التي  عاًا للُوُجْوِه الدِّ رورة أكثَر َسَعًة واست رورَة، في حين تبدو نظرُة ابن جني للضَّ ضَّ
ًضا عن َسَعِة التَّ  ُ الوزِن وتكشُف نظرُتُه أ ها َعواِئ أنَّ اللُّغَة َتمتلُك َطاَقاٍت إبداعَّة في ذاِتها ال َتحدُّ ه؛ ألنَّه ُيؤمُن  الغيِّ لد يِر ال ف

ُ من ال ُة عنَد الشعراء َأْنُفِسِهم ممَّن َيَرْوَن أنَّ اإلبداَع َيْنَطِل اللّ عاُدها الدِّ رورة وأ .تتجلَّى فلسفُة الضَّ ِ فيالشعر الُقُيوِد، وهذا  تَّْضِيْي
ُسوا لمقولٍة َنْقدٍَّة ُمِهمٍَّة، ُمَفاُدها:(إنَّما َعرفُ  ، وأبي ُنواس الذين َأسَّ احُث لد الفرزدِق، والُْحتر الشعَر من ُدِفع إلى  ما لمَسُه ال

رورةِ  يِر اللُّغو الحديث َيْنظُر إلى الضَّ ًضا إلى أن ُجلَّ التَّف حُث أ ِقِه).  يخلُص ال حاجًة جمالًَّة تقُف وراَءها أغراٌض فنَّة،  مضا
َم اللُّغوِّ  احُث من أنَّ تقس ستنتُج ال دة.  مفرداٍت ومعاٍن متجدِّ رورة فضال عن أنَّها ُتَعدُّ وسيلًة إنمائًَّة َتُمدُّ اللُّغَة  ين الُقدماَء الضَّ

اَس على الَحَسِن الُمت حة)، وٕاجازَتُهم الق ه، وٕاْن لم على قسمين:(حسنة، وقب ستندان إلى أساٍس جماليٍّ في أحد وجه قبَِّل منها 
الغَّة اإلبداعَّة التي َتميَّزت بها لغُة الشعر؛ َجرَّاء شغِلهم  عاِدِه ال َم على أ ارَّة َتْحمِل األنظاُر النَّحوَّة هذا التَّقس اِم المع األح

فاِت الجمالَّ  حتة، فإطالُقُهم عدًدا من التَّوص م ال ِ في الُح ـلفظِة:(االستحسان، والجميل، والحسن الجيد)، ونحِو ذلك من األلفا ة، 
رورة  حِث عن أسراِر الجمال التي تنطو عليها شواهُد الضَّ ا لل ا، وداِفًعا َأساس اِعًثا دالل على قسٍم من الضرورات َُعدُّ 

راسُة.  ا ه الدِّ ُن واستكشافها، وهذا ِعماُد ما قامْت عل م ُة حصِرها  رورة، واتِّساُع أبواِبها، وصعو ين في أعداد الضَّ ختالُف اللُّغو
َسْت لها ال عرَّة التي َأسَّ ْثرَة االستثناءاِت، والجوازاِت الشِّ ، وذلك من جهتيِن:األولى: إن َ عر الِح النَّص الشِّ فه لصَّ رورة، توظ ضَّ

ُ من خصوص اِعٍث إبداعيٍّ َيْنطل ة: إنَّ اتِّساَع أبواِب الضرورة ناِشٌئ عن تستنُد إلى  احث. الثان ُحُه ال عر، وهذا ما ُيرجِّ َِّة ُلغِة الشِّ
بيٌر ممَّا قيل عن وُن ِقْسٌم  ون المحدثون، وقد  ه اللُّغو ارَّة، وهذا ما يتَّف عل ه ضرورٌة َلُه االستقراِء النَّاقِص ألصوِل اللُّغة المع

راسُة في عدٍد من االستعماالِت التي َتستنُد إلى َأْصٍل سامي. يخلص َوْجٌه لغوٌّ ُسوِّغُ  ه الدِّ لت إل ، وهذا ما توصَّ عر ُه االستعمال الشِّ
رورَة في ُمختِلف استعماالِتها ُسُلْوٌك دالليٌّ مقصوٌد، عر إلى أنَّ الضَّ ِل الشِّ ْ الشَّ رورِة  احُث في مسألِة َعالقِة الضَّ  وأنَّ االلتجاءَ  ال

لي ال ينسجُم و  َّة من دواعي اإلطاِر الش ن أساُسُه رأَب الِخلَّة الَعروضَّة؛ لذا إنَّ جعَل الخروِج على أصوِل العر عَة إليها لم  طب
َة دواعَي داللًَّة في األغلِب هي التي ت احُث أن ثمَّ ر ال ة؛ و لت على األوزان الشعر عراَء االستثناءاِت، والتَّجاُوزاِت التي ُسجِّ دفُع الشُّ

اِتها. أبواِب اللُّغِة ومستو ِف    نحَو التَّصرُّ
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ة، لتمثل ما استقر  ة في العراق، تلك النصوص التي أنتجتها ذواتًا فرد ة ألبناء الطائفة اليهود م قراءتنا للنصوص الروائ من تقد
ه  ، وما انطوت عل في الوعي الجمعي ألبناء الطائفة. فلقد وقفنا على جملة من النتائج التي أسفر عنها تحليل متخيلها السرد

ة، مقترنة بإطار نصوصهم ومثير  ة اإلنسان أتي:محاولة تأكيد الهو اتها من نزوع فكر فوجدنا ان تلك النصوص توافرت على ما 
ا  عدًا انطلوج سها  س قاعدة للحضور في الذاكرة وتكر اني وتأس ة مستقلة خارج  –وجودًا  –زم ل هو ش م خطاب  اتهم.تقد لح

م ة التي فرضت عليهم، و ة الجمع ة إطار الهو ة الصهيون ة للحر ة واألخالق ر ة المنظومة الف ن عد خطابهم محاولة تعر
ة.اعتماد وعي الذات واستدعاء صورة اآلخر منطلقًا  ة والوطن ة الثقاف ما في تأكيد الهو ة المضاد والس طرحهم خطاب الهو

شها وٕاقصائها.الدعوة الى تأكي ش السلمي، فضال عن إلعادة التوازن للذات التي عمل اآلخر على تهم د خطاب التسامح والتعا
ة  ق األرض الحق التمسك  م قناعة  رة  –تقد ما المستذ عاب  –والس وتكذيب أسطورة األرض الموعودة.اعتماد الحوار وسيلة الست

ة، على مساحة من  ته الدين صرف النظر عن هو االنتماء المشترك اآلخر واحتوائه، معاملته بوصفه جزءًا من الذات ال ندًا لها، 
ة المنجز الروائي على الذات  ة لكل طائفة.انغالق بن ة الدين الهو االعتزاز  للوطن وثقافة المواطنة (العراق) من دون التفر 
ة، تمزج بين الذاتي والروائي  ها من نصوص من السيرة الذات قر سًا، واقعًا تحت أزمة انتماء متنازع، مما  بوصفها فاعًال رئ

خي.التعامل مع الزمن وتنف المتحق التار اني، فضال عن الحدث المقترن  ستصحب المح اإلنساني والم تح على واقع مشترك 
الشقاء االنطولوجي  الحنين المقترن  رسًا  ة في الزمن  –بوصفه حامًال لالنفعاالت واإلحداث، م حث عن الهو في رحلة ال

، والمتعل عة مع الزمن الماضي، الراسخ في ذهن الراو ته الساكنة في الذاكرة، وممارسة القط معمار ان المستدعى  الم  
ان المحبب (العراق) والمرفوض  مه من عالقة تضاد بين الم ق ة المرفوضة، ضمن ما  ة والحدث ر حمولته الف الحاضر 

طاء السرد وطو ات إ استعمال تقن د  ان المؤ قاء الزمن والم منة، المنسجمة مع (إسرائيل).محاولة است ل الزمن النفسي المه
. ضاد داللة المحو الوجود ان الذ  ش في الذاكرة التي تقاوم النس  الع

عد السيرذاتي في  ة من دون مفارقة ال ة الدين اس الذات بوصفها ممثال للمجموعة في تمييز الهو عيدة عن انع ة  لم تكن الشخص
ة وردود أفعالها.توج ك في طرح مالمح الشخص ة المندمجة بثقافة اآلخر الشر ة الدين يل الهو ات متعددة لتأكيد تش آل ه التناص 

ات خاصة وعامة. الغنى والتنوع واالتساع في مد اتها،   الوطن والمستجيب للمؤثرات، إذ امتازت المصادر، المتداخل مع معط
ات مة والكم. إذ سجلت روا ة  من حيث الق ة في غزارة اإلنتاج وتقّدم تقاناته  اختلفت النتاجات الروائ سمير نقاش خصوص

ة العامة، إذ جاء  عد السيرذاتي على مستو البن ة قد ابتعدت عن ال ما نجد نصوصه الروائ ة الروائيين، ف ق اسًا إلى  ة ق األسلو
ة الروائيين وهو  ق عد السيرذاتي لد  ما طغى ال ة، ف عد على مستو الفقرات النص ما وجدناه على وجه الخصوص في ذلك ال

ن اعتماد منهج واحد في دراسته  م ون وليد النص، فال  ه الدراسة هو ان المنهج  ة الصوت الواحد.اهم ما خرجت  محور روا
ات مقوالت تلك  ة اإلحاطة والشمول والوقوف على جزئ غ ًا، لذلك اضطرت الدراسة الى اإلفادة من أكثر من منهج  قه حرف وتطب

 نصوص.ال
ة  ان وزمان معينين، إذ تأتي الكتا م ليهما  ة خاصة، ترت  ة ذاكرة خاصة وتأكيد هو تا ن القول هي محاولة  م  -هنا–إجماًال 

ل مرحلة  ه  ما تمل حث ف اه الى ال ة من جديد.لقد حرصت الدراسة على شد االنت س للهو ة للذات وتأس بوصفها حالة والدة ثان
ة على أفرا خ قة التي تبنى على تار ل التصورات المس دها ومحاولة قراءة تلك االمالءات في ظرف مغاير ومحايد، لكي ال تش

اب  ما تفتح األطروحة  ة لتستدعي حالة القراءة، فكالهما حالة تستدعي اُألخر ...  خ ة التار التمييز، لذلك تأتي إعادة الكتا
ما في موجات االن ، والس غل ه لن  شرع نقاش تحس شهدها المشهد الثقافي العراقي على وجه الخصوص، هو نقاش  فتاح التي 

ان واالنفتاح بدل االنغالق امًال في غٍد مستقر ... خ، إذ تأتي الدراسة بوصفها دعوة لحوار األد ه للتار   ا
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 األطروحة

، واأللفا المهجورة، واأللفا  ام اللغو ة، والر ا األثر قا ائدة، وال ارات التي ترادف الممات عند المحدثين، هي: األلفا ال الع
، والمعالم الدارسة، لم تنص تماما على الممات؛ بل أكثر ما وقع تحتها من ممات هو ال لى األلفا ة، و ا اللغو قا مة، وال قد

عد من  ة، وهذا ال  ة التي حل محلها األلفا االسالم ألفا العادات والتقاليد الدين األلفا التي أميتت معانيها ولم تعد مستعملة، 
اإلماتة.تناول الممات، ألنه موجو  م عليها  ن الح م ة األخر فال  ة أصال، أو االستعماالت المجاز استعماالته اللغو د في المعجم 

ه المعجميون القدماء من  ة، وهو مواف لما أشار إل المحدثون ظاهرة الممات، من ناحيتين: إحداهما اإلشارة إلى الممات في العر
ة؛ لعلة ما، ولم تعد م سمى الممات. واآلخر: اإلشارة إلى ألفا ُتِرَت مدًة من الزمن، ثم ألفا مترو ستعملة إلى اآلن، وهذا ما 

اإلماتة؛ ألن اختفاء  ن وصفها  م أعيدت إلى االستعمال، فهي موجودة في المعجم هي، أو أحد اشتقاقاتها، أو هما معا، وال 
ا، أو تاما، في حاالت  ون نهائ أنها ألفا اْسُتْعِملت ثم ُأهِملت، ثم اْسُتْعِملت في الكلمة، أو المعنى ال  ثيرة، بل توصف  

د.  المعنى اللغو للممات ال يختلف عن المعنى االصطالحي،  عد الخليل وابن در ه أصحاب المعجمات  ة، وهذا ما أشار إل العر
غتي الفعل الماضي  ص معناه االصطالحي أول من استعمله الخليل  المبني للمجهول، والمبني للمعلوم، جاء مقترنا ولف الممات 

مَّا ونوًعا،  ه االوشتقاق، والجمهرة،  تاب د استعمال لف الممات في  ع ابن در ارات عدم االستعمال، والقول، واالشتقاق. وسَّ ع
ميت، فهو مُ  ة: اسم مفعول من أمات،  غته االسم ص ، لفًظا وداللًة، فكان أول من استعمل لف الممات  ألفا ضا  َمات،  مقترنا أ

عض األلفا التي أهملها الخليل، هي مما  د أن  ه، فكان نفي التكلم، واالستعمال، والكالم المتروك. أثبت ابن در وتراكيب دالة عل
ه العين.أو تا ه الخليل حروف  م  م الصوتي الذ قسَّ ل من استعمل ثم أميت. وال يدخل ضمن المهمل أصال، مما يرفضه التقس

قوله:  ٍف، هو الفارابي في معجمه ديوان األدب،  ون مهمال ال يجوز أن ينط «حدَّ الممات بتعر العرب قد تميت الشيء حتى 
ارات والتراكيب الدالة »ه ح ما ترك استعماله. زاد ابن فارس على الع ، إذ ر الصحة في الكالم، هو ما استعمل، وغير الصح

قه.  على الممات عند الخليل  اإلماتة عند من س شر داللتها على األلفا التي وصفت  د والفارابي  تراكيب نفي األصل،  وابن در
ه إلى ماترك من األلفا في الكالم العري، ولم  احثة من مجموع إشارات القدماء والمحدثين إلى الممات أنه: لف ُشار  تبين لل

ة. أ ة أو اجتماع ول المصطلحات التي تدل على الممات، لف الممات نفسه اطل على األلفا التي ترك َُعد مستعمال؛ لعلة صوت
أن يترك استعمال بناء من  ة،  فها لف مستعمل، وقد تكون اإلماتة جزئ قى من تصار ة، فال ي ل استعمالها، وقد تكون اإلماتة 

فه  ستعمل، ومنها ما تموت تصار قى منها ما  ة اللفظة، فتموت و موت أبن ا مستعمال، وقد  قى ح استثناء بناء واحد ي افة، 
ن عده مماتا؛ ألن اللف موجود في المعجم  م قى البناء نفسه داال على معنى أخر. وال  اللف بداللته على معنى ما، و

مجموعة من األلفا التي تفضي معه إلى الممات، هي الهمل، وعدم االستعمال، قترن لف المهمل  م، واالستغناء،  مستعمل. والقد
ان  ة مستعملة. وٕاذا  ة، وهي ح ان استعمال األولى في العر الغي؛ إلم ه لغرض  ان تر أنَّ المتروك ممات إذا  ن القول  م وال 
ين الممات تكمن من جهة اسقا  ن عودته في حال انعدام تلك الضرورة. إن العالقة بين االستغناء و م ة، و ه لضرورة شعر تر

اب اإلماتةال ا من أس ون االستغناء سب غيره، وقد   لف واالستغناء عنه 
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 االء علي عبدالله اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ي المقولة واالجراء قة في الدرس اللساني العر ة العم  البن

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١١ السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ةتع قة مقولة مفصل ة العم ة،وضع اسسه العالم اللغو  د الب ة والمفهوم لي االصطالح في منظمة المنهج الوليد التحو
ي الذ دعا الى تغيير اتجاه علم اللغة من المنهج الوصفي ي جومس ما ان لهذا المصطلح في  االمر الى هذا المنهج الجديد،

ة المؤلفة والمترجمة م يب الدراسات العر يب العمي والتر قة والتر ة العم ة والبن ة الداخل ة والبن ة التحت البن طلحات مرادفة 
قة اعتمادا على معايير  ة العم ار مصطلح البن ثير،اال اننا عمدنا الى اخت يب المقدر وغيرها  يب االساسي والتر اطني والتر ال

ار ا ار المصطلح المقرة في علم المصطلح وهي المع ار التداولي االستعمالياخت ار الداللي والمع لي والمع  لبنيو الش
 
  



م ر  سراب 
 

  عبدالرسول رزاق عبد علي اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ب في اللغة    نظام الغر
ِعيِّ ( م الرَّ سى بن إبراه   ه ) ٤٨٠لع

 »دراسٌة وتحليل«
 ماجسير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

سالة أو ملخص الر 
 األطروحة

ُتِب الّتراُجم، َمثَّلت ، تكاُد تكوُن مغمورًة، حّتى في ُ ُ الّضوِء على شخصٍّة ُمعجمٍّة، عاَشت في الَقرِن الخاِمس الهجر ِفكًرا  تسل
ي االجت اِة العر ِب اللغة، وما اسُتعِمَل منُه في ح ا ناِضًجا، وُمؤّلفًا ُعدُّ مدخًال إلى معرفِة غر  ماعِّة والثَّقافّة. ُلغو

احثيَن والّدارسين ، وال ِسَّما َأنَُّه ُمثُِّل الَكشَف عن الجاِنِب الُمست ُب أرًضا ِخصًَة ، تلقى ِعناََة ال ثيٍر ال يزاُل الغر غَل في معاني 
يًا ،  الم العرب ، إفراًدا أو تر ف واألثر و م والحديِث الشر ، في القرآِن الكر ًة.من األلفا ها الُعلماُء غر   عدَّ

، وٕاظهارِ  ِه معاني األلفا الِم العرب، وأثُرُه في توج ف و م والحديِث الّشر ِب في القرآِن الكر ِدالالِتها  تأكيُد أهمَِّة ما وقَع مَن الغر
ًعا أ نوه َمن ون الّرواة ودوَّ اقاِت المختلفة. اعتماُد ما َجَمَعُه اللغو فاِتِهم، وِاستعماالِتها في الّس ًال ينَهُل منُه الُمؤلِّفوَن ِلوضِع ُمصنَّ ص

ُ على الُحدوِد الزَّمنَِّة التي َوَضَعها األواِئُل من ُعلماءِ  ًال، سواٌء صرَّحوا بذلك أم لم ُصرِّحوا.الِحفا ّة ِلُعصور اختصاًرا أو َتفص ِ على قوان العر الشعر، ما يؤُِّد الّسعَي إلى الِحفا ُه جاِنٌب االستشهاِد  ِف واألثر، إذ إنَّ الحديِث الشر ّة.تأكيُد أهمِّة االستشهاِد  ين العر
ِر المعجمّي وتطّورُ  ، على المعاني الواِرَدِة عن العَرب.ُنضُج الف ِ ًا مَن األلفا قِة استعماِل ما ُعدَّ غر ُه، حيث ُمِهمٌّ في إظهاِر حق

المنهِج في طرِح َشِهَد هذا الَقرن تأليَف أشهِر ُمعجماِت ال ًة  معاني وأوسَعها ، الُمَخّصص ، البن سيده األندلسي . وَشِهدنا ِعنا
اُب والفصل ،  اُب فحسب أو ال ب ، فكان هناك ال حِث عن دالالِتها ، فضًال عن تنوٍُّع في الّتبو أو األلفا ومعانيها ، وِدقًَّة في ال

قِة معجمات األلفا ،  بإي طر ُمفردات الراغب األصفهاني .إنَّ ُمعجَم المعاني ال معالجة األلفا  راِدها على الحروف الهجائّة ، 
ُمُه ، فينتِظم ِضمَن مداِرَس ، حاُلُه في ذلك حال م حُ ِه إلى منهٍج علميٍّ  َة الوصول  ثيٍر من الُجهِد ُغ ه حاجٌة إلى  عجمات يزاُل 

َد فاِئَدُتُه في طلِب األلفا شف لنا فصُل الظواهِر  األلفا ، َفَتز على المعاني التي تخَتِلُج في نفِس النَّاظم أو األديِب أو الناثر .
ثيًرا وال سّما ظاهرة الترادف التي ال تكا عي من القائليَن بوقوعها ، إذ نالت اهتمامه، فساق من األمثلة شيًئا  ُد اللغوّة أّن الّر

 صفحٌة من َصَفحاِت الكتاِب تخلو منه.
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م محمد العمير  اسم الطالب ر م رضا    عبد الحل
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  آل البيـــت
ك    في شعر طالئع بن ُرّز

ة) ة تحليل   (دراسة فن
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٣  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة الحديثة ، إذ لم موضوع آل البيت (عليهم السالم) في شعر هذا الشاعر أو ذا ه شئ من الِجّدة في الدراسات األدب ك ، هو نم ف
ان شعر آل البيت (عليهم السالم) وشعراؤهم ، يدرس من ضمن الدراسات  ما ندر، بل  الدراسة المستقلة إّال ف ح هذا الموضوع 

ة ، وغيرها. ثم أن هذا الموضوع في شعر طالئع بن ر  ر، العامة لعصر من العصور األدب اتجاهه الفني التحليلي، موضوع  ك  ز
ر العقيد ، إذ سّخر الشاعر طالئع موهبته  قوم على الف لم يدرسه أحد قبل هذه الدراسة .وقد أظهرت الدراسة نمطًا من الشعر 

ة للوصول إلى غايته تلك، من أبر  عدد من األساليب الفن ة ، متوسًال في ذلك  ة في خدمة عقيدته اإلمام اس من الشعر زها االقت
رها، إذ أتى  ه السالم)، والدفاع عنها ضد من ين ات إمامة أمير المؤمنين علي (عل ف؛ إلث م والحديث النبو الشر القرآن الكر

ه السالم) وٕامامته ، من خالل  ف، ليدّل على فضل اإلمام علي (عل م والحديث القدسي الشر ر الح بير من آ الذ عدد 
اشرة ، ومن األساليب اُألخر ، لجوؤه إلى أسلوب الحوار والِحجاج والمذهب اإلشارات الوار  اشرة ، أو غير م صورة م دة فيها، 

عة والوالء. وقد سّرب  اع والمشا اإلت ة آل البيت (عليهم السالم)  ان أحق ضاح حقائ تلك اإلمامة ، و الكالمي الجدلي ، في إ
ه  ثير من أفكار مذه مها ونشرها وٕاقناع الناس بها ، فهو قد اتخذ من طالئع في شعره  ة تعم غ اإلمامي وأصول عقيدته ؛ 

ة بذاته .قدمت الدراسة خدمة جليلة ألهل بيت النبوة (عليهم السالم) ، بنشر فضائلهم  ة ، ولم يتخذه غا الشعر وسيلة لغا
اع ، وٕاشهار مظلوميتهم على مرّ  م واإلت ان حقهم من التقد عًا؛  ومناقبهم ، و خ ، وهي خدمة تقع على عات المسلمين جم التار

ه وسّلم) ، إذ زخر شعر طالئع وحفل بهذه  ه وآله وصح صاحب الرسالة (صّلى الله عل مة  ة، وصلة حم لما لهم من منزلة دين
ه .ومن نتائ قة ما هم عل رهم ، وتصور مصائبهم ، وتلك حق شفت الموضوعات التي ُتعلي من مقامهم وتشيد بذ ج الدراسة أنها 

ثيرة  بير في عصرها، وهي تصلح ألن تكون موضوعًا لدراسات متعددة ، من جوانب  ان لها أثر  ة ،  اس ة وس ة أدب عن شخص
ة مع الشاعر األمير أسامة بن منقذ  ة والنثر ة ، ومراسالته الشعر ك في الحروب الصليب ، منها مثًال : شعر طالئع بن رز

ة المهمة في هذا المجال . ومن بخصوص تلك الحر  خ عدُّ من الوثائ التار ة  وب ، وغيرها، وشعره في موضوع الحرب الصليب
ان حول طالئع حلقة من الشعراء ،  ك وموضوعاته ، إذ  بير عن مدح الشعراء لطالئع بن رز ون هناك موضوع  ن أن  المم

ون أكثر من  اد أن  مني ، الذ  ة) ، في مدحه ومدح آل من أبرزهم عمارة ال ت العصر تاب ( الن نصف شعره الموجود في 
. ك ، إلى غير ذلك من الموضوعات اُألخر   رز

ان شديد الوالء  ك ، إذ  الشاعر طالئع بن رز عة االنتماء إلى فكر آل البيت (عليهم السالم)، متمثًال  قدمت الدراسة نمطًا عن طب
حبهم والت ة ، قّلما نجد لها والوداد لهم ، فهو يتغنى  ق ه عن شعور صادق ، وعاطفة حق صدر ف ان  مسك بهم في شعره ، الذ 

ه في طلب حاجاته  حانه ، فبهم يتوجه إلى ّر عدُّ شعره فيهم نوعًا من التقرب إلى الله س ن من شعرائهم ، بل إنه  نظيرًا عند اآلخر
الجّنة حبهم ووالئهم يرجو المفاز  والنجاة من النار ، فهم أئمة دينه، وذخره وشفعاؤه يوم الحساب ، وشعره  ، ودفع الضّر عنه، و

ان شديد التعصب  ًا من عقائده التي يؤمن بها .وقد أظهرت الدراسة أن طالئع  أمثال هذه األفكار والمعاني ، وهي تمثل جان زاخر 
فسر ذلك ، برّدة  ه اإلمامي االثني عشر ، وقد  عه ومذه فة على ما تعرض له أئمة هذا المذهب والمغاالة في تش الفعل العن

مة في الحقب  قي هذا الشعور مالزمًا ألبناء هذه الطائفة الكر ة ، ف اس ة والع اعهم من ظلم وتعسف من السلطات اُألمو وأت
خ ولم ر التار ة ، لم يذ خ عض المصادر التار ه  ه الذ أشارت إل ة . أّال أنه على الرغم من تعص سمع عنه، أنه أساء  التال

ان يجالس أصحاب  رت مصادره ، أنه  ه ، بل ذ انت بيد لها  ه وفكره ، على الرغم من أن ُأمور السلطة  ألحد ممن يخالفه في رأ
من عده ، عمارة ال ة ، وشاعره الذ ظلَّ مالزمًا له وألفراد أسرته من  ة منطق ناظرهم مناظرة علم مة اُألخر ، و ي ، المذاهب الكر

ه  رث ره و ان يذ عد وفاته ، بل أنه  ًا له ، حتى  ه وجلسائه ، وظلَّ وف ان من أقرب أصحا مة ، وقد  ة الكر ان من الطائفة الُسّن
 محضر من خصومه من أصحاب النفوذ .       
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لي   نزار اسم الطالب ان شم  بن
ن والمحدثيناالستدراك الّنحوّ عند المتأ عنوان الرسالة أو األطروحة   ّخر

 دراسة تحليلّة
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٣  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ع هذا المنحى من          حث على دراسة جهود أسالفنا من علماء النحو في مجال االستدراك وقد حفزهم على تت قام هذا ال
ه على النحو  تاب سيبو ّل مسائل النحو واللغة وقد تكشف لي من النظر في النظر في اللغة ظهور  ه ، مستوفًا  الذ ظهر ف

صين على أن  انوا حر ين،إذ  مثل جانًا مهًما من جهود النحو أتي :   ــ   إنَّ االستدراك  دراسة هذا المنحى من جهودهم ما 
استدراك ما بدا ل ه  تاب سيبو ه، وقد تأتَّى لهم ملوا ما استقام وترسخ من هذا العلم في  ه ولم ُينِّه عل ه قد أخلَّ  هم أنَّ سيبو

ل أبواب النحو ، مما يتصل  ه .  ــ   اتضح لي أنَّ االستدراك قد شمل  تاب سيبو وفهم على النظر في  مرور الزمن مع ع ذلك 
غ ودالالت األفعال واألسماء ووجوه اإلعراب ، وما يج ة المنهج والمصطلح والتراكيب والص ظهر أهم وز وما اليجوز.  ــ   مما 

الم الله تعالى ،  ع في جهود العلماء على مرِّ العصور حتى زماننا أنها تنهض على شواهد من  ات التي أخذت تتا هذه المستدر
أهمي ف ، وشواهد من الشعر الموثَّ لالستشهاد مما يلزم تقبلها واإلقرار  تها .   ــ   لمَّا وشواهد معتبرة من الحديث النبو الشر

انت ردود العلماء على أسالفهم تأتي على أوجه ، منها (المخالفة) و (االعتراض) و (المؤاخذة) و (االستدراك) فقد رأيت أنَّ ما 
ين االستدراك .  ــ ل منها ليتضح الفرق بينها و ه محددا داللة  ما تدل عل انه في هذا الشأن هو تمييز هذه المصطلحات     يلزم ب

ام  سر للعلماء منها اقتصرت على فروع األح ما ت ل أبواب النحو ف ات على الرغم من شمولها  ر أن المستدر الذ من الجدير 
ه ، وفي هذا داللة ظاهرة على علوِّ منزلة  تا ه في  ا من أبواب النحو لم يثبته سيبو ا وا  ستدر دون أصولها ، إذ إنَّ العلماء لم 

ه ، إذ ام اللغة من تراكيب وأساليب االستعمال ، على الرغم  تاب سيبو ي التي تمثلت فيها أح ل أبواب النحو العر ه  اكتملت ف
املة في البدء .  ــ   وقد رأيت تاب ُألِّف في النحو ، مع أنَّ حقائ األمور تدّل على أنَّ أوائل الجهود ال تكون  ل  أن  من أنَّه أوَّ

الحديث النبو مما أسهم في استمرار االست دراك في النحو العري على ما تقرر واستقرَّ جملة أمور منها : التوسع في االستشهاد 
المعنى ، ومما أسهم في ذلك  ه الحتمال روايته  ن من االستشهاد  انوا حذر ين ، إذ  ف ، خالفا لما انتهجه أوائل النحو الشر

عض اللغات ا احثين في زماننا على  ضا اطالع ال ره في أ ة في هذا األصل وغيرها مما مرَّ ذ ة التي تشترك معها اللغة العر لسام
ين من منع تراكيب  الم الله تعالى وٕانَّ من النحو اما تخالف ما ورد في  اب نشوء االستدراك  . ــ   وجدت في النحو أح أس

ين من عض النحو ن  م ، وقد تم ما ورد في القرآن  وتعبيرات لها شواهد ظاهرة في القرآن الكر ام وردها  الوقوف على هذه األح
تور  مة والد طل ذلك ، ومن أبرز هؤالء ابن مالك ، وابن هشام ، والسهيلي ، والشيخ محمد عبد الخال عض من الشواهد التي ت

م  شبه ب أنَّ هذا النحو من االستدراك ينفي عن القرآن الكر ان الحسون من المحدثين ، وال ر اس خليل بن ة اإلخالل ومخالفة الق
ر  اتجاه تطو سعة العلم تنحو  ة لعلماء مشهود لهم  الم العرب واستعماالتها .  ــ   برزت في زماننا هذا جهود علم ما جاء من  ف

االهتمام ومن ه ن أن تعدَّ من جهود االستدراك الجديرة  م ام في النحو مما  ؤالء النحو ، وقد أسهم هؤالء في التوصل إلى أح
م السامرائي وغيرهم .   تور إبراه تور مهد المخزومي ، والد م مصطفى ، والد   األستاذ إبراه
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انة األلسن من الوقوع في خطأ اإلعراب، والسّما من غير أهل هذه  ين لض اللغة وص إّن الصنعة النحوّة هي وسيلة النحّو
  اللغة.

انا عاملين مهّمين لتحقي االستقامة اللغوّة الّ  ا :على الرغم من أّن الصنعة جاءت لخدمة المعنى، فهما وٕان  تي تتحق ثان
حث  ات الصنعة.ثالثا :لح ال ات ُيخّطأ من يراعي المعنى وال يراعي مقتض الغوافي الصنعة حّتى  ين  بتضافرهما؛ إّال أّن النحو

ل القواعد  : تنز قّي العملّي لعلم النحو، أ معنى واحد،للداللة على الوجه التطب أّنهنالك مسامحة في استعمال الصنعة والصناعة 
الصنعة واإلسراف في إسقاطها على على الشو  عا :إّنتمّسك النحاة  اب أّال مشاحة في االصطالح .را اهد واألمثلة وٕاعرابها ، من 

عدم الر بين النحو والداللة.خامسا :السعي إلى  مة  عض المحدثين اّتهام الدراسات النحوّة القد اّفة؛ سّوغ ل النصوص اللغوّة 
اختالف النحاة في النظر إلى النصوص اللغوّة، ما أفضى إلى اختالف القواعد  ترسيخ الصنعة النحوّة في ال المعنى تسّبب  ق

م الصنعة واالحتفاء بها تارة  ان يترّدد بين تقد ضا؛ لكون المنهج النحوّ  بين المذاهب النحوّة، بل لد نحاة المذهب الواحد أ
ين التأثر  ما قّرروه من أّنالنحو (معقول من المعنى وعدم إغف -على نحو أقلّ  -و ون .سادسا: لم يلتزم النحّو اله تارة أخر

فترض بهم جعل القرآن  ان  ه   عتمد السماع أّوال؛فالسماع األقو هو ما ثبتت قوَّة روايته ودّقة نقله وصّحة سنده؛ وعل منقول)
ات السماع المعتمدة في التأصيل للماّدة النحوّةوت م أعلى مستو ثير من الضعف والشذوذ الكر ه  شو قعيدها بخالف الشعر اّلذ 

 ، ل النحوّ ون أصولهم منزلة الحقائ البدهّة المسّلمة، وأقاموا عليها بناء اله عا: أنزل النحّو وعدم معرفة قائله وغيرها.سا
عد ل  عتمدوا التأو ا ومقوالت على هد معايير تلك األصول الذهنّة. ل ذلك منهجا لمواجهة النصوص اللغوّة  وصّنفوا له أبوا

األوجه اإل ة العامل واالفتنان  سبب التزام نظّر اللنحوّ  عرابّة المخالفة لقواعدهم والسّما القرآنّة منها .ثامنا : تشّعبتوسائل التأو س انتهاء اين أسس فهم النصوص، والعقيدة واالحتجاج للقراءات ول عة من تداخل الدالالت وت .تاسعا  النا بتمّسك األصل النحوّ
المعاني،وهذا بخالف  األصول والقواعد النحوّة وعملوا على جعلها مّطردة أكثرمناهتمامهم ثيرا  ون :اهتّم النحّو

قدتحملعلىألفاظهالمعانيهاحتىتفسداإلعرابلصّحةالمعنى. ؛ألّنالعر أكثرمناأللفا المعان ة   قّرروضروالعنا
قبله واقع اللغة  عاشرا:تسّبب التزام الصنعة ان)، وهذا ماال  ك عر الدرس اللغوّ وٕاخراج علمي (المعاني والب النحوّة بتف

ه يدخل في نطاق  عض أبوا ان) في  ، و(علم الب معناه الدقي ألّن(علم المعاني) ما هو إال دراسة لغوّة تدخل في إطار علم النحو 
فة ال ّ الحديث اّلذ ير أّن وظ الته فق .الدرس اللغو حث في اإلعراب ومش قتصر على ال علم التراكيب ال  سّمى    نحو أو ما 

غي ،  ين أكثر مّما ين م وتحميل ألفا النحّو ادة في القرآن الكر الز شأن القول  ين  ّ النحّو ح ة عشرة:هنالك إجحاف  الحاد
العمل وال طهم في تحديد معنى الزائد تعّلقتتارة  ادة والسّما أّن ضوا المعنى، فهم يرون أّن الز ما يتعّل  عده، وتارة ف ما  تأثير 

ون عن إجماع ضرورة  ة عشرة : لم يخرج النحّو ا للمعنى األصلّي. الثان يد عدا تو ادة اّلتي تعطي  يب هي الز حت في هذه المواطن مرادفة لمعنى الالمعنوّة في التر ادة اّلتي أص يد؛ ألّن علماء النحو نظروا إلى هذه األلفا تحقي الفائدة في حروف الز تو
يد والصلة واإلقحام واإللقاء. ادة والتو الز يد على أنَّها مترادفة،فكانت ألفاظهم متعّددة    اّلتي اسُتعملت لداللة التو

 
 
  



م ر  سراب 
 

م الغراو  اسم الطالب  حسام عيدان نع
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
 سفالتناص في شعر سعد يو 

 ماجستير هادةالش
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ل نص  مها التناص, و ح ل أ نص قاعدة إلنطالق مجموعة من النصوص فال ُبدَّ إذن ِمن َأْن يخضع النّص إلى عالقات  عُش عضها  ة بين النصوص مع  ات يوظفها, فالتناص عالقة تفاعل التناص في ظل آل وم  ة, مع إلغاء مح ح لها االستمرار ض ُتت
ة  ة إلنطالق نصوص جديدة, وهذا يولد لنا نصوصًا شعر ل نص قاعدة خص عد  مة والحديثة), ف الحدود بين النصوص(القد
ين الذين تبنوا ًا على البنيو ان ظهور هذا المصطلح ردَّ غته موجودًا.  م و ص قى أثر النص القد  بتأليف جديد و لكن مع ذلك ي

اًال متعددة,  ة ظهور هذا المصطلح أكدت أن للنص مضامين وأش فا صاح رست ا  ة جول احثة البلغار فكرة إنغالق النص, ولكن ال
ل نص يتكون من مجموعة من النصوص وهذه النصوص لها  ما بينها, و فالنص نتاج لمجموعة من النصوص التي تداخلت ف

ات مختلفة, وهذا ما أكدته في مجموع ات القرن الماضي . ِإنَّ دراسة مصطلح التناص مرجع تبتها في ستين حاث التي  ة من اال
ا عصره, فضًال عن التعرف على  قصد التواصل مع قضا م  التراث القد ا الشاعر  احث فرصة التعرف على مد إرت منح ال

المقاب ة,  ة أو تعبير ة أو فن ات جمال ات التناص األخر سواء أكانت غا احث في معرفة غا ساعد ال ًا  ل تتطلب مخزونًا ثقاف
ات مختلفة, لذلك  مة و حديثة من مرجع ستدعي نصوصًا, و مضامين قد ات التناص على اساس أن الشاعر قد  أصول ومرجع

ارنا للموضوع في قدرة الشاعر سعد يوسف على  ة اخت عنوان(التناص في شعر سعد يوسف), وتكمن أهم جاءت الدراسة 
ة حاول أن ت ًا .إن سعد يوسف شاعر قض ًا أم أسطور خ ًا أم تار ًا أم أدب ستدعيها سواء أكان النص دين وظيف النصوص التي 

ة  ا الفساد والظلم والغر ة و قضا اس ا الس قدمها من خالل شعره, ولذلك نجده يتطرق ألكثر من موضوع في شعره أهمها القضا
د دائمًا قدرة الثورة  ة و وحدة في المنفى, فالدارس فهو يؤ ه من غر عان ان ما  على إنتشال الناس من هذا الواقع, فضًال عن ب

ثير من قصائد سعد  اسي هو الطاغي على شعر الشاعر والُبدَّ من اإلشارة إلى أن  لشعر سعد يوسف يجد أن الجانب الس
ونه شاعر تفاصيل يوم ما يتالءم مع أجوائها التي تولد يوسف وليدة اللحظة الذ ساعده على ذلك  حاول أن يخل القصيدة  ة 

تب قصيدتين أو ثالثًا في يوم واحد .   فيها, ولذلك نالح أن الشاعر 
ه مخزون ثقافي      ثير من الكتب فتكّون لد ة واسعة, فقد عاصر الكثير من الشعراء, واطلع على  متلك الشاعر ثقافة شعر

قة  واسع, وقد عمل على توظيف ه وتلك حق قة تتموضع ف ؛ ألن أ نص ال يخلو من ثقافات سا هذا المخزون في نصه الشعر
ة  متلك سعد يوسف حضورًا على مستو الخطاب العري فضًال عن االستجا ن تجنبها . م تجتاح النص اإلبداعي الشعر ال 

ة لقصائده و التفاعل معها من المثقفين العرب, فقد وصلت أعماله الشعر  ت ة إلى الم ق لت إضافة حق ة إلى ستة مجلدات ش
ادة  ة لجعلي أتوجه لدراسة التناص_تحديدًا_ عند هذا الشاعر . وٕاذ ال أدعي الر اف اب  لها أس ة المعاصرة, و هذه  ة العر الشعر

ضة للموضوع بإستثناء دراسة واحدة س قت دراستي وهي في موضوعي فإن ما دعاني إلى دراسته عدم وجود دراسة مستف
ع من الفصل الثالث(التناص),  حث الرا , والتي تناولت في الم احثة إمتنان الصماد ة)لل عنوان(شعر سعد يوسف دراسة تحليل

ة  عة فحص التناص في شعره فقد إخترنا أن تكون تحليل ة, أما في ما يخص طب عض النماذج السطح ة ل انت دراسة انتقائ لكنها 
ة, و قد تو  ات التناص نص ة أو إدخال آل الِه في شعر سعد يوسف فضًال عن إذا حث إلى دراسة مصادر التناص و اش جه ال

ة من حيز في نتاج الشاعر سعد يوسف وٕاستكشافها؛  ل مرجع ان ما تشغله  ة مني في ب داخل المصادر و تحليلها مجموعة رغ
ة التي أفاد منها الشاعر ف عة اآلل ان طب ة.فضًال عن ب فها في قصائده الشعر  ي إستدعاء النصوص, و توظ

 
  



م ر  سراب 
 

 خالد حميد صبر  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  

ات النصّة   اللسان
ّة الحديثة   في الّدراسات العر

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٣  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ات ة على اللسان ة بتصورات  إن السمة الغال م النظر ست منِتجة؛ إذ لم تسهم في تطع ات ُمستهِلكة ول ة أنها لسان ة النص العر
ن عاما  قارب العشر عد مرور ما  ات النص إال  احثون العرب مع لسان ة، ولم يتفاعل ال جديدة، بل إنها لم تواكب تطورات النظر

ات ا قة أن لسان ات القرن الماضي، ولم تدخل إلى الثقافة على والدتها، فقد بّينا في مواضع سا لنص ظهرت في أواخر ستين
ات النص في الدراسات  ات التي واجهت لسان ال ات من القرن نفسه.بينت الدراسة أن أولى اإلش ة إال في أواخر الثمانين العر

عد الداللي بين استعماله الراهن وما تختز  ة مصطلح (النص)؛ وذلك لل ال ة هي إش ة: معجمًا ونحوًا العر ة العر نه المدونة التراث
ة قسرا، ولعله من الصعب حتى اآلن أن نحدد  ع النصوص التراث احثين العرب تطو عض ال ًا، وٕان حاول  وأصوَل فقٍه ونقدًا أدب

ة، لتدل على ما نقصده بها اآلن،  يف حدث التحول الداللي للكلمة في الثقافة العر قين متى و أ على البناء على وجه ال
 اللغو الذ يتجاوز حدود الجملة المفيدة.

ات النص، وهو ما أد إلى  احثين العرب السلبي من لسان عض ال موقف  ومن المالحظات التي أثارتها هذه الدراسة ما يتعل 
احثين ال عض ال س هذا الموقف: األول موقف  ات ضآلة ما ُتب في هذا المجال. وقد أسهم أمران في تكر عرب السلبي من اللسان

ات النص في مجال  ه لسان ي.بّينت الدراسة ما تعان ير اللساني العر ادة (نحو الجملة) على مجمل التف عموما، والثاني س
ك  ة حسن وهاليدا وفان دا ات رق تا سة في هذا المجال،  احثون العرب عن ترجمة األعمال المؤسِّ يف تغاضى ال الترجمة، و

ان على ترجمة مؤلَّف واحد.وآدام، و  احثان عر يف يتنازع  ا، أو  حتل موقع الهامش عالم ات أغلبها  تا  انشغلوا بترجمة 
شمل  ة، وهو اضطراب امتّد ل ات النص في الثقافة العر ه لسان عض مظاهر االضطراب االصطالحي الذ تعان شفت الدراسة 

ة في هذا المجال. ومازالت طها بنحو  المصطلحات األساس ض ة تفتقر إلى معجم نصي يوّحد تلك المصطلحات و ات العر اللسان
ة في فهم النص وتحليله، لتتسنى معرفة مد حضور هذه  من التجّرد واالستقرار.وقفت الدراسة عند أهم االتجاهات اللسان

احثين العرب من  ان موقف ال ان ذلك دافعا لب ة، و ات العر ات العامة.االتجاهات في اللسان اللسان ات النص وعالقتها   لسان
ة  ات العالم عيد عّما تشهده اللسان ي ال ة لم تراِع واقع المتلقي العر ة األولى في الثقافة العر ات النص من بّينت الدراسة أن الكتا

ن ا ّسر ومنّظم، ليتم ة وأصولها بنحو م ادئ هذه النظر لقارئ العري من فهمها تطورات مستمرة، فكان عليها أن تقدم م
اه  ات استطاعت أن تسترعي انت قال أن تلك الكتا ات. لكن ما يجب أن  فرضه منط نقل النظر واالنجذاب نحوها، وهذا ما 

ف  ات التي توّلت التعر ة، وهي الكتا ات التمهيد طّلوا منها على عالم النص.إن الكتا احثين العرب، وأن تفتح أمامهم نافذة ل ال
ة، الن عض الهفوات المنهج ة لغة الترجمة، أو  ه، أو غل اَلغ ف االختصار الُم ات،  عض االضطرا ة والتمهيد لها، قد شابتها  ظر

صت هذه الدراسة  . خصَّ ثف ودقي ة بنحو علمي م ة تقدم النظر ة أنموذج ة تمهيد تا انه. ومازلنا نفتقر إلى  وقد بّينا ذلك في م
اً –مساحة واسعة  رت هذا النم من  - نسب ات النص، و حثا عن جذوٍر للسان ات التي اّتجهت إلى التراث  للوقوف على الكتا

ة التي استولت على الخطاب العري منذ عصر  ال ة التراث والمعاصرة)، وهي اإلش ال ما ُعرف بـ(إش قا  اطا وث ات ارت الكتا
ة التي ير  اتها هي أن علماءنا القدماء هم النهضة. وقد بّينا في موضع ساب أن الفرض احثين العرب في إث ثير من ال غب 

قدر ما تسيء له؛ ألن  ة ال تنفع التراث  ة، وأنه ما ترك الساب لالح شيئا، وهذه مغالطة معرف ل معرفة لغو األسب في 
انا ال ان إلى بيئتين مختلفتين زمانا وم تين معرفيتين مختلفتين تنتم ان منهج  المقارنة بين نظر تسلم من اإلسقا مهما 

عينه. إن دراسة التراث يجب أن تكون في إطار التراث نفسه، أ ضمن الظروف المنتجة له، ومن ثم  صاحبها، بل هي اإلسقا 
انتها في ان م ة التي صاغت مقوالت التراث، و ة والمنهج ز على اكتشاف األطر المعرف ل دراسة تتجه إلى التراث أن تر  على 

خي والعلمي المنتجين لها. اقين التار  الس
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 محمد صبر تومان اسم الطالب
ع عنوان الرسالة أو األطروحة م والُمُثل في أدِب ابن المقفَّ   الق

  ه ﴾ ١٤٢_  ١٠٦﴿ 
ة ة فن   دراسة موضوع

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٣  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حمل فإن العرب م رمها  ( الله تعالى ) وشرفها  ة  فقد  ادئ السام م والمثل والفضائل والم ع الق مة التي هي من ن األمم العظ
ع  ة في صالح األمم والشعوب فهي مشتملة على جم م والُمُثل من األعمدة األساس افة . وتعد الق رسالة اإلسالم إلى الناس 

ة  ة واالجتماع ا اإلنسان األخالق ة قضا ان السماو ادئ األد ة وغيرها ، مستمدة َمْنَشؤها من م ة والثقاف ة والعلم ة والدين اس والس
ه وآله اء محمد ( صلى الله عل ه السالم) وانتهاًء بخاتم األنب شر بدءًا من  نبي  (الله ) آدم(عل  التي أنزلها  (الله تعالى) على ال

ادئ قامت أساسًا  م والم ة والسماحة وسلم ). فهذه الق الدين اإلسالمي دين السالم واإلخاء والمح على هذا اإلرث اإللهي وختمت 
ة عن هذا األديب هو  ان الدافع لي في الكتا م والُمُثل عند الكاتب ابن المقفع. وقد  . ومن هذا المنطل انبثقت دراسة هذه الق

اً  ان مصلحًا ومر ه ووفاؤه ، فضًال عن أنه  اته وتّدون ألن فيها تمجيدًا للعقل  علمه وأخالقه وأد تا ستح أن تقرأ  ومعلمًا 
ل إنسان فوجدُت ابن المقفع خبيرًا  ر، وهي من الصفات التي يتطلع إليها  المعروف والنهي عن المن مة واألمر  واألدب والح

ة م ومثل وشخص ل أمانٍة وصدٍق، فكان صاحب ق ان صادقًا ومعبرًا عنها  الفالسفة  متنورة النجدها إال عند وعارفًا بها و
ة ). فاتجهت نحو الكتب والمصلحين العظماء .  ة فن م والُمثل في أدب ابن المقفع _دراسة موضوع فكان موضوع دراستي( الق

اته ونبل أخالقه س من خاللها ح ه ، والتي ع م وُمثل حفل بها أد تبها ابن المقفع ، وتصفحت مافيها من ق ،  والرسائل التي 
م والُمُثل عند ابن المقفع هو  قة ، التي أخذ منها ومن تراثها الشىء الكثير ، وٕان سبب غزارة هذه الق أحوال األمم السا ومعرفته 

ه معرفة بتراث الفرس واليونان والهند  انت لد صرة ، و ان متعدد الثقافات، فهو فارسي األصل عاش وأخذ علومه في ال أنه 
ل هذه الثقافات ، ونقلها إلى العرب عن طر الكثير من الكتب واألمم األخر وحضار  تقن الكثير من لغاتهم .فقد درس  اتهم ، و

عده ، فما وصل منهم من  ادئ قبل اإلسالم و م والم التي ترجمها وألفها ، وعندما عاش وترعرع مع العرب وجد أنهم أصل هذه الق
ًال على عظمتهم ومجدهم.وقد احتضن تراث حضار وثقافي وعلمي واجتماعي واقتصاد  ان دل اسي وديني قبل اإلسالم  وس

تماشى معها، لقد اعتمدُت  ادئ  اإلسالم وأخالقه ورعى ماهو يجار و اإلسالم عاداتهم وتقاليدهم وعمل على محو ماهو ينافي م
ه ابن المقفع في (األدب الصغير ، واألدب الكبير) بتحقي الهما في  في هذه الدراسة على ماكت اشا، و ي  األستاذ أحمد ز

ع األدب الصغير سنة  عتهما األولى حيث ط ع في سنة ١٩١١ه_ ١٣٢٩ط ان األدب الكبير قد ط م. ١٩١٣ه_ ١٣٣٠م، و
ع آثار ابن المقفع والتي وصلت إلينا مثل (األدب الكبير  واعتمدُت في  دراستي هذه على ( رسائل البلغاء ) التي احتوت على جم

ادلها مع الوالة واألصدقاء )، وقد جمع هذه الرسائل واأل ة التي ت م ابن المقفع  ورسائله اإلخوان ة  وح مة ثان ت دب الصغير و
عت في سنة  رد علي حيث ط ذلك اعتمدت على ١٩١٣ه_ ١٣٣١وعني بها األستاذ محمد  ة . و عة الثان انت من الط م، و

عة األولى سنة تاب (آثار ابن المقفع) الصادر عن دار ا ان من الط ة في بيروت . و م واطلعُت ١٩٨٩ه_ ١٤٠٩لكتب العلم
تورة أنعام فّوال و(مجموعة روائع  تاب ( األدب الصغير واألدب الكبير ) بتحقي الد ع آثاره مثل  قات لجم ثير من التحق على 

ه والعالم الجليل عبد الله بن المقفع ) مراجعة وتدقي الد م للفق تور علي محمود مقلة ، وعلى الكثير من الكتب التي سوف الُح
ه العذب الذ يوصله للمتلقي من غير تكلف ، فكثير  لغته وأسلو ات هذا الكاتب الكبير و تا ات   لقد شغفت  رها في المحتو نذ

ة تحو في النص الواحد  حث في الدراسة الموضوع ات ابن المقفع المشار إليها في هذا ال تا م والُمثل منها من  م من الق على 
مًا وُمثًال.  له ح ه  ة وغيرها فكان أد ة والقضائ اس ة والس ة والعلم ة والدين   الثقاف
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  رافد جهاد عبد الله اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ر الفني لألنواء في الشعر األندلسي   التصو
طين  عصرّ الطوائف والمرا

وراه الشهادة  د
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة، واالشجار  ال الشاهقة، واالنهار الجار ة، فيها من السهول الخضراء والحدائ الغناء والج عة خال الد جميلة ذات طب فاالندلس 
قة النشر، والورق النائحة والطيور المغردة ما اسقة، واالزهار المتضوعة الشذ الع شرح الصدر،  ال بهج النفس و يخلب اللب و

هائها  ان لها شعراؤها الذين تعلقوا بها وعبروا عن فتنتها و حانه وتعالى من النضرة والخضرة ما شاء.و فقد منحها الله س
ثير عواطفهم  بهج وجدانهم و هز مشاعرهم و قع امام انظارهم و ل ما  فرسموا وخلودها في قصائدهم، اذ انطلقت السنتهم بوصف 

ر الفني لالنواء في الشعر االندلسي  حث على دراسة ظاهرة التصو اشعارهم في لوحات رائعة الجمال وقد قصرت ال الدهم  عة  طب
شف احد جوانب العصور  نت من  زت على هذه الصور لتكون اكثر وضوحا وجالء، اذ تم طين وقد ر عصر الطوائف والمرا

ل يدعو الى االطمئنا ش ة  ة االدب عة في شعر اقطاب الحر ل ما يتخلل تلك الطب ن، فكانت رحلة حاولت في اثنائها ان ابين 
حث الى جملة من النتائج  ر الفني مفتاحا لها وقد خلصت مسيرة ال ة في األندلس، وقد اتخذت من هذه الدراسة التصو الشعر

  نوجزها فنقول:
اال-١ عة  اته عن امتزاج عناصر الطب حث في ط ن ال شف ال م ة (المدح، الغزل، الرثاء، الوصف) امتزاجا ال  غراض الشعر

ن ان ينصرف عنها اال في  م قونات من الصور ال  ارة عن ا فاصل الن اللوحات التي رسمها الشعراء ع فصل بينهما  احث ان 
  القليل النادر.

انت مرتعا للشعراء فتعل  -٢ يف انها  عة و نونات الطب حث عن م قوا بها وتفيؤا ظاللها واناخوا رواحلهم عندها شف ال
عضهم _ ابن خفاجة _ درجة ان رأ معها ان  لغ تعل  اضها وحدائقها وجداولها وانهارها و فاستمتعوا برحالتهم ونزهاتهم في ر

  االندلس جنة الخلد.
ما االنواء ال  -٣ ل جوانبها وال س عة  حث عن استعمال الشعراء لعناصر الطب تي هي معرض حديثنا فإن ذلك يدل شف ال

رهم  ة للشعراء من خالل تصو س على الحالة النفس ات الكون وما لها من تأثير انع ر في آ على وعي الشعراء وقدرتهم على التف
نة في اوقات االلم والشدة وا ة حز اك ة طروب في أوقات السرور والبهجة،  آفة، فهي ضاح اله وصوره  أش عي  ن للمنظر الطب

ة في اشعارهم.   انت السمة االولى هي الغال
عة   -٤ ة في ذلك، الن الطب و والخمر وال غرا الغزل والمدح والرثاء والش طة عند شعرائنا  حث ان االنواء مرت شف ال

تسامرون ف عقدون مجالسهم و ساتين ف ن االستغناء عنها، فهم يخرجون الى الحدائ وال م اة الشاعر ال  ي جزء من ح
صفون قدودهن وشعورهن وخصورهن واردافهن فيخلعون عليهن اصناف  ان ف القداح وتغنيهم الق احضانها، فيدور عليهم الغلمان 

ر ما  أخذون بتصو طرون ف ة وعطرا، فتفعل الخمرة في النفوس فعلها، فينتشون و ال ولونا وحر عة من الثمار واالورادش الطب
ة ا ح طي الغيث وما يرونه من لمع بروق وما يدور حولهم من هبوب ر م عليل ومرور سحائب رحمة او غمام مليء  و نس

االلوان  ة مزخرفة  أنها قطعة موش الخضرة و سوها  اض ف ا على الر شاهدونه من خلع الح سمعونه من اصوات الرعود وما 
الغلما تغزلون  الثمار فتعب من ازاهيرها رائحة المسك والعنبر، و نة  ان ونعت الراح.ومز   ن والق

ا والمطر او   -٥ سقو الغيث والح قي  ة االستعمال الحق اة الشاعر سواء من ناح ح حث ان االنواء ذات صلة  شف ال
رم الممدوح واذا دخلت في الرثاء تدل على التفجع وااللم والحسرة واذا  اب المدح تدل على  ة اذا دخلت في  ة المجاز من الناح

ر واالنتشاء والترنح .دخلت في الغ مان، واذا دخلت في وصف الخمرة تدل على الس   زل تدل على الحب والشوق واله
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 محمد انور اسماعيل اسم الطالب
 التغيير االجتماعي في ادب عبد الرحمن ميف الروائي عنوان الرسالة أو األطروحة

تورا الشهادة  هد
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

الة أو ملخص الرس
 األطروحة

ر ير، يرت مجرد مفهوم الف  ان سواء اإلنسان عقل أ التف
ل تش اً  أم الطفل، ذهن في و اً ) بديه ع الغين األشخاص عند وهو (طب  واضح ال

ير جلي، ات تلك هو والتف ة العمل توصل اإلنسان، بها قوم التي الذهن  من و
ة، الحلول إلى خاللها ر جديدة، اءأش إبداع أو المستعص  مرت آخر، مفهوم وللف
ا، مفهوم شتمل االيديولوج ر على و اسي الف ر واالجتماعي، الس  الفني والف

، والديني والفلسفي  بواسطتها عبر التي واألفكار اآلراء جملة" وتعني واالقتصاد
ة هُثلم عن واهتماماته مشاكله عن ذاك أو الشعب هذا ةالمذه ومعتقداته األخالق  ب

ة وطموحاته اس ة، الس ضاً  واالجتماع ته عن وأ  وهناك .(١ )"والعالم لإلنسان رؤ
ير من معينة أنما أو أنواع ل التف فة حسب تتش ة الوظ ، للعقل الدينام شر  ال

ير درجات فأعلى ير هو التف عد المستنير، التف ر و  إلى يؤد الذ األرقى، الف
ة، النهضة ق ، األنما ومن الحق ير األخر عي) البديهي التف  والعاطفي (الطب

اضي) والمنطقي ،(الوجداني)  .واالبتكار  والعلمي والناقد، ،(الر
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  ِرحاب لفته حمود الدهلكي  اسم الطالب
 

يل عنوان الرسالة أو األطروحة اني في تش ات األداء الب   مستو
ة عند أحمد مطر   الصورة الشعر

  
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٤  نةالس

ة القسم   لغة عر
ملخص الرسالة أو 

 األطروحة
ات الصورة  ة والمفاجأة ، وتتضمن الكشف عن جمال إنَّ الرحلة في عالم الشاعر أحمد مطر لهي رحلة ممتعة تحمل الدقة والصعو

ة التي أسهمت في تمييز شعر الشاعر العراقي أحمد مطر وٕابداعه وانتشاره  ان ة والوسائل الب ه الشعر ساعده في ذلك غرة صاح
ته  صال رؤ قة ، فنجح في إ ة عم ا مصير ة التي جّسدها في قضا ة مهمة وهي الحر ان إلى آخر حامًال معه قض متنقًال من م

ة الكاملة لهذا الشاعر المبدع ،  عد إطالعنا على األعمال الشعر اة إلى المتلقي أو القارئ عبر فنه وٕابداعه .و ومعالجاته للح
ر ، فاتخذها بؤرة حا ة لكونها تظهر براعته وتمّيزه في التصو الصورة الشعر عوٍن من الله أن نصل إلى قدرته التي تمثلت  ولنا 

ال  ة متكاملة ، اعتمدت على العاطفة والخ مجموعها صورة شعر ة لتمثل  ة والحس د تداٍع في القصيدة تتشظى منها الصور التجر
عًا للموقف ، فظهرت سهلة يل  ت ة التي أسهمت في تش ان ات الب ميز المستو ة من المتلقي ، وسنحاول إبراز أهم ما  واضحة قر

يف تتف  ان المعاني  عد يتمثل بب اني قصدًا أعّم وأ ات األداء الب ة وميزته من غيره ، فقد توصلنا إلى :إنَّ لمستو صوره الشعر
قة وتختلف ، ومن أين تجتمع وتفترق ، ولهذا النم  طر ه  صوغ معان ل ، فاستطاع أن  ة  مفهوم الصورة الشعر عالقة وطيدة 

ة على  ة قو ئاتها مما حقَّ وحدة عضو االنسجام بين جز عه  ختار منها ما هو جديد في الوقت نفسه ، فتميزت مواض جديدة و
ارة عن مجموعة من النصوص المتداخلة والمتفاعلة والم له ، فالنص ع عتمد في تحليلها وتميزها على مدار النص  تنافرة ، 

ة الجديدة مفتوحة  حت الصورة الشعر النص .لقد أص ة مقترنة  حت دراسة الصورة الشعر المخزون الثقافي لد المتلقي ، لذا أص
ال الشعر ا ة على مختلف الدالالت التي قصدها الشاعر وسّما بها إلى آفاق واسعة وأعاد خلقها من جديد، فجعل الخ ز لبؤرة المر

ل حضور الرمز في شعر أحمد مطر أعلى  ش ة . ته الحاضرة والغائ لكل خطاب ، وجعل الصدق الفني والمعادل الموضوعي لتجر
ل  ش احًا مفتوحًا ل حاء ، فحق انز المتخيل إلى ذروة اإل ة حضور داخل المتن الشعر المطر مما حق التوهج وسما  نس

حاءاتها للمتلقي .  إ
ره األقدمون ت قوم على المغايرة لما ذ أسلوب جديد  ٌم للتراث في شعر أحمد مطر ، فتعامل معه  ان هناك حضوٌر عظ بين أّنه 

ة التناص  المفارقة بين المدلول التراثي والُعد المعاصر من خالل تقن اغات جديدة بهدف توليد نوع من اإلحساس  معتمدًا على ص
ة التار ع من البيئة التي ، فجمع بين ثنائ ة ؛ وذلك نا يل صوره الشعر خ والواقع .ُعدَّ النص القرآني المصدر األساس في تش

ًا في سمو صورته وخلودها ، وانتشارها ، فأخرجها من مدلولها الديني ووظفها في  م سب ترى فيها ، ومثل تناصه مع القرآن الكر
ٍ مغايٍر لشعره مما فسح المجال أمام المتلقي  ام المستبدين ، فشّل صورة للتمرد نم له ، فوظفه الشاعر في الهجوم على الح لتأو

ة)،  خ ة والتار ة (الدين ات التراث ة عبر التناص مع الشخص يل صوره الشعر والثورة على النفس والمجتمع .برع الشاعر في تش
فها في شعره للتعبير عن معاٍن تناقض المدلول التراثي للشخص المفارقة وقام بتوظ ة ، بهدف توليد نوع من اإلحساس العمي 

ات االستدعاء ، فتخيرها منها ما  ن الشاعر من آل ين المالمح المعاصرة المضادة، والمالح تم ة و بين المدلول التراثي للشخص
ته الجديدة التي تمثلت ن من إقناع المتلقي برؤ اق ، فتمّ ة الس ة النص مما حق شعر ه أو  يتالءم مع بن ة (تشب صور جزئ

حاءات متميزة .أفاد الشاعر من التناص األدبي عن طر التداخل والتعال بين النصوص  ة ذات إ استعارة) ، فشّلت صورًا رمز
ثفة ذات الحموالت  فها في خدمة نصه الشعر من خالل اللغة الم مة والحديثة وتوظ استحضار النصوص القد ة ، فقام  األدب

ة العديدة  ة الحر ة الداللة حيو ك قو واإلحاالت المتنوعة ، فأعاد خل ما هو ثابت وفّجر ما هو ساكن ، وجعلها متينة الس
 والنماء
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  أنوار محمود مسعود الصالحي  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

يل اللوني في شعر الفرسان قبل االسالم  التش

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٣  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

واف َّة وهو ينطل تحت تأثير الدَّ ة الشاعر الفنِّ ة ، تكشف عن موه مَّة إبداعَّة خاصَّ ة تنظ يل الشعرِّ عمل ة التَّش ع إنَّ عمل
عرَّة . إن اللون عنصر مشترك بين الرسم والشعر ، ة الشِّ يل الشعر عند  الموضوعَّة والنَّفسَّة للتَّجر وجزء مهمٌّ من أجزاء التش

ة .شَّل شعر  ة والتأثير ات فاعليتها التعبير ات جديدة للنصوص ، زادت من مستو الفرسان ، فأسهم في إضفاء قدرات وقابل
صمتهم الخاصة والواض ه  وا ف ا رائًعا في ثقافة عصر قبل اإلسالم ، تر ا وفنِّ حة التي عبَّرت عن الفرسان اللوني موروثا أدب

شفت الدراسة عن  مهم وأخالقهم .  إشراق ق ة مشرقة  ه أخالقهم النبيلة ، فجاءت زاه دت ف اة في ذلك الوقت ، وتجسَّ عة الح طب
ارزة جدا ، وهو ما َلِحظنا َّة  ها ظاهرة فنِّ ن أن نعدَّ م ه خالل العدد الكبير من األلوان التي وظَّفها الفرسان في شعرهم ، ممَّا 

قة األلوان  شِّل ثراًء في معجم الفرسان الشعر . أظهرت الدراسة عن حق فصول الدراسة والمعجم اللوني في نهايتها ، ممَّا 
ض مثًال من ألوانهم  ه ، فاللون األب اق الشعر الواردة ف حسب الس ة المتعددة عبر تنوع دالالتها وتغيُّرها  حائ وطاقاتها اإل

ة ، أل  ذلك األلوان : المحبَّ يب ، و اق الشَّ ون دليل الضعف ونذير الموت في س حمل دالالت النصر والقوة في الحرب ، بينما  نَّه 
ل  َّة ووعيهم التام في التعامل مع األلوان ، وتحو ( األسود ، والشاحب ، واألسفع ) وغيرها ، فتظهر بذلك قدرة الفرسان الفنِّ

ة إلى ا ة الفرسان الكبيرة في إبراز أثر األلوان دالالتها من االيجاب ان حث إم ما يخدم واقعهم الفروسي .أظهر ال س  ة أو الع لسلب
ة المتلقِّي .   النَّفسيِّ وتأكيدهم إَّاه ، فنجحوا في مشار

عني وعيهم التَّام وٕادرا  ثرة ، ممَّا  ة من استعمالهم لمفردة اللون  كهم العمي لدور اللون شف الفرسان عن أهمَّة اللون بدا
عرَّة ، فظهرت قدرتهم على التمييز بين ألفا األلوان ودرجات استعمالها ودقتها .   وفاعليَّته في تجارهم الشِّ

ض ، واألسود ) هما األكثر استعماًال في شعر الفرسان ضمن األلوان األساسَّة ، وأنَّ اللون ( األخضر )  تبيَّن أنَّ اللونين ( األب
ض) أكثر األلوان إيجابَّة ، واللون ( األزرق ) أكثرها سلبَّة ، أمَّا األلواأقلُّ  ن ها استعماًال لندرته في بيئتهم ، وأنَّ اللون (األب

جاعة و  الالت الَّتي حاول الفرسان إبرازها هي القوَّة والشَّ ة شدَّ الثَّانوَّة فكان لون ( الخضاب) أكثرها استعماًال . ظهر أن أكثر الدَّ
زوها في ن عزِّ اتهم الفروسَّة ، و دة ، ليدلِّلوا على أهميَّتها في ح ألوان متعدِّ نوها  ة الجدب والقح ، فلوَّ فوس الحرب والكرم وشدَّ

ن .  اآلخر
ة ، والسَّما حين وص لها إلى االسم لة بين األلوان والفرسان من خالل تخلِّيها عن الوصفَّة وتحوُّ مَّة الصِّ فوا السالح ظهرت حم

سبب  بيرة ، أمثال عنترة بن شداد  عض الفرسان أهمَّة  يلهم اللوني .مثلت األلوان عند  والخيل والمرأة وغيرها من مجاالت تش
ثرة استعماله اللون  شر بن أبي خازم في  عده  أتي  شرته السوداء ، فكان أكثر الفرسان إيراًدا لأللوان ، و معاناته من لون 

ض ومو  ما هو واضح في الملح . احتو شعر الفرسان على مجموعة من األلوان ال تقلُّ في أهميتها وفاعليتها األب اته ،  ح
ة ) ، فكشفت عن عم إحساسهم  ة ، وهي ما عرفت بـ ( األلوان الضمن ة والثانو داخل النسيج الشعر عن األلوان األساس

عضها خصو  ل  ثرتها وٕافرادها لوصف اللون في شتى أنواعه وصوره ، وشَّ ألفا الضوء والظلمة في  َّة عند الفرسان  ة فنِّ ص
مثِّل رمًزا للفخر والنصر .  ا  ًضا لون عضهم تعو لت عند  ثرة استعمالهم لفظة الدم التي شَّ ائلهم وفرسانها ، وفي   أبناء ق

ة في تقبُّلهم ل حراو عة البيئة الصَّ ض بينت الدراسة األثر الواضح لطب عضها اآلخر ، فكان اللون األب عض األلوان ونفورهم من 
ان نفورهم من اللون األسود المتمثِّل في  ًدا في وصف أسلحتهم وفرسانهم ونسائهم ، بينما  مثِّل الضوء والشمس متجسِّ الذ 

الخوف والمجهول ، واللون األزرق الذ يتمثِّل في أعد ونها الليل والظالم ، ألنَّه يجسد شعورهم  صو ائهم وفي أسلحتهم التي 
اته وألفا  ض وموح فهم اللوني لصورة الرجل على اللون األب ز الفرسان في توظ غض .ر لهم فيتجسد في العداوة والحقد وال
عض انة ودوام العطاء ، وظهر األثر اإليجابي لكدرة   الضوء ومصادره في أغراض : ( المدح ، والفخر ، والرثاء ) ، لعلو الم
انت ألوان ( األسود ، واألقشر ، واألطحل )  ادهم المعارك ، بينما  ًضا في إبراز داللة اعت ـ ( األشعث ) في المدح أ األلوان 

 السائدة في الهجاء . 
ة  م الفروس ض في صور الشيب وأثره المؤلم من خالل جعله مظهًرا من مظاهر إبراز ق ، حاول الفرسان التقليل من وقع اللون األب

مة ورجاحة العقل .  ثرة خوض الحروب والوقائع ودليل الح  الكرم و
 



م ر  سراب 
 

 فراس مهند سعيد مجيد اسم الطالب
  ِعلَُّة الَحْمِل (ِدَراَسٌة َنْحِوٌَة) عنوان الرسالة أو األطروحة

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حث اللغو العري إنَّ ظاهرة التعليل  ن دراسة ال ن تجاهلها واالستغناء عنها, وال ُم ة من أبرز الظواهر التي ال ُم في اللغة العر
ة, من دون تأثير خارجي غير عري, وٕانَّ  ة وٕاسالم ة لبواعث عر ة جاءت استجا قها.إنَّ نشأة العلَّة النحو وفهمه إال من طر

ل المحور األس م شَّ ون القرآن الكر فسر بها النحو ان  ة التي  ة.إنَّ نشأة العلل النحو اس الذ تدور حوله الدراسات اللغو
ة بناء النحو ونشأته.ُستعمل الحمل  انت مرافقة لعمل ردون بها على تساؤالت الدارسين  ة, و ة والنحو األوائل الظواهر اللغو

ون مفهوم الحم , و حرف جرِّ ون مفهومين: األّول غير مقيد  , وحينها  حرف جرِّ ون مقيدًا  ل حينها عامًا, والثاني 
ون والكوفيون  صر ون ال عاً –مخصوصًا لذلك.قد اعتمد النحو ة.تعددت مصطلحات الحمل, فمنهم  -جم صورة علَّة نحو الحمل 

اس, وغير ذل ل, أو اإلجراء, أو الق ه, أو المضارعة, أو المجاز, أو التأو الشب ك من التعبيرات التي ُتشير إلى من عبَّر عنه 
اب التي دعت العري  حث األس د ال اسي.حدَّ عه, وتداخلها فمنها السماعي ومنها الق له نتيجة تشعب مواض ابن –الحمل. وهذا 

امهم.اخُتِلف في مفهوم الحم -اللغة م قواعده, وتسلم أح ثر لتستق حاولون رد ما  شذَّ من نصوص إلى ما  ل إلى الحمل, وهم 
ه ُفسر الخروج   , ل اللغو احث أنَّ الحمل وسيلة من وسائل التأو ر ال ين من ير أنَّه سماعي, و اسي, و بين من ير أنَّه ق
حث إلى جواز اجتماع حملين, وذلك حسب  س.توصل ال د القواعد, وتسلم المقاي ة؛ لتطرَّ عن السائغ المطَّرد من النصوص العر

اب الجزم, وتارة اختالف وجه النظر إلى ا لمفهوم الُمراد, فـ(لم) في عملها ُتحمل تارة على أصلها من األدوات وهي (إن)؛ ألنَّها ُأم 
ض. اب حملها على النق  ُأخر ُتحمل عليها من 

الحمل على ا , و الحمل على المعنى ُبِدئ  , فإذا اجتمع الحمل على اللف ما ُتراعي المعاني تراعي األلفا ؛ ألنَّه إنَّ العرب  للف
ار اللف ه, والمعنى فخفي راجع إلى ُمراد الُمتكلم, فكانت مراعاة اللف أولى, ودلَّ االستقراء على أنَّ اعت  هو المشاهد المنظور إل

ثير الموارد. وٕاذا ُحمل ع ون قليل الموارد أقو من  م أْن  ستق ثرة موارده دليل على قوته, فال  ار المعنى, و لى أكثر من اعت
ه  عد الرجوع إل ؛ ألنَّ المعنى أقو فال ي عده على اللف عده على المعنى, وٕاذا ُحِمل على المعنى ضعف الحمل  اللف جاز الحمل 

ار المعنى القو الرجوع إلى األضعف.. عد اعت ضعف  , و ار اللف  عد اعت
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  أسيل محمَّد ناصر اسم الطالب
 

ّ  أثرُ  عنوان الرسالة أو األطروحة   الترميِز الفنيِّ في شعِر الَغَزِل الُعذر
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ِّ ال خَّة وأدبَّة لمرحلة من مراحل التراث العريِّ التي استظلت بهد حث) مثلت محطَّة تأر نقاء، إنَّ موضوعة الغزل الُعذرِّ (عينة ال
مَّ  َّة أحدثت إفرازاته النصَّة تغييًرا ملحوًظا في مسارها من والحم احًا في مضمون القصيدة العر ل منعطًفا انز ة، والصدق؛ لتش

طرُق على سندانة الوجود  ع، فكان الُبدُّ  ة، ورقة اإلحساس، ونقاوة الط ع من سعة التجر حيث اللغة، والتأثير، والعم النصيِّ النا
ِّ في إيج ر لها النفاذ إلى عم وجدان النقد لِّ ما قيل  بإزاء الظاهرة من رؤ لم ُقدَّ اد سبيل يتفارق في منحاه ومبناه عن 

لِّ عصر، فجاء الترميز؛ لُشَِّل توجيهً  ة  ا نقدًا اإلفاضات الُعذرَّة، واإلفادة من نصيتها الكونَّة التي يتجدد فعلها القرائيُّ مع بدا ضَّة تفيُد من االتجاهات الُمعاصرة في إعادة استقراء عمل على إعادة ال حق عملَّة تقو ؛ ل بناء النصيِّ تارة، والهدم تارة أخر
ؤصل لمنطلقات فكرَّة جديدة؛ ألنَّ الترميز ما هو إال عملٌَّة قصدَّة تسب  قاء، و مومة ال ضمُن د التراث على النحو الذ 

وامنه، وهي في  صناعة القصيدة، فهي بذلك تمثِّل شف التشظَّات الرمزَّة التي يخفيها النصُّ وراء  الوسيلة الُمثلى في تأمُّل و
رَّة واإلبداعَّة المتعلِّ  طرٍف خفيٍّ إلى رؤ الشاعر ومنطلقاته الف شيُر  قة الوقت نفسه تمثُِّل تجسيًدا للوحيِّ اإلبداعيِّ الذ 

ته الذاتَّة، والحالُ  هذه تفتر  ه االتجاهات اإلبداعَّة، بتجر حقِّ مجاًال معرفًا تتحيَّد ف ض أن تكون معالجاتها على النحو الذ 
احثه في الوقوف على  : تسلسلت م حث محاورها على األساس اآلتي:المهاد النظرُّ رَّة؛ لتبني ُخطَّة ال ه اآلراء الف وتتعدد ف

مها، وحديثها، مروًرا  قف فلسفة الغزل الُعذرِّ قد ه عمل الدراسة؛ ل عد ذلك توجَّ بجذوره وامتداداته، وصوًال إلى الترميز ومفهومه. 
المدارات المعرفَّة Patternsعلى: أوًال: األنساق ( ات تأثرها  )؛ بوصفها نظام الشروع في الدخول إلى بيئة الحدث، المهِّأة لمد

متها المضمونَّة.  التي تكسبها المصداق الفنيَّ في ق
عاد (ثان رِّ Dimensionsًا: األ ب والحراك التثو )؛ لكونها تمثِّل اإلستراتيجَّة التي تكفل تحقي االتساع والعم في حجم التجر

ات ( . ثالًثا: المستو الغيُّ الذ ُستشف من ورائه المبلغ الذ Levelsالذ تخلقه لبؤر الترميز الفنيِّ )؛ ألنَّها الُمعطى اإل
ات) تكون مداخل استقرت عنده ال عاد، المستو ائز الثالث (األنساق، األ اجتماع هذه الر ة الترميز.و ة، والدوافع الرافدة لعمل تجر

قوانينها  عمل  ات الرؤ الُمسطَّحة، وال  ستكيُن لمتبن ميٍّ ال  مت، وغدا فعل تأثيرها ذات مرود فنيٍّ ق الترميز الفنيِّ قد ُأح
حث بخ اشرة؛ لينتهي ال تَبْت، وعالَجْت الم ات التي  الصة نتائجه التي تطلبت االعتماد على المصادر والمراجع والرسائل والدور

، وٕاعادة إنتاجه، واستقصاء أثره، وتحديث منطلقاته. رات الُمعاصرة في معالجة التراث العريِّ   الموضوعات النقدَّة على وف التصوُّ
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م  اسم الطالب   رواء ظاهر حميد إبراه
 

ة)  عنوان الرسالة أو األطروحة د (دراسة لغو ز على مقصورة ابن در   شرح التبر
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

د التي شرحت أكثر من مرة  - ًا لمقصورة ابن در الغ ًا و ًا ونحو ، شرحًا لغو ز تاب شرح المقصورة للتبر من علماء عّدة ُعدُّ 
ين  تاب شرح المقصورة ُعدُّ سجًال جامعًا آلراء العلماء واللغو ه وابن هشام وغيرها من الشروح.فضًال عن أن  ومنهم: ابن خالو

ه.   تا ة ، وهذا واضح لكل من أراد أن يتصفح  صر عرض اآلراء ال قوه، ومهتمًا   الذين س
ة في -٣ اللغة العر ز إلمام واسع  ة، ولم اطلع على الجانب النحو  للتبر ة والدالل ة والصوت ة والصرف مختلف جوانبها النحو

ة التي عرضها  ة والفقه ة والنحو ين في مختلف المسائل اللغو ين واللغو آراء النحو ه، فضًال عن إلمامه الواسع  الذ أشرُت إل
ة فائقة؛ ألنه أنهل من العلماء السا  قين، مما أّد إلى تنّوع مصادره .في شرحه، إذ أوالها عنا

ة،  -٤ احث اللغو ف والشعر العري واألمثال في الم م والحديث النبو الشر اعتماده على إيراد الشواهد المختلفة من القرآن الكر
ارات وتناثرها في ال ثرة القصص واألقوال والع اسي، فضًال عن  كتاب، مما فجاءت شواهده متنوعة لشاعر جاهلي، وٕاسالمي، وع

ارة عن قصص وأقوال قد تصل القصة إلى خمس صفحات.   جعل الشرح ع
ر مخارج الحروف وأصواتها . -٥ ز إلى ظاهرتي اإلدغام والوقف، إذ لهما حضور في شرحه، لكنه لم يهتم بذ   أشار التبر
 

  
   



م ر  سراب 
 

ه ر علي مامه اسم الطالب  سه ن
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة والكردصناعة المعجم بين ال  ةلغين العر

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٣  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عة بين مته الرف مة المعجم وق اه دليل على وعي  ان ق ل ابهامها،وان دراسة المعجم وقضا لها،اذ و مستودع اللغة ومز العلوم 
ة لغتها،ففي هذا ام ح من اعظم ا االمة  المعجم وصناعته.العصر اص ظر اهتمامها  قدر تقدم االمم  ه،و ادين الدراسات اللغو   لم

ة وفي الع ال ونقدا في العصور الماض فا وتحل بيرة،تال ة  عنا ه  ه وغير اللغو صر الحاضر حتى وقد حظيت المعجمات اللغو
ان االسس ا ة واضحة المعالم وان هذه الدراسة تسعى الى ب حت الجهود العجم ة اص لي قامت عليها معجمات اللغتين العر

ة  س تعقب عثرات المعجمين وانما القصد م هذه الدراسة هو وصف لمعجمات اللغتين العر ادئ الي اعتمدتها ول ة والم والكرد
عنوان صناعة المعجم والمنهج الت عة فصول يتقدمها تمهيد  حث على ار ة ثم مقابلتهما،لهذا جاءت خطة هذا ال قابلي والكرد

  وتنتهي بخاتمة
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  رنا حسن عّاس اسم الطالب
 

ه عنوان الرسالة أو األطروحة َِتاب سيبو اِهد القرآني في  ه َمْعَنى الشَّ   تَّْوِج
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

َّةِ  ز، فِهَي محفوظٌة  قدسًَّة انفَرَدْت ِبَها َعنْ  فإنَّ للُّغِة العر ه العز تا حانه وتعالى اصطفاها لتكون لغة  ساِئِر اللُّغاِت، فالله س
حرًا زاخرًا من األلفا والمعاني والتراكيب، ة  َ َلَها وجودًا متميزًا خالدًا. وتعدُّ اللغة العر تاِب اللِه الَِّذ حف  ِ أنَّها  ِحف إذ تنماز 

المفردات  ن إتمام المعنى المراد أوسع لغات العالم  م اإليجاز، فهو صفة واضحة ومميزة فيها، فبهذه الميزة  ما تنماز  والتراكيب، 
الغة من  ة  ه أهم َِتاُب سيبو .وقد اكتسب  عدد قليل من المفردات واأللفا ، أو تكثيف الكثير من المعاني  عدد قليل من األلفا

ه تأث ة، إذ حاول ف اين بين مصنفات علوم العر ة على اتساع بيئاتها وت ائل العر ُ الق ان لهجاتها، فكان ُنط يل قواعد اللغة و
ة من  ثيرًا من أصوله في علوم العر ه  ا القواعد منها، وقد استقى ِسيَبَوْ ه الستن تا عها في  ة ُتدرُس جم منازلها، ظاهرًة مشتر

شواه م، فقد استشهد  م، وسعى إلى بناء ضوا اللغة مستندًا إليها، القراءات المتعددة للقرآن الكر ات القرآن الكر رة من آ د غز
ة  ادة، والحمل على المعنى، وغيرها.واستنادًا إلى هذه األهم م والتأخير، والحذف والز ة والتقد ات اإلعراب وعلَّل أساليبها في الحر

ه معنى الشاهد القرآني فإنَّ عنوان ه وأثره في توج عد  لكتاب سيبو ه)، و َِتاب سيبو اِهد القرآني في  ه َمْعَنى الشَّ رسالتي هو (تَّْوِج
ة  ه، فشرعت بجمع المادة العلم ة التي وردت ف ه، لتحديد الشواهد القرآن ة لكتاب سيبو قة ومتأن قراءة دق ل على الله بدأت  التو

حث، ثم للموضوع، ووضعُت منهجًا عامًا، وهو المنهج التحليلي، إذ قمت بإعطا ّل موضوع من موضوعات ال ء فكرة موجزة عن 
ن،  ين والمفسر ه لها، فضًال عن توجيهات النحو ه سيبو ه، لتحليلها، ومعرفة توج رها سيبو ة التي ذ أوردت الشواهد القرآن

ًة  ان -مستقص مها. واشتملت الرسالة على تمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة -قدر اإلم   .توجيهاتهم وتنظ
 

  
   



م ر  سراب 
 

 منى محمد حاتم اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
 الحجاج في الحرب ابن شهيد االندلسي

 ماجستير الشهادة
   السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ارعا في صاعة ال ان ان من اعلم الناس متفننا في علوم االدب  عة و   ظمننشاعرنا  عة والنثر فكانت له منزلة رف ابتكارات بد
ة في فني المنظوم والمنثور حى فاق جده في ذلك،لقد مال ابن شهيد لالسلوب القصصي فكتب ة  واساليب راق الرسائل القصص

عث بها الى الوزراء ة وهذا دليل على ابتكاره الفني فكتب رسائل قصيرة متعددة الموضوعات  ة العر  النادرة المثال في الكتا
 واالصدقاء

 
  



م ر  سراب 
 

 قاسم عطوان مهوس م الطالباس
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة في شعر الشيخ احمد الوائلي  الرموز التراث

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ر الحاضر والمستقبل واال يتقاط فيد منه االنسان في تطو ل ما خلفه السلف من خير  ع الحاضر مع الماضي او ان التراث هو 
ة مستمرة عبر االزمنة الثالث اة والن التراث عمل ماض وحاضر  يلغي الحاضر والماضي النهما منسجمان يوصالن الى سر الح

  ومستقبل
ة  قى شعر موس منح المتلقي تجارب الماضي  ر والعقيدة والحضارة ل ة والفداء والف صور التضح افاد الوائلي من التراث الغني 

ل والمضمون  انت منسجمة منن حيث الش الوائلي الى الرجوع للتراث ورموزه  تتلذذ بها االسماع، نالح ان البواعث التي حدت 
ه طرق القول واسالي ة لرموز الوائلي عن تفنن  اله التعبير اش شف لنا العامل الفني  ة الشاعر وعقيدته،  ونفس

 
  



م ر  سراب 
 

 عبد الرحمن مجيد محمود اسم الطالب
ِْيــُر الِّلَساِنــيُّ  نوان الرسالة أو األطروحةع   التَّف

  ِعْنـَد َسَعدَمْصُلوح
 

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة السمع والكالم ، وأّن ا قًا للجوانب المختلفة من عمل د فهمًا دق ة ال غنى عنها لمن ير ائ قودنا أّن الدراسة الفيز لحلَّ البديل س
ه الراغبون في معرفتها من الدارسين وطالب المعرفة  ا  ع ثيرة ، على نحو  إلى تشتيت الظاهرة الواحدة أشتاتًا متفرقة بين علوم 

ستع حتاجها اللغو في دراسته و ثيرًا من المسائل التي  فسر  احث أن  ع ال ستط ة ف ائ الدراسة الفيز ين ، أّما مع االهتمام 
ة ، فهذا االختالف راجع إلى أحد السببين :  ي يتوصل إليها ومن تلك المسائل ، االختالف بين النغمات المر اء  علماء الفيز

ع القو ، وال  عًا لترددات مختلفة ذات قو مختلفة ، واآلخر أن تتحد فيها الترددات وتوز األول : أن تكون النغمان المختلفة تجم
ة ، تبدأ تختلف إّال في ا مراحل متعاق مّر  ًا ،  ة ، فكان مفهوم الصوت مفهومًا ماد عادها الماد ة قد تجلت في أ لطور .أّن الوصف

ه تلك الموجات حتى تترجم إلى حالة  س عل حملها ، وما تع ة ، ثّم الوس الذ  االهتزاز الذ من خالله تتولد الموجات الصوت
الض ة تسمى الصوت ، وهذا  اء ، فقد تناول سعد مصلوح إنتاج الصوت  شعور ح ، والفيز عيون من علماء التشر ما قّرره الطب

قف على  ة ، وهذا ما جعله  وضح داللتها االصطالح التفصيل الذ يوضح أجزاء العضو الواحد ، و أوًال ثم وصف أعضاء النط 
عض المحدثين من خضوع أعضاء النط لسنة التط ان سائدًا عند  حققه ما  ور ، ورأ أنها تقف على مستو واحد مع ما 

ة جعلته يوغل في المجال  ع د أّن الصوت أقرب إلى العلوم الطب ة المؤلف التي تؤ الجهاز النطقي من وظائف أخر . أّن رؤ
ات العل ثر في عرض النظر اد يخرج من الحقل اللغو ، ولعّل هذا ما ساعده على أن  ثيرًا ، حتى  ة التي قدمها العلمي  م

حث أن ُصنف  ة ، مّما سهل على ال ات وعرضها في نطاق المادة العر م تلك النظر ًا منه لتقد يين ، سع علماء األصوات الغر
ات  ال جونز ) في مفهومه للحر الوصف الفسلجي لألصوات . لم يبتعد سعد مصلوح عن ( دان ك التي تعنى  ضمن دائرة الفونات

د أّن ا حدث احتكاكًا مسموعًا ، إّال أّن سعد الذ يؤ ة في إنتاجها تدخًال ال  ات أصوات مجهورة تتدخل األعضاء الصوت لحر
ة ، والصامت ) ، فقد جعل ذلك من خالل ثالثة أسس : األول ه عندما فرق بـــــــــــــــــــــين :( الحر قًا خاصًا  :  مصلوح قد رسم طر

عه مع قًا في األساس النطقي الذ  ات ائي الذ ير المؤلف أنه أكثر توف .الثاني : األساس الفيز ظم علماء اللغة في هذا التفر
  التمييز من غيره . 

ة الزفير العاد ، والزفير  ن المقطع الصوتي من خالل تمييزه بين عمل ة تكو ف ميز سعد مصلوح  في .  الثالث : األساس الوظ
ه إنتاج الكالم ، فا صاح ة ، والثاني يتخذ الذ  ألول يتّم طرده بواسطة الضغ الناتج عن الوزن والمرونة في التراكيب العضو

ة يتّم على  حدوث خفقات صدر ة تتفاوت قوة وضغطًا ، وترت هذه الدفعات  قاع عة ا ار الزفير صورة دفعات ذات طب ه ت ف
اعها في تصنيف المقاطع وهي : من حيث أساسها انتظام أصوات الكالم في مجموعات َنَفسَّة ، وأورده  ن ات م عبر ثالث مراحل 

ان وقوعه.تناول النبر على أساس علمي محض ،  ة ، ومن حيث إم مات التي يتألف منها المقطع ، ومن حيث الكم عدد الصوت
ذلك ميز بين ( النبر الثابت ، وا قسمه على أساس ( النبر القو ، والنبر الضعيف ) ، و م ورأ أن  لنبر المتحرك ) ، أّما التنغ

م ) و ( النغمة ) ،  ه على اختالف درجات الصوت ، وعلى هذا فرق بين مصطلحين في هذا المجال هما : ( التنغ حثه ف فقد قام 
انات األس صل إلى تحديد اإلم فها ل عمد إلى إعادة تصن ه أن  عينها ، عل ر أن من يدرس هذه الظاهرة في لغة أو لهجة  ة و اس
انات  حدد اإلم عد ذلك  ة) ،و م انات هي التي تسمى (األنما التنغ ) ، وهذه اإلم مي نحو التي يترتب عليها تمايز ( صوت

ة  ح ة التي ينظر إليها على أّنها تنوعات لهذه األنما ، ثّم إلى تحديد التنوعات التي قد ترجع إلى الفروق والتمايزات التشر الثانو
ة )،  بين األفراد ، انات األساس مات ( وهي اإلم عها للتعرف على الصوت انات األصوات جم قابل هذه وجوب دراسة إم و

ن معرفة تنوع مجال الترددات حتى عند الفرد. م عد ذلك  مات ، و ة للصوت   واألصوات التي هي تنوعات موقع
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ماء عدنان عبد الحسين اسم الطالب  ش
ينالثنا ةعنوان الرسالة أو األطروح ع والثامن الهجر ات المتضادة في شعر التصوف االدلسي في القرنين السا  ئ

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ا قدم أصحاب تلك اآلراء الدليل القاطع على صحتها وتذهب ال لمة التصوف والصوفي من دون أن  حثة تعددت اآلراء في أصل 
ادة  ع نهج أبي هاشم الصوفي في الع س الصوف أو غير ذلك ، إنما هو لقب أطل على من أت ة الترت بل إلى أن الصوفي تسم

ة  قة الرفاع ة التصوف إلى هذا الرجل ، فكما قيل الحقًا الطر ة عدة أول ة وأدب خ عد أن أرجعت مصادر تار وسلك مسلكه 
قة ال ة والطر قة القادر اع هذا الرجل.والطر ة قاصدين بها أت ة قالوا أول أمر التصوف الصوف  شاذل

ًا على يد ابن مسرة، في حين  اقترت بواعث ظهور التصوف في األندلس من بواعث ظهوره في المشرق وٕان بدأ األول فلسف
عد أكثر من قرن على أول ظهور له.    ة في المشرق   الحت مالمحه الفلسف

ن مع غزارة نتاج بلغ شعر التصوف األ  ع الهجر ، أما في القرن الثامن الهجر فلم  ندلسي أوج نضجه وأزدهاره في القرن السا
ع  عود السبب في ذلك إلى أن شعراء التصوف في القرن السا ما  ه ، إّال تقليدًا للشعر الصوفي في القرن الساب له ور الشعراء ف

 ن نظم شعراء القرن الثامن في موضوعات أخر مع موضوعات التصوف.وقفوا نظمهم على غرض التصوف فق ، في حي
ة وهذه  ة الصوف ه ؛ ألنه شعر يخضع للتجر ات المتضادة ف ين بوفرة الثنائ ع والثامن الهجر إنماز شعر التصوف في القرنين السا

ات. قوم فكرها أصًال على جدل الثنائ ة   التجر
ات المتضادة  أو التض اين والتخالف إقترت الثنائ ة شاعت في النقد العري الحديث ، مثل التناقض والت اد من مصطلحات أدب

اق،  ات المتضادة ، مثل : الط م قد عرف مصطلحات أخر أقترت من الثنائ ان نقدنا العري القد والتعاكس و المفارقة ، و
، ومجاورة األضداد، والتكافؤ، والمقابلة وغيرها قة، والتطبي ة التي حملت داللة التضاد. والمطا الغ  من الفنون ال

ونه محل تلقي اإللهام  فة وقلب الصوفي ؛  ة الشر م واألحاديث النبو ة المنشأ ، مصدرها القرآن الكر الحب اإللهي فلسفة إسالم
ال المح ل عاطفة حب موجهة لغير الله تعالى استعدادًا إلستق عد إفراغه من  ما  ة.وشهود التجلي ، والس  ة اإلله

ان معروفًا استخدامه  ة ، ومنها ما  األحوال والمقامات الصوف ات متضادة عدة ؛ منها ما أرت  ترددت في الشعر الصوفي ثنائ
 في الشعر الغزلي غير الصوفي.

عد أن وعوا ثراء ة  على أساليب الشعر الغزلي وشعر الخمرة  هذه األساليب  أتكأ شعراء التصوف في التعبير عن محبتهم اإلله
ع الثنائي لتلك المصطلحات . الطا ة حتى وسمت  فها وألزموها مصطلحاتهم الصوف  فاحسنوا توظ

ضًا في التعبير عن العلوم  ة ، بل وظَّفوها أ قتصر استخدامهم أساليب الشعر الغزلي وشعر الخمرة على وصف محبتهم اإلله لم 
ة.  والمعارف اإلله

ح النبو عن اب عدة ، لعل أهمها:نما شعر المد ين ألس ع والثامن الهجر  د شعراء التصوف في القرنين السا
) حلقة الوصل في حبهم اإللهي مما دفعهم إلى نظم ذلك الحب قصائد مدحت صفات النبي األكرم أوًال: مثَّل حب النبي محمد(

ف و  حه الشر ارة ضر فة وحملت شوقهم لز سيرته العطرة ومعجزاته الشر اته وتغنت  ح طت  حنينهم إلى األماكن المقدسة التي ارت
عدهم عنها تلك األشواق في نفوسهم. ى    عد أن أذ

األندلسيين ،  ة عصفت  ة وروح ة أزمات نفس اس اة الس ة نتيجة تقلب الح ة واالقتصاد ًا: خل تدهور األوضاع االجتماع ثان
ما أهل التصوف منهم –فانبر الشعراء  حه. التماس  -والس   شفاعة النبي واألنضواء تحت لواء مد

ف. المولد النبو الشر ما في ظل األحتفال  ة وال س ام األندلسيين على نظم المدائح النبو عض الح ع    ثالثًا: تشج
 

  
   



م ر  سراب 
 

اسين اسم الطالب   سمر حسن 
 

تُ  عنوان الرسالة أو األطروحة النَّحِو على اإلعجاِز القرآني في ُ  ِب التَّفسيراِالسِتدَالُل 
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ع معرفة  قة بين االعجاز القرآني والنحو، فكلٌّ منهما الغنى له عن اآلخر، ِألنَّ النَّحَو يدرس التراكيب والنستط هناك صلة وث
من خالل دراسة تراكيب ة. يتعدَّ الفعل  مواضع االعجاز او ادراكها إالَّ ن النصوص القرآن عض في تكو عِضها ب  ِ ا الجمل وارت

ات، فقواعد  م َحمُلها صفَة الث الح على الحال في القرآن الكر ه.  ل حرف يتعد  أخذ معًنى جديًدا مع  أكثر من حرف، ولكّنه 
ان ال قرون  ل ماجاء في القرآن، فالعرب  الم العرب لم تستوعب  حال تأتي ثابتة. إنَّ حروف العطف تختلف في عطف النحاة و

م لقصص معينة في َأكثر من سورة  ه.إنَّ ظاهرة تكرار القرآن الكر ير َأقوامهم بثواب الله وعقا اء (عليهم السالم) وتذ قصص األنب
تب  يُر في  عني التَّن ِه اَألقواِم على مثل هذه القصص لكي التغفل عنها اَألذهان. ادُة تنب َم،إالَّ َأنَّه اسُتعِمَل في ز النَّحو التَّعم

م إلفادة معنى الحرص على الشيء، أو معنى الِقلَِّة، أو استعظاِم األمِر، أو المدِح، ِممَّا َأضفى مالمَح ج ة مواضَع ِمنالقرآِن الكر مال
م ر الح ات الذ  ونادرة علىآ
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ماء عادل جعفر اسم الطالب  ش
عنوان الرسالة أو 

 طروحةاأل
 اآلخر في شعر رّواد الشعر الحر في العراق)

توراه الشهادة  الد
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ناؤها ، وقد اسهمت مؤثرات  الذ عرفته القصيدة الحديثة من حيث صورها و رًا وتجديدًا وثراًء  ة تطو لم تعرف القصيدة العر
ة وث ة وحضار ه من رؤ واتجاهات ، اجتماع ما تشتمل عل ة في هذا التطور ولعل ابرزها التفاعل مع الحضارات األخر  قاف

قيت تنهل من تراث األمم األخر وتتأثر بثقافتها مّما أضفى  فالقصيدة الحرة تميزت بخصوصيتها من حيث تفاعلها مع الواقع ، إذ 
ة .هجر الرّواد الموضوعات الت ع تجديد ات األنسان المختلفة ، ومع االهتمام عليها طوا ة ليتطرقوا الى موضوعات تكشف عذا قليد

ح الشعر اطالله  فة الفن لديهم واص له وفقًا لمنظور عصر ، فتغيرت لذلك وظ ة فهم ذلك  بهذه الموضوعات برزت لديهم قض
ضعوا الحل الش برزوا مشاكلها و عبروا عن آالمها و ة ؛ ل اة االجتماع ذلك أخذت على الح عر لهذه المشاكل والمعضالت ، و

حي غير  ست مالحظة شواهد العصر ولكن فهم روح العصر .أتخذ الرّواد موقفين من اآلخر / المس القصيدة منحًى جديدًا مهمته ل
عد الحرب ان هذا الموقف  ة ومنها فلسطين والجزائر ومصر وقد  الدول العر ة  الدين موقفًا تجاه ما فعله اآلخر  ة الثان العالم

الضد من الموقف السلبي وهو دفاعهم وتعاطفهم مع اآلخر /  ما حدث في هذه الدول ، وهناك موقف آخر  ن الرّواد راضين  فلم 
ة .استحضار الرّواد االعالم /الغرب التي تتصف  عاد إنسان حي من أ حي بُعد إنساني من خالل رصدهم ما لد اآلخر/ المس المس

عتهم قي .استلهام  وطب ه الناس ، عالم خاٍل من التمايز الط ستو ف ة ، وتتطلع الى عالم  الثائرة التي تنتظر طلوع فجرالحر
ان  ًا  ة أ ة واالدب ة والشعب ة واالشارات الدين ة والعالم اها من االساطير العر الرموز واألقنعة وموضوعاتها ورموزها وقضا

انت توجهاتها س فما  واء من الشعر العري وخاصة الحديث عنه ، قد غرف من الموروث الثقافي سواء العري منه مصدرها و
ه ، والعودة الى تلك الرموز  غ المضمون الذ ينطو عل صال الرسالة التي ينهض بها وتبل قة يهدف ا طر او العالمي ووظفه 

ع االصيلة للتج ة واألقنعة واالستفادة منها إنما هو رجوع الى المنا ابل ة وال ة وقد لجأ الرّواد الى األساطير اليونان ة االنسان ر
م  ًا للتعبير عن خواطرهم ونفوسهم ، وقد زودهم القرآن الكر ًال فن ة والى الكتب المقدسة فنهلوا منها وجعلوها سب واالشور

م واألفكار التي ينشد ة البناء الفني موضوعات وتجارب جاهزة ينطلقون من خاللها للتطرق الى المفاه ون عرضها فضًال عن تقو
ل  ان ش عد أن  ل فرضته ظروف العصر وروحه ،  لي الذ ابتدعه الرّواد تغييرًا على مستو الش مثل التطور الش للقصيدة .

ل سجلوا مرحلة بناء ش عبر عن زمن وجوده الساب ، فجاء رّواد الشعر الحّر ل ة الذ ورثه العري  ة جديدة في القصيدة التقليد
اب التي دعت الى  غض النظر عن االس ة تأثير الشعر األجنبي في شعر الرّواد قائمة ال محالة وذلك  ي .عمل تطور الشعر العر

ما إن التواصل بين الشعر العري  ة ،  ة من جهة ثان ة او غير قصد ة التأثير هذه قصد ون عمل هذا التأثير من جهة و
اة في عصرهم ، إذ لم  المعاصر والشعر األجنبي عة الح ة ، وفي ضرورة فرضتها طب ة الحداثة العر موجود ، بل متحدر الى بن

ضرورة أن تمتد ثقافته فتشمل ما  حس  ة وحدها ، وٕانما هو  الثقافة العر الشعر العري وحده او  ن للشاعر المثقف أن يلم 
عمقها . اء و ن أن يوسع من نظرته الى األش  م

 
 

 
  



م ر  سراب 
 

ابي اسم الطالب  حماد خلف سعود الر
ن شعراء المعلقات الع عنوان الرسالة أو األطروحة  اآلخر في دواو

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة ا ن معها تطبي العديد من المناهج النقد م ة ،  ة وفت لحديثة ، وهذه الدراسة تسعى إلى ُعدُّ شعر ما قبل اإلسالم أرض خص
ظهر في األعم األغلب اآلخر هو  الوقوف عند اآلخر الذ ير الذات/اآلخر .ففي اآلخر/القبيلة وفي إطار عالقة االتصال ، 
ع ة عند الذات في  ان النرجس ًا .إنَّ طغ ان آخر خارج ة ، هذا في ما إذا  ونة ذات جماع ض صاحب انصهارها وتالحمها معه م

ة ، ومن  ة للذات الفرد النس ح القبيلة آخرًا  ة ، وفي هذه الحالة تص النصوص يدعوها إلى التمييز واالنفصال عن الذات الجماع
ة الفعل الشعر ونقطة االنطالق ومحور الداللة ،  ة (االنفصال) هي صاح ر إن الذات تبدو في إطار العالقة الضد الذ الجدير 

ظهر اآلخر صاحب ة (االتصال) مع اآلخر/القبيلة ،  بينما  ًا من قبل الذات .وتتجلى الذات في العالقة الود فًا منته ة ضع المفعول
ستحقه  ان الذ  انته ووضعه الم ضمير المفرد، محاولة رفع م ان حديثها  ة ، حتى وٕان  معزل عن الذات الجماع التي لم تكن 

شعرها  ما إن انتماء الذات إلى اآلخر ،  ه فإن انفصال الذات .  االطمئنان واالستقرار ؛ ألنَّ اآلخر مصدر قوتها وهيبتها .وعل
عض المواقف التي تكاد تكون قليلة نادرة . وٕان حدث ذلك  عة) ، إّال في  عني االنفصال األبد (القط عن اآلخر/القبيلة ال 

ون االنفصال ف قة . ومن هنا  عادتها السا ة التي تمنح فسرعان ما ترجع اُألمور  عض المواقف دافعًا من دوافع القوة والصال ي 
قًا تجاه اآلخر/القبيلة يختلف عن إحساسها  منحها إحساسًا عم ما  اة ،  النفس في مواجهة مصاعب الح ة  الذات ثقتها العال

ستسالم ، فال تدع له مجاًال الساب . ولذا يتبين أن انفصال الذات عن اآلخر ، تنعته بنعوت شتى وتضعه في موضع الضعف واال
ستدعي من اآلخر/  حدث من انفصال الذات عن اآلخر ألجل الحفا على المصلحة العامة لآلخر/القبيلة  ه . إنَّ ما  عدم سماع النصح من قبل الذات ، وهذا ما حدث للحارث بن حلزة في إرساء قواعد السلم واألمان بين المجتمعات المتجاورة ُحمد عل

أتي رفضه آنذاك. ه ، و عد الرفض الشديد من أهله وذو عض النصوص والذ جسده عنترة في شعره  طالعنا اآلخر العنصر في 
من قبل أهله لسواد لونه ، مما زاد من تضخم الذات وحضورها الفاعل أمام اآلخر، بينما نجد اآلخر يتوار من خالل النص ال 

ات المت ر أن الشخص ة تجاه الذات الشاعرة ، نظرة قائمة على االحتقار والتهديد حضور له .ونود أن نذ نفذة امتلكت نظرة متعال
ة واالحترام ،  مبدأ القوة ، بينما تكون نظرة الذات إلى اآلخر قائمة على الود والمح ة التي تنهض  والوعيد ، وهو صاحب الفاعل

ة . ما أنها األدنى في المرت ة ،  ة المفعول   وهي صاح
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د م الطالباس اصد عو اء َ  لم
اس معن عنوان الرسالة أو األطروحة ب في شعر مشتاق ع   التجر

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ه مؤسسً  ون ما يجّر س، فمرة  س والتكر ن، بين التأس سواه من الشعراء اآلخر ب) عند الشاعر  ن توّزع (التجر ا لشيء لم 
ه احد من المبدعين، لكنه عّمقه أو غايره في أسلوب الطرح. قه إل ترًسا لشيء س ه م ون ما يجّر   موجوًدا، ومرة 

عينيين، على ذائقة التسعينيين، والشاعر -٢ ب الذ امتّد إلى الجيل التسعيني من مالمح الستينيين الس س مناخ التجر انع
اس معن، واحد من أ حث عن مشتاق ع شف ال ه ونتاجاته.  ارزًا في خطا ب ملمًحا  ان التجر هم ممثلي هذا الجيل؛ لذا 

ان الشاعر مشتاق واحًدا من أبرز مفّعليها في الساحة  از، و امت انت ملمًحا تسعينًا  ة) التي  ظاهرة(المجموعة الرؤ
ا ة.انّضم الشاعر مشتاق إلى مناخ االشتغال على اللغة الذ  ان(اإلسناد اإلبداع ة التسعينيين، و ب ن ملمًحا واضًحا لتجر

  المقلوب) واحًدا من أهم ميزّات شعره وشعرهم.
ب  -٥ ة المهمة التي أضافها الشاعر مشتاق إلى مشروع التسعينيين.التجر ب انت من المالمح التجر الخارج نصّة نصا 

اغات الخطاب الشعر  ان حاضًرا في ص قي  قاعي والموس في، ود. اإل : أ.د. الف اس معن، وقد تمّثل ذلك في َرْصَد لمشتاق ع
ان لهما من القبول ما يؤالنهما إلى االعتماد في التحليل والنقد. العمود الومضة حالة  إحسان محمد جواد، وهما رصدان نقد

ين الحداثة متمثًال ا العمود و ه بين التراث متمثًال  دة عند الشاعر، جمع ف ة مز ب ة تجر ات اإلبداع ه الكثير من التقن لومضة، وف
ة في شعره، ومنها( الدراما) حيث استعمل  التي حرص الشاعر على استعمالها في ديوانه.نجح الشاعر في استثمار األجناس األدب

م، أم من ا ل المصادر سواء من القرآن الكر اته من  ا و، الحوار) فقد استثمر الشاعر ح ألسطورة، أم من فيها تقنيتي(السينار
اس معن)  فة الملتزم بها. أسس الشاعر(مشتاق ع ل جنس أدبي يؤد الوظ ال، فضًال عن ذلك جعل  خ، أم الواقع، أم الخ التار

حائي، وقد نجح الشاعر في جعل ومضته  ا، وعمل على إنتاج ومضات ذات تكثيف داللي ومعنى إ للعمود الومضة نقدًا وشعًر
تفاعل معها. تومض في فكر المتلقي   و
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اظم خليل ثامر اسم الطالب   وداد 
 

ه٣٨٥منهج ابن السيرافي (ت عنوان الرسالة أو األطروحة ات سيبو ه شرح أب تا   هـ) في 
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

يرافّي، إذ  ات وتطوره على يد ابن السِّ شرح أبي جعفر النحاس.انتصار نضج شرح األب عد أول شرح متكامل وصل ألينا مقارنة 
ة  يرافي من ناص ن ابن السِّ صرّ المذهب . تم ين يثبت أنَّه  صر ه في معظم المسائل واعتماده ُأسس ال يرافّي آلراء سيبو ابن السِّ

تضح ذلك في حديثه عن لغة الشاهد والشرح العام له .ظهر  مه اللغة وغرائبها ، و ة الشارح في شرحه من خالل تقو ت شخص
ارها  ه ، إذ توجد هناك شواهد ملفقة من صدر بيت وعجز آخر قد أشار إليها وصححها.َشرَحه للمعاني وٕايراده أخ شواهد سيبو

؛ ألن ه الشاهد الشعر اإلعراب في َتوِج يرافّي  ه األسود الغندجاني .اهتمَّ ابن السِّ ه عل ن فه ُمثل أبرز مظاهر اقتضاب ، وهو ما عا ر ُمتم دل ذلك على أنَّه شارح وُمفسَّ د الحاصل للمفردة الواحدة ،  و ان التعدُّ الَمعَنى وحاول ب طه  ، فقد َر ي االتجاه الّنحوّ
  مجال النحو واإلعراب.   

ظاهرة تعدد الرو  - ة في الشاهد الشعر اهتمامًا نسب العديد من شواهد الكتاب وقد اثبت ذلك في ملح آخر الرسالة  اهتمَّ  ا
ع شواهد الكتاب ، وٕانما  يرافّي  جم شرح ابن السِّ ه . لم  ة في الشاهد الشعر ال ُسق االستشهاد  بيرًا ، إذ وجد أّن تعدد الروا

يرافّي ٧١٩اكتفى ( ره في موضعين .زاد ابن السِّ عين شاهدًا ، والكثير منها قد تكرر ذ عمائة وتسعة وأر س عدد من الشواهد التي ) 
يرافّي في (فرحة األديب) عن شهرة  شف رد الُغندجاني على ابن السِّ ادتها عند إيرادها . ه وقد أشار إلى ز تا توزعت بين فقرات 

ات الكتاب، بل أن انتقاداته  التي ال يتجاوز مجموعها عن( عة وثالثين شاهدًا ١٣٤شرحه ألب عمائة  - ) مئة وأر من حصيلة س
يرافيّ وتس ة وهو أمر شائع في   -عة عشر شاهدًا شرحها ابن السِّ م والسخر ان قائمًا على الته د ذلك ، علمًا أّن معظمها  تؤّ

ه  ان لها دور إيجابي في توج م قسٍم من الشواهد التي مع قلتها  ن أن نبخس فضله في تقو م معظم ردود الُغندجاني ، ولكن ال 
 يرافّي .  الشواهد التي شرحها ابن السِّ 
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اظم محمد اسم الطالب م   فاطمة عبد العظ
ان  عنوان الرسالة أو األطروحة ة في أدب أبي ح   التوحيداألنساق الثقاف

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تـب التـوحيـد ال تـاب اإلمتـاع والمـؤانسة مـن أهـم  حصـل مـن عـد  ـان فيهـا راصـدا لما  تـي وضـح فيهـا النسـ الثقافـي , إذ 
, لكنـي أرجـح  ـوك الكثيـرة فـي أصـل التـوحيـد .على الرغـم من الش ع الهجر حـوله فـي المجتمـع العـري اإلسـالمي في القرن الرا

ي ,إذ إ قـارئ لمـؤلفاته يـر حبـه للعـرب والـدفاع ع ة والتقـاليد والعـادات واكتشافه األنساق أصلـه العـر اللغـة العـر ـه  نهـم وتمس
خهـم . تار العـرب و ات  الكثيـرة الـتي تبيـن مـد فخـره  اتهم , ونلمـس هـذا مـن خـالل الـروا م ح ة التي تح   الثقاف

عصـره عـلى أنـه سيف بيـد الـدولة وسالح تسـله ح ال التيـار المعـارض لهـا ,فـي أ وقـت تشـاء وعلـى ــ صـور التـوحيـد الـدين 
ه الـدين ة إلى تشـو ـل المحـاوالت المشبـوهة الـرام د مـن أجـل الحفـا عـلى مصالحهـا الذاتيـة. رفـض التـوحيـد  ة شخصيـة تـر  أ

ـل التيـارات التـي تمـزج بينهم ّفر  الفلسفـة وعلـم المنطـ , و ة , وقـدرته اإلسـالمي ومزجـه  اتـه الكـالم ان ـل إم ـا , واستخـدم 
ـل الفـرق والتيـارات  يـف الـدين اإلسـالمي دعـا التـوحيـد إلـى روح التسـامح بيـن  حـاول تز الغيـة فـي الـرد علـى مـن  ال

مـا تدعـو إليـه المنظمـات العالميـة لحقـوق اإلنسـا ة والمـذاهب , وهـذا أشبـه  ن .سبـ التـوحيـد عصـره بنظـرته المتطـورة اإلسـالم
الي ذلـك قـدم التـوحيـد حلـوال لكـل اإلش ن , و قته الخاصـة من غير أن يـؤثر فـي اآلخـر طـر ـل  ـات إلـى عبـادة الله تعالى, ولكـن 

ات المختلفـة ومعانـاة األ ـل نضـال القـوم ة , ولخـص بهـذا  قليـات مـا دام االحتـرام موجـودًا بينهـم                                                                                    بيـن جميـع الفـرق اإلسـالم
قـة وصل التـوحيد إلـى نـتيجـة , و  ات والحق سبـب بين التمن شبـه صداقـة فـي عصـره ,  سمـى  هي عدم وجـود صـداقة أو مـا 

ه أفـراحه شـار طمـح إلـى خليـل  اتـه  تا ـاء والكـذب , وظـل مـن خـالل   اعتمـاد العـالقات الشخصيـة علـى المصالـح والنفـاق والر
ط ن مـن مثـله  ثيـر ضـا عن أن هنـاك  شـف التـوحيـد أ ـمحون الى صدي مخلص , وتـوصل إلـى نتيجـة واحـدة , وأحـزانه , و

ي منـذ قبـل عصـر اإلسـالم واستمـر إلـى زمـن التـوحيـد إذ رفـ د وهـي عـدم وجـود هـذا الصديـ تـرسخ نسـ الكـرم فـي الشعـب العـر
بيـرة أضـاءت الحضـا ة , واسهم بإبداعـات وابتكـارات  يـة واإلسـالم ة , واستخدمـه أهـل النفـوذ إلغـراء أهـل الثقافـة العر ـ رة العر

رمهـا وسخائهـا مـع  ـه  التـوحيـد الـذ جنـدت السلطـة الحاكمـة لـه أغلـب معاصر عارضهـم منهـم ,  ة مـن  العلـم واألدب ومحـار
شـه وٕاقصـاءه مـن الساحـة الثقافيـة . التـو  حيـد والمجتمـع إلـى المـرأة نظـرة دونيـة , مـن وقـف بجانبهـا ضـده , واستطـاعت تهم

ـات المـرأة الحـرة بينمـا تمتعـت  طـر علـى الجميـع , إذ تناقصـت حر صـورة خاصـة , وأصبـح نسـقا س صـورة عامـة والـى الجـورا 
ح الرجـل السيـد المطـاع واألمـر الناهـي ؛ إذ تتنـافـس الج امـلة , وأصـ ات  حـر ـوار والحـرائر علـى قلبـه , ممـا أرضى الجـوار 

قـة  عهم , فالط قـات الشعـب جم طـر علـى ط ح نسقـا س حيـث أصـ هـذا غـرور الرجـال , إضـافة إلـى شيوع اللهـو والطـرب والغنـاء 
قى ضـرورة اجتماعيـة , ونـوع مـن أنـواع التـرف ووصل فئاتهـا عدت مجالـس الطـرب والمـوس قـة المتـرفة  طرتهـا إلـى ط س ـت 

ات عنهـا أخبـار هـذه المجالـس وتتناقـل الـروا قـة الفقـراء تستمتـع  انـت ط ,  العلمـاء والفقهـاء والقضـاة ومـن شاكلهـم , بينمـا 
ة عن الفقـراء قسـم التـوحيـد العبيـد مـن خـالل روايـاته على أنـواع وع انـت أخبـارهم نـوعًا مـن التـرف قـة الـزنوج هـي األكثـر و د ط

متلكوهـم, وأصبـح  ضـاء علـى األمـوال الطائلـة مـع قلـوب الـذين  شـرة الب شـا وٕاقصـاًء , بينمـا حصـل العبيـد أصحـاب ال تهم
ع  طـر علـى المشهـد الثقافـي فـي القـرن الـرا قـات , وس ـل الط الحـ ذلك االنحـالل األخـالقي نسـقًا انغـرس فـي ثقافة  الهجـر , و

اتـه.   مـن خـالل األقـوال واألفعـال , والتصرفـات التـي نقلهـا التـوحيـد فـي روا
الله تعالى مانـه العميـ  اتـه إ تا قـة الحاكمـة ضد التوحيد , الحظـت مـن خـالل  ًا حاكتها الط ـو  ــ على الرغـم من أن هنـاك ش

عدها نتـاج عقـول الفقهـاء , ومن ثم ووحـدانيته ورايـه الواضـح فـ ي الـدين الـذ عده هـو األصـل , ولـه رأ فـي المـذاهب التـي 
ه خـارجًا من الـدين . اتـه تعد  تا   فهـي القابلـة للخطـأ والصـواب , فهـو مـوحد وليـس هنالـك دليـل فـي 
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عي   اسم الطالب امل سلمان الر   انتصار 
 

سالة أو عنوان الر 
 األطروحة

ر ْ   هـ)٥٨١للُسهيلي(ت تاب نتائج الِف
ة    دراسة تحليل
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

يــــة إســـ ة، فهي دولة عر ة االســـالم ّة والحضارة العر ة فيها خل من فُتعـــــّد االنـــدلس الجســر الرا بين الحضارة الغر ـــالم
حث اّللغو يزدهـ اب التي جعلت ال ًا من االس ة، ولعل هذا الخل  ســب ة والبرر ة واإلفرنج ـــ العر ة واللغات  شــر ـــر االجناس ال

ان االمام الســـهيلي(ت ة  ة القاســـ اســـ الد على الرغم ظروفهــــــــــا الس االندلس الذين اهتموا  هـ) من شـــيوخ٥٨١في هذه ال
ون موضوع رسـالت ار له ل اب اخت م، ولعل هذا احد اس ة حفاظًا على الدين االســــــالمي والقــــــــرآن الكر س اللغة العر ي. بتدر

قل شأنًا عن غي ، فهو ال  ن في االجتهاد النحو ونه من االعالم البـارز ه على الرغم  ره من الذين ثم قلة الدراسات المتعلقة 
ه خطة الزجاجي في الجمل. ع ف ة، الذ ات ر في النحو" دراسة تحليل ه "نتائج الف تا احثين.فدرسُت  اهتمام ال   اسـتأثروا 

ل من:الشيخ عادل احمد عبد الموجود،  ه  قه وعل عل م البّنا، واعــــاد تحق تور محمــــــد ابراه واول من حق الكتاب هو الد
رها في قائمة المصادر ان شاء والشيخ علي  مجموعة من المصــــــادر والمراجع التي ســــأذ عد الله تعالى  محمد معوض.واستعنُت 

م الــبّنا، واالنصـاف في مســـــائل الخالف بين  تور محمد ابراه ه النحو للد الله، واهمهــــا: ابو القاســم الســهيلي ومذه
ين والكــــوفيين صــــر (ت ال ار ات االن ة (ت٥٧٧البي البر   هـ)، وغيرها.٦٣٣هـ)، والمطرب من اشـــــــعار المغرب ألبن دح
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  محمود عبد الحسن جمعة المالكيّ  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

مِ النَّحوِّ  ِه الُح  إرادُة المتكّلِم وأثُرها في توج
  

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة مالقس   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ارة،  اغة الجملة، أو الع يبّي في ص م التر أتي الُح الغه للمستمع، ومن أجل هذا  د إ عّبر في الكالم عّما ير أو إنَّ المتكّلم إّنما 
ة متعددة، ف ور التعبيّر انت الصِّ ًا له، ولّما  د، ومؤدِّ وناتها، موافقًا لما ير الغ السامع، إّنما في إعراب م اره إحداها؛ إل إن اخت

م والتأخير، والحذف والت دإنَّ التقد ة لما ير ام تأتي مؤدِّ اغات واألح ن، وقد وجدُت أنَّ الص ما ُيبلغه إلى اآلخر كرار، مثل إرادته ف
ه اهتمام  ه المتكّلم، من توج يب الجملة، وٕاّنما تنشأ عّما يتطل د.إنَّ تعدد صور الجواز في ال تتأتَّى مما يلزمه تر المتلقي لما ير

تب النحاة األوائل، فإننا نجد لهم اهتمامًا ظا د، وٕاذا نظرنا في ُ ّ المتكّلم ما يختاره منها؛ ألداء ما ير ضع بين يد هرًا الّلغة، مما 
ّل صو  ه  ات مفرداتها، وما تؤدِّ ونات الجملة، وفي حر يب م ور الجائزة في تر ٍِّة من المعنى الذ يتوخاه في عرض الصُّ يب رٍة تر

 المتكّلم.
ون له أكثر من معنى في بناء  اء، والتاء، والفاء، والالم، و س له معنى في صورته الُمفردة، نحو:ال إنَّ من حروف المعاني ما ل

الغه للمستمع،  د إ أخذ منها ما يؤد القصد، الذ ير ح للمتكّلم أن  ون له معنى شائع، يدل الجملة.هذه المعاني، ُتت ومنها ما 
ض، وعن الدالة على المجاوزة، وما  ع ة، والت ه، وِمْن الدالة على ابتداء الغا ه رسمه المفرد، نحو: الكاف الدالة على التشب عل

ده المتكّلم ،  اغات متعددة، تتأتَّى عّما ير تب الدالة على النفي ، هذه الحروف، وغيرها، تخرج عن معانيها، في ص يب الكالم، وهو ما أثبتته ُ صدر تر المه، إْذ عنه  ه من  قصد المتكّلم، وما يهدف إل ون اهتمامًا ظاهرًا  الّنحو، وُتب حروف المعاني.أولى الّنحّو
ة.  ام لغو   وما يتأتَّى عن ذلك من أح
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  ورود هاد نصيف  اسم الطالب
 

م عند الق عنوان الرسالة أو األطروحة   دماء والمحدثين التنغ
ه المعنى  وأثره في توج

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ّة ردًا على المستشرق األلماني براجشتراسر الذ نفى وجود هذه الظاهرة في  م في الّلغة العر أثبتت هذه الدراسة وجود التنغ
عود  لغتنا،فقد وجدت أثرها عند أّول ة هذه الظاهرة،وقد  ّة (أبي األسود الدؤلي).اختلف المحدثون عن القدماء في تسم عالم عر

م عنصرّ الّلغة الصوت والداللة،متى ما انفك  اين وسائل دراسة هذه الظاهرة عند الطرفين.يجمع التنغ السبب في ذلك إلى ت
،ذهبت الداللة. عادة ما ي ّ نوع النغم الداللّي النطقّي لإلنسان؛نتيجة عوامل نفسّة تصدر عن الصوت عن النغم النفسّي القصد

 المرسل.
أساليبها المتعددة،وهذا ما  مصطلحات واضحة.أثبتت الصور البينّة اختالف أنواع نغمات الجمل  م والتعبير عنها  استقرار المفاه

ّة استنادًا إلى معايير علمّ  م في الّلغة العر ه من يثبت وجود ظاهرة التنغ حتو ما  م  ة وتحليلّة.رسوخ ووضوحمفاصل التراث القد
ه والداللة. موثر على التوج  أدلة شرعت لنا أبواب الحجة على معايير الصوت في الّلغة .التأكيد على وجودّة العامل النغمّي 

غ أغوار وأصل التأثير بين الصوت وا ر وتدّبر ومحاولة لس عد تفّ للف والمعنى وِزحام التأثير النغمّي جاء حصيلة هذا االجهد 
رة وصوتها  ات تنحو منحى السببّة في االختالف بين المراد من الف عة الصوتّة اإلنسانّة وما يتخللها من اضطرا لدراسة الطب

م وفكرته وعمله نر ان وس األفكار الن رة ولفظها.حين التساؤل على وجود التأثير أو وجود مصطلح التنغ اقل (الصوت) هو والف
رة ونطقها  الذ  اضطراب الخ الصوتّي وما يتناسب ومجموع الف قة نطقها  ه اللف من حس وتدافع طر المغترف األساس لما عل
ل حالِة نط في المنظومة المقابلة..وعند المجيء لألفكار التي عرضها القدماء في الطر توقفت  من شأنه رسم االختالف عند 

ة عند مجيئها عند اإلطار ا ه ُجّل معناها وقاعدة لرسم صّحة الفنون الشعّر لصوتّي الذ وضعه هؤالء قاعدة لصّحة النط وتوج
مة،وشروحات لمصطلحات  ين شروحات لمصطلحات قد ه،و على إطار صوتّي محدد ومد تأثير االضطراب ومالمح الصوت ف

ل قوة فكرتها،فكرة ما سعينا من أجل وجو  حال حديثة المست  ل صوت لفظّي متغير  رة على ش م لغوّ ينعت الف د تنغ
ة  آخر،وجئنا لما للصوت من مالمساٍت نفسّة على األثر السمعّي وأهميته في مواضع الكالم المقدس جاء على وتيرة ذات أهم

ه حالة ال ة قدسّة اقناعّة ألصل وجود الخل والوصوفات وما جاءت عل حمله من أهم   مسير القرآنّي وموضوعاته.صوتّة لما 
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مي اسم الطالب د التم ح عو اس العيبي فل  ع
ةعناصر  عنوان الرسالة أو األطروحة عة في شعر الفتوحات اإلسالم   الطب

 ( عصر صدر اإلسالم)
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ف الجهاد وصوره التي تناولت هذه الدراسة الط ة في عهد الخلفاء الراشدين، منطلقًة من تعر عة في شعر الفتوحات اإلسالم ب
ة، وقد رسم خارطة  ملة للفتوحات النبو ة الفتح اإلسالمي التي جاءت م خي لحر صورها الدين اإلسالمي، واعتمدت السرد التار

ه وآله وس م (صلى الله عل انت خطة الفتح اإلسالمي الرسول الكر رمة  ة الم عد فتح م ة، و لم) منذ انطالق الدعوة اإلسالم
د، ولكن شاء الله  ادة أسامة بن ز ق ش  الد الشام وأد ذلك الى تجهيز ج ه وآله وسلم) هي فتح  م (صلى الله عل الرسول الكر

ا، ف ه وآله وسلم) من هذه الدن م    (صلى الله عل ه "عز وجل" أن يرتحل الرسول الكر م (صلى الله عل حالت وفاة الرسول الكر
ة  الد فارس، فكانت حر الد الشام ثم فتح العراق و الد الشام، واستكمل الخلفاء  الخطة المرسومة لفتح  وآله وسلم) دون فتح 

الد الشام الواحدة تلو األخر بوقت زمني قصير مقا فتح مدن  رنة مع نتائج الفتح اإلسالمي ضمن خطة مدروسة فبدأ الفاتحون 
قاع األرض.  واستمرت  ة الى أقصى  م اإلسالم صال التعال سبب السعي و قوة العقيدة في نفوس الفاتحين في إ الفتح، وذلك 

ارز في توثي الحوادث  ان للشعر في هذه المرحلة دور  الد فارس، و فتح العراق و الد الشام  عد فتح مدن  ة  الفتوحات اإلسالم
ة، وس خ ة مهمة في سرد أحداث الفتح، وٕابراز أهم التار خ قة تار ة وث عد شعر الفتوحات اإلسالم ة؛ لذلك  ير الفتوحات اإلسالم

قًا لمعرفة الحوادث  ة طر أسمائهم وألقابهم ، فكان شعر الفتوحات اإلسالم ف  ام ووزراء وقادة تلك البلدان المفتوحة والتعر ح
ة لطر ا ة، وخارطة جغراف خ ة في عهد خالفة التار لفتح اإلسالمي، ومن المالح في سير أحداث الفتح قلة الفتوحات اإلسالم

عود لسببين مهمين، االول إنشغال اإلمام أمير  ن أن  م ه الصالة والسالم)، وذلك  أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب (عل
ة والتي تمث الحروب الداخل ه الصالة والسالم)  حروب الجمل، وصفين، و النهروان، والسبب الثاني ان اإلمام  المؤمنين (عل لت 

عمل على  ه الصالة والسالم)  الكم، مما جعل اإلمام أمير المؤمنين (عل النوع ال  ان يهتم  ه الصالة والسالم)  أمير المؤمنين (عل
م اإلسالم الحنيف واالهتمام بها، و إرسال الوفود والقادة الفقهاء  ة لتلك الدول المفتوحة لترسيخ تعمي تعال في العقيدة اإلسالم

ة "والله اعلم". ة فيها وتحقي العدل والمساواة بين الرع   العقيدة اإلسالم
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  هاد عبد الحسن لعيبي  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  مالمح السرد القصصي في شعر القرن الثالث الهجر 
 

وراه الشهادة  د
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

خًّا متجذرًا في التراث العري  ه الشفاه األدب، فحضر في العصر  –شعرًا أو نثرًا  –ملك السرد عمقًا تار منذ اللحظة التي تناقلت ف
ل وا ان، ينماز  ة الجاهلي وامتد حضوره حتى الوقت الحاضر . إّن الشعر والنثر جنسان أدب ات تعبيّر حد منهما بخصائص وتقن
عتمد  ان الشعر  تقاطعان في مجموعة من الصفات، فإذا  الن و عض أنواعه  -خاصة ، بيد أّنهما يتقا ة  –في  الوزن والقاف

ة أ منهما. توصلت الدراسة إلى تواشج من دون مسٍخ لهو ستعير من السرد قسمًا من خصائصه، يتداخل معه و  فإّنه ما انفك 
ه؛ لذا  صبو إل حق المغز الداللي الذ  ستثمر  ما دار في ذهنه، ف ًا أو قاصًا، وٕاّنما  ح حاك ص غي أن  ن ي أّن الشاعر لم 

انت حاضرة في ذهنه  رة التي  دها، وهذا دليل على أّن الف رة المبدع التي ير ات تخضع في داخل السرد لف  –نثرًا  –انت الحر
وتحرك مفاصلها وٕانتاج صورتها، وهنا يتجسد الجانب الفني دافعًا العتماد السرد القصصي في اظهار  هي من توجه القصيدة

ثيرًا من القصائد التي  ة هو ابتكار جنس أدبي جديد. أشارت الدراسة إلى أّن  ون الهدف أو الغا ضاحها من دون أن  رة وٕا الف
اته رسمت صورتها الرائعة نهلت من السرد ملمحًا فنًّا  مختلف روافده ومرجع أسهم في إخراجها، وٕاّن شعر القرن الثالث الهجر 

ه، فضًال  انها الذ يتنقل ف ات ورسٍم لم ة، وحضوٍر فاعٍل للشخص اإلبداعّة سعى إلى اإلفادة مما تملكه القصة من مشاهد حر
ل شعرنا اّن وراء  فعاليتها ودورها المنا بها، وهذا  سهم في  عن خرقها األحداث  اعث القول ،الذ  قصيدٍة  قصة مثيرة هي 

  اظهار الحدث 
عمد الشاعر إلى  - عناصر السرد، وٕاّنما  اإليجاز والتكثيف، وٕاصغاء للدوال، مهما استعان  أكدت الدراسة أّن الشعر ينماز 

اة، ومهما أوغل الشاعر ة الح تأمل حر ات السرد ليلتق مفردات الواقع و حمل  االستعانة بتقن قى نتاجه  في مناط السرد، ي
قى عمًال  الغت في التخفي والمجاز ت ثفت من فضائها الشعر و ة مهما  ، وفي الوقت نفسه، إّن الفنون النثر سمات الشعر

منة على الرغم م ًا إلى جنسه ومبلورًا لسماته المه قى منتم ًال من الشعر والسرد ي ة األولى، أ اّن  ًا في المرت ه من سرد ن اقترا
  الجنس اآلخر. 

جًّا  - ذهبت الدراسة إلى أّن الشخصّة ال وجود لها خارج أعمالها ؛ بل ال حضور لها قبل والدة النص، فهي تتكون، وتنمو تدر
ائن معنو حاضٌر على الورق، وتظهر  ست شخصًا، بل هي  مع والدة النص، إذ تساعد أفعالها على نموها، فهي على ذلك ل

.  ألمحت الدراسة إلى أّن حضور الشخصّة في شعر القرن أهميت ونها تمثل المحور الذ تدور حوله أحداث النص الشعر ها 
ة)، وٕاّنما جعلوا من الكائنات  سة والثانو ون األساس للشخصّة (الرئ ، بوصفه الم قتصر على اإلنسان فق الثالث الهجر لم 

ارات. وقد آثر األخر شخصّاٍت ذاِت أدواٍر مؤثرٍة ف ما صاغوه لها من أحداٍث وحواراتٍ، أو أصدروا عنها من ع ي أعمالهم، 
، وعزفوا عن الجمل  –لكشف دور الشخصّة  –الشعراء  ة والتجدد في النص الشعر أنواعها لداللتها على الحر استعمال األفعال 

ة  ات، وفي ذلك داللة على الرغ ون والث ة التي تدل على الس ة السردّة. اختلف دور االسم ع الحدث وتدفقه داخل العمل في تسر
عدًا  عدها، سواء أكان ذلك  ه ، فضًال عن مرجعيتها و حسب ثقافة المبدع ووع الشخصّة داخل نسيج النص من مبدع آلخر و

ًا.  ًا أم ثقافّ   دينًّاأم اجتماعّ
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 سهيل محمد حسين جعفر األرناؤوطي  سم الطالبا
الغة اإلجماُل والتَّفصيُل  الرسالة أو األطروحةعنوان    في نهج ال

ة   دراسة تحليل
 دتوراه الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ر ة الذ النتيجة اآلت عد العرض نخرج  ، و ن وأهل المنط ين واألصوليين والمفسر ن والنحو   :طرحت مفهوم المجمل عند اللغو
ر من وضعه تحت المصطلح نفسه، وهذا      ثيرًا ما جاء لديهم مفهوم المجمل ضمن عنوانات مغايرة، وال نعدم ذ ين  إن اللغو

الغيون فجاء  ل). وأما ال ه، والمش ل علم منهم فسمي( المشترك ، والمشت عة ومجال تخصص  اين في المفهوم يرجع إلى طب الت
ًا لعلماء اللغة ف ه رأيهم مشار ه المجمل، والتشب ة، والتشب ه واإليهام والتور ي هذه الصفة فقد أوردوه تحت مصطلح( التوج

ه. أما علماء النحو فقد أحسب لهم  ه على أساس وجه الش روا المصطلح نفسه في صدد حديثهم عن قسمة التشب غ)،وذ البل
حثًا مستقالً  فردوا له م يب المجمل) من دون أن  س مفهوم (التر ن فقد وردت منهم عّدة إشارات لمفهوم  تأس .   وعند المفسر

اق على محامل  ه أكثر من معنى وقابليته لالنط عا ة اللف المجمل إلست المجمل إلتقطت من أثناء تفسيراتهم مفادها في صالح
، وقد مثلوا اإلتجاه األمثل عدة دون تمييز، وجاء األصوليون وآثروا مفهوم المجمل في نطاق اللفظة المفردة وأكثروا من حدوده

مجال عملهم التخصصي.أما المجمل عند المناطقة فقد أوردوه  برغم المؤاخذات عليهم في تحديد مفهوم المجمل وذلك لوثاقته 
: هو لف غير  اللف ه متكامًال لمفهوم المجمل  مفهوم أحس هذا استطعت أن أخرج  تحت مصطلحي(المشترك، والمنقول).  و

فسر تلك المعاني من قبل المتكلم إلى السامع. أما مفهوم واضح مبهم  فصل و ه جملة من المعاني ، تحتاج إلى ما  تتردد ف
انت داللته مترددة بين جملة  ه ، أو ما خفي القصد منه، و ة بين المسند والمسند إل ه النس يب: فهو ما أبهمت ف التر المجمل 

فسرها من ق فصلها و ضًا اختالفات في حدهم لمفهومه معاٍن تحتاج إلى ما  بل المتكلم إلى السامع.  وأما التفصيل فقد وجدت أ
ان). أما علماء النحو فقد  اب (التفسير) ، أو (وضوح الكالم)،أو (الب وتحت مصطلحات متنوعة .فعلماء اللغة وضعوه تحت 

ان  وصفوه تحت مصطلحين(التمييز) و(البدل)، وقد تنبهوا على أن من (المفصل) ما ان إجمال المفرد ، وٕان منه ما يرد لب أتي لب
فة التفصيل من أقسامه  ما يخص البدل فإنَّ الذ يؤد وظ ة ، وذلك في صدد حديثهم عن (التمييز) المفّصل، أما ف إجمال النس

. وقد بين علماء النحو مفهوم(الجملة التفصيل ة) وتسميتهم لها فهو بدل الكل واالشتمال فحسب دون سائر أقسامه األخر
الغة فقد تحدثوا عن (التفصيل) تحت عنوانات مختلفة مثل (اإلطناب) و(التفسير) ، فجاء  ة.. وأما علماء ال الجملة التفسير

ضاح) ومنهم من  ضًا تحت مصطلح (اإل م)، اللف والنشر)، وجاء التفصيل أ التفسير في فنون عدة ك(الجمع والتفر والتقس
المصطلح اسماه (التفسير ا ما عرضوا له  لخفي)، وعلى الرغم من أن (التفصيل) هو من جنس التفسير الجلي الواضح للمتلقي ، 

ه، فالمفصل عند  ه وجه الش ر ف ه(المجمل) وهو ما لم يذ ه فكان التشب ه على أساس وجه الش نفسه في قسمتهم للتشب
ل هذه المص ان، و ضاح ، والتفسير، والب الغيين هو اإل حه يزداد ال الغة في األمر المبهم وفي تفسيره وتوض طلحات تحق الم

العديد من  فات عدة ، مستشهدين  اتًا ورسوخًا في النفس أما المفسرون فقد أوردوا مفهوم التفصيل من خالل تعر يدًا وث األمر تو
ة التي أغنت مفهوم (المفصل) وجعله مفهومًا متكامًال.أما علماء األ ات القرآن عدة دالالت تبين اآل صول فقد أغنوا هذا المصطلح 

ان التفسير، والمبّين، والمبيِّن).  وأما علماء المنط فقد أوردوه تحت  ه هي(المفسر، و انت مصطلحاتهم ف مفهومه، و
ان المبهم في القول و  فات عن داللة ب ف)، وال تخرج هذه التعر ضاح معناه.مصطلحات منها( القول الشارح، والمعّرف،والتعر   ٕا

مفهوٍم متكامل      اين وجهات نظرهم ، خرجت  ة وت لهم وعلى اختالف تخصصاتهم المعرف عد ذلك واستنادًا إلى مقوالت العلماء 
التمييز،  متعين ومن قبل المتكلم إلى المتلقي،  ل لف أو فعل يزول محتمالت للف المجمل  عن مفهوم :  المفصل المفرد: وهو 

ه) والبدل.الم ة بين (المسند والمسند إل ل المعنى المبهم للجملة المبهمة النس ة): وهو اللف المجمل الذ يز يب(النس التر فصل 
ة لمفهوم المفصل في مضمون الجملة(دون نسبتها) : فهي الجملة التي  النس انة. أما  خرجها من حيز اإلبهام ألى حيز اإل ، و

ه، وقد وت عل حسن الس جعلها  تفيد معنى  يب(الجملة) و ل اإلبهام على تر ان يز عمل التفصيل على ب ترد الجملة هنا مبهمة ف
مفهومة لد المتلقي ومن هذا النوع من التفصيل ما يرد متصًال ، ومنه ما يرد منفصًال لقد أوضحت إن هناك فوارق بين اإلجمال 

ان لإلجمال ، واإلطالق، والعموم من جهة المفهوم ودرجة الخفاء ، أو حيث ل منهم . وٕاذا  ة االستغراق، أو األدوات التي تبّين 
ان  ص من حيث المفهوم، ودرجة الب ين التقيد، والتخص ضًا ثمة فوارق بينه و ثمة فوارق مع اإلطالق والعموم فإن للتفصيل أ

 مبهمة.وتوافر األصالة أو عدمها فيها ، وغيرها مع اعطاء األمثلة لكل لف من هذه األلفا ال
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ا نعمت علي اسم الطالب  ميد
  المنجز العري للروائيين الكرد عنوان الرسالة أو األطروحة

ة من  ة السرد  ٢٠١٣-٢٠٠٨دراسة في البن
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

م في فقد أظهرت ا -الراو - على المستو البنائي للعنصر األول ة، فقد تصدر الراو العل لدراسة تفاوته في النصوص الروائ
ما تصدر الراو المصاحب في نصوص ُأخر مما أضفى على النص متعة اكبر وعرض وجهات نظر أكثر، في  ات، ف عض الروا

ال وق مثل المرو له عنصر االستق . ان حضور الراو الخارجي هو األقل حضورًا من بين األنما د تبين الدراسة وجود حين 
ات في النص والنوع اآلخر المرو له  المرو له الممسرح. وهو إحد الشخص ة تمثل األول  ن في النصوص الروائ ارز نوعين 

ات. ادل لألدوار بين الشخص ان هو المرو له الظاهر فتكون حينها ت عض األح ون الراو في   غير الممسرح، وقد 
ة فعلى  أما دراسة الزمن فقد ات الزمن ما تفاوتت في استخدام التقن ة  شفت الدراسة عن تذبذب  الزمن في النصوص الروائ

ان  ما  اق) فقد سجل االسترجاع الخارجي حضورًا اكبر من االسترجاع الداخلي ف االسترجاع واالست مستو الترتيب الذ تمثل (
اق الحضور األقل.أما على مستو المدة فقد سج ع أنواعها (الوقفةلالست بيرًا بجم اتها حضورًا  ص -المشهد -لت تقن  -التلخ

ة وهي السرد المفرد،  عة أنما من عالقات التكرار في النصوص الروائ ة الثالثة (التكرار) فقد وقفنا على أر الحذف) ولم نعدم التقن
نة في الن عض والسرد المضاعف، والسرد المتعدد، والسرد المؤلف. تعددت األم ة بين الشمال والوس والجنوب في  صوص الروائ

 ، ان مغل ة في م الشخص ان  فسح الم ة على الرغم من فسحتها، وقد  الشخص نة المفتوحة قد تضي  ان فوجدنا ان األم األح
ان  نة المغلقة والمفتوحة، وأما الفضاء فقد تعدد إال ان فضاء العراق  األم ة  األكثر حضورًا من هنا جاءت عالقة الشخص

ة تحليلها والكشف عن  ف ة هي التي تفرض  عة الروا ان فضاء الخارج محدودًا.ان طب ما  ة، ف والمتسيد على  النصوص الروائ
ارزة عند  انت سمة  ، إذ  ة تصدر النس الدائر عة انساق في النصوص الروائ قة بناء الحدث عن أر قة بنائها، فكشفت طر طر

منع من الروائي (تحسين  ) إال ان هذا لم  ان للنس المتناوب حضور ملفت وخاصة عند الروائي (برهان شاو اني)، و رم
ة،  ع حضوره في النصوص الروائ ما سجل نس التتا  ( ة (أزهار محمود) والروائي (زهد الداوود توظيف هذا النس عند الروائ

ة غال ا ًا ما وأما النس األخير فكان نس التضمين فكل ح ة فغال ة أخر أو أكثر وهذا هو حال الروا ا ًا ما تضمن داخلها ح
ات التي حفلت بهم  ة توصلنا إلى تعدد نماذج الشخص ة األم.وفي قراءتنا للنصوص الروائ ا ات صغيرة تتضمن الح ا نجد ح

ستعين الكاتب ًا ما  ة حضورًا مميزًا غال ة الرمز انت للشخص ة، فقد  ات الرسال رسالة  النصوص الروائ بهذا النوع من الشخص
ما نجد  ات المثقفة،  ًا، فضًال عن الشخص ات القلقة التي ال تملك رأ ة الشخص ما نجد في نصوصنا الروائ اشرة،  غير م

ات ن ًا ما تنتهي هذه الشخص فرض عليها وغال ع قبول أو رفض ما  ة اإلرادة  التي ال تستط ات المقهورة والمسلو ة الشخص ها
ات  م الشخص عمد الكاتب إلى تقد ارزة. وقد  ة سمتها ال حث عن الوطن والهو ان صفة ال ة إذ  ات الوطن نة وأخيرًا الشخص حز

ة إلى خانة معينة. ن ان تصنف تلك الشخص م  عبر وصفها وحينها 
  

   



م ر  سراب 
 

م  اسم الطالب ر   صفــا داود محمود 
 

ة ال عنوان الرسالة أو األطروحة ةأسلو ة العراق ة النسو   سرد في الروا
   ٢٠٠٣ــ ١٩٩٠

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة  ة العراق ة النسو إلى جملة من النتائج ،فعلى المستو المعرفي تبين  ٢٠٠٣ -١٩٩٠أفضت دراستنا ألساليب السرد في الروا
ة  ة النسو ده لنا أنَّ الروا ا المرأة فحسب ،وهذا ما يؤ قضا س  ا الوجود اإلنساني عامة ول قضا حث قد عنيت  ة قيد ال العراق

ات  شفت المقار )أما على المستو المعرفي فقد  حث حول مفهوم (األدب النسو وجهة نظرنا التي نوهنا عنها في مقدمة ال
ة ال ة لهذه النصوص عن الكثير من المالمح األسلو قة النقد أتي:توصلنا في الفصل األول إلى حق ما  ن إجمالها ف م تي 

ل منهما من خصائص  حمله  ما  ة ،وسينما و ع الفنون األخر ومن شعر،ومسرح استقطاب النص الروائي النسو العراقي لجم
ون  النص السرد ف ة الخاصة  ة لتنصهر في بوتقة واحدة مع الخصائص واألساليب الفن ًا وأساليب فن له خطا محصلة ذلك 

ارز  ة العناصر األخر والظهور ال ق ات و منة الفعل ، والشخص ًافقد وقفنا عند مالمح األسلوب الدرامي المتمثلة به ًا حداثو سرد
ات عض الروا س على مبدأ التضاد والمعارضة .وقرت  ل رئ ش اطني، ووحدة الحدث ،والمفارقة التي تعتمد   للحوار الخارجي وال

ها أقرب إلى الشعر  حاء حتى بدا أسلو ة واإل الشفاف ه إذ امتازت  ها ولغتها من لغة الشعر وأسلو قيد الدراسة في أسلو
ة، ومجاز،  نا ة من استعارة،و ة والبنائ احات اللفظ ر محمد نادر )من خالل االنز ة (قبل اكتمال القرن) لـ(ذ ما روا وصوره،والس

  وتكرار، وأسطورة.
ت ات براعتهن في امتالك أدوات  وشار ة ،فأظهرت الروائ ر ة السينما وضارعتها في أساليبها التصو عض النصوص السرد

اني) والمشهد المضاعف (عين  ات المونتاج (الزماني والم فهن لتقن ة عبر توظ ر في بناء المشاهد السرد التعبير التصو
اك ة لفضاء اللغة  الطائر)، والمشهد الصامت، واللقطة، والفالش  (االسترجاع).ووقفنا في الفصل الثاني عند الفضاءات المواز

ة سعت جاهدة إلى أن  ة العراق ة فتبين لنا أّن الروائ غته النهائ ص ل عبر عالقتها معه فضاء النص السرد  ة والتي تش السرد
ة وت ة الضمائر في الجملة السرد عادًا جديدة عبر حر ادل المواقع تمنح نصها السرد أ ة من خالل ت عدد إحاالتها المرجع

ات . ًا متعدد االنحناءات، متعدد المرجع حق أسلو  ،وانشطار الصوت السرد الواحد إلى صوت واحد وأكثر ل
  

   



م ر  سراب 
 

  سّتار جبر عبيد  اسم الطالب
 

  التناص في شعر عنوان الرسالة أو األطروحة
 ُعروة بن ُأَذينة

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اشرة المحورة،  ة الم ن، األول، القرآن م، في شعر عُروة بن ُأذينة حدث ضمن محور احث أنَّ التناص مع القرآن الكر وجَد ال
اشرة المحّورة .تعامل الشاعر عروة بن ُأذينة ، مع النصوص المتداخلة مع ة غير الم ي من خالل  والثاني القرآن شعره بوعي حر

احث أن أغلب التناصات  ة .وجَد ال ة المتداخلة ، واإلفادة منها في توظيف المعاني المطلو ره لمعنى النصوص الشعر تصو
قبيلته ، ودورها في نصرة الدين اإلسالمي ، فضًال عن تناصه مع  ه فخر الشاعر  زت في غرض الفخر ، وأقصد  ة ، قد تّر القرآن

ة االجترار ، عض األ ات هي آل قين حدث ضمن آل ة .التناص الشعر في شعر ُعروة بن ُأذينة ، مع الشعراء السا حاديث النبو
ة الحوار.التناص مع النثر في شعر الشاعر ُعروة بن ُأذينة، اقتصر على التناص مع الحديث النبو  ة االمتصاص، وآل وآل

ي .تداخل ف، والتناص مع المثل العر ، فقد جاء الشر ت نصوص ُعروة بن ُأذينة مع نصوص التراث من أمثال ، وموروث شعر
ة  رجع التناص وف هذه اآلل عمل فكره ، ُو اإلشارة إلى المثل، وترك السبيل للقارئ مفتوحًا ؛ ل االكتفاء  التناص في هذا المجال ، 

 إلى أصله
  

   



م ر  سراب 
 

  اسين ضار نجم العجيلي  اسم الطالب
 

ة أو عنوان الرسال
 األطروحة

  تطور الخطاب الروائي 
عي  ات عبد الرحمن مجيد الر   في روا
  
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عت ة إلى أخر , فنجد أن الروائي ال  م أنما من الرواة من روا الراو فقد تبين أن هناك اختالفًا في تقد ما يتعل  مد على راٍو ف
ما يتعل  ة إلى أخر .ف اينت من روا اته ,أما أنما الخطاب فقد ت اته بل هناك أكثر من راٍو في اغلب روا واحد في روا

ة بنائها , ولكنها قد تتف في شيء ثابت وهو تأزمها النفسي  ة إلى أخر من ناح ة فقد جاءت متطورة من روا ة الروائ الشخص
ل الطرق , ونجد إصرار الروائي والعاطفي واشتغال  ة مفرطة من خالل استغالل المرأة  اسة , وانمازت اغلبها بنرجس الس اغلبها 

اته  س مقصورًا على شخص طل السلبي , وهذا ل ه للداللة على أنموذج ال اته مثاًال يؤتى  الي , حتى غدت روا طل اإلش على ال
ات الثانو ة بل نجد أن اغلب الشخص س يز الروائي على الزمن الرئ الزمن فقد وجدنا تر ما يتعل  ة . أما ف ات سلب ة هي شخص

ة  خ خي من خالل المراحل التار يزه على الزمن التار ذلك تر طاله , و ة الخاصة بإ النفسي من خالل إظهاره لالزمات النفس
ما يتعل في بناء األحداث فقد  اته .أما ف اته إذ قد نجد أكثر المختلفة التي عرضها في روا ة لروا نوع الروائي في األنساق البنائ

ة إلى أخر , وهذا االختالف هو  ان فقد جاءت داللته مختلفة من روا ة الواحدة .أما على مستو الم من نس بنائي في الروا
حسب ما يخدم ا ذلك الوصف نجده يوظفه  ل الذ قادنا إلى أن نجد تطورًا في الخطاب الروائي , و صورة مختلفة في  لخطاب و

ذلك  ة إلى أخر , و ة من روا عتمد على تنوع لغته السرد اللغة وتداخل النصوص , فقد تبين أن الروائي  ما يتعل  ة .أما ف روا
ة إلى أخر .وهنا ضا من خالل اختالفه من روا ه الروائي, وجاء الحوار متطورًا أ ك اعتماده على التناص من اجل إثراء خطا
ة من اجل إثراء عالمه  اته على سيرته الذات احث في هذه الدراسة وهو اعتماد الروائي في اغلب روا ره ال شيء البد أن يذ

اته الخاصة منذ الطفولة إلى أعتاب الكهولة , وٕاذا أردنا ترتيبها على حسب عمره الزمني  اته نسيجا من ح الروائي , فغدت روا
ة  اآلتي: (أ اته  اة هي , القمر واألسوار , عيون في الحلم , األنهار, خطو الطولتكون روا خطو العرض , نحيب  -ح

احث  اتها ومحطاتها ومن اجل ذلك اختار ال ل تجل ة  ات سيرته الذات ح ) نر من خالل هذه الروا الرافدين , هناك في فج الر
ة الر  ق اة هي ) في دراسته هذه على اساس أن في  ة ح صرح بذلك قوًال إال أنه إدخال (أ ة وٕان لم  ات جزءًا من سيرته الذات وا

اته أحب أن  طاله , مع ذلك نقول أنه وجد في سيرته موضوعًا مهمًا لروا ين أ ه الكبير بينه و ه عمًال من خالل التشا صرح 
خ واألدب . هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل دراستنا للخطاب عي) . سجل هذا للتار   الروائي (لعبد الرحمن مجيد الر

 
 
  



م ر  سراب 
 

  صالح سعــد مخلـــف اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  البناُء الفنّي في شعِر هاشم بن حردان
ة) ة فن   الدورقــــــي(دراسة تحليل

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة متميزة بين عشيرته إلى جانب جودته في ان الشاع ة ودين انة علم ر من العلماء الفضالء والشعراء المشاهير ، فهو صاحب م
ه  ألفاظه ومعان ة  ة واألدب م ، إْذ استقى منه ثروته اللغو ة من القرآن الكر الشعر وفنون األدب .استمدَّ الشاعر ثقافته الدين

اس من القرآن ة . استمدَّ  متضمنًا هذا االقت ة حججه المنطق ه االسترحام واالستعطاف ولخدمة مضامينه وتقو م الذ أراد  الكر
ل النفس ،  تب اللغة واألدب ، فهو أديب وشاعر حسن األسلوب طو ة بإطالعه على  ة وصقل موهبته الشعر الشاعر ثقافته األدب

ه عدد نظم معظم شعره في رثاء أهل البيت والسّما مراثي سيد الشه ه السالم) ، فشعره رقي ومنسجم ، إْذ أشاد  داء الُحسين (عل
ة استمدها من خالل دراسته الفقه  ة ودين ن عن عصره .الشاعر صاحب ثقافة علم ن له والمتأخر اء المعاصر من العلماء واألُد

ة ال م العلم ألوان من المصطلحات والمفاه األحداث واألصول والفلسفة ، حيث حفل ديوان شعره  ما حفل ديوانه  واردة في شعره ، 
ة  خ اإلسالمي واألحداث التي مرت بها الدعوة اإلسالم ة استمدها من خالل سعة إطالعه على التار خ ة ، فثقافته التار خ التار

ين في زمن الرسول األعظم محمد ( عده والسّما واقعة الطوالوقائع التي حصلت بين المسلمين والمشر ف.أسهمت ثقافته ) وما 
ها القصصي المثير ، ولذلك أغنى الشاعر الجانب القصصي  أسلو صور لنا واقعة الطف  خ أن  تب التار بإطالعه على 

ان ، ألنَّ إدراك الزمان يتم من  الم ا الزمان  ان والحوار، ومنها نجد ارت استخدامه عناصر القصة من الحدث والشخوص والم
ة ان ة ، فلغة الشاعر  خالل المظاهر الم ن الشاعر من لغته الشعر ا واضٌح جلي في شعر الشاعر .تمّ في العادة ، وهذا االرت

ة التي  ة أثرًا في لغته الشعر ع ة والطب ة والثقاف حتف في ذاكرته من ألفا مستوحاة من بيئته العلم ة وما  وثقافته الشخص
ه ألفاظه ومعا ًا انتقى ف لْت له معجمًا شعر عيدة عن التكّلف والتعقيد وهي تحق ش متانة أسلوب قصائده وجزالة ألفاظها ال ه  ن

ناؤها ال ينفصالن عن  ونات البناء الفني لقصائد الشاعر ، فموضوع القصيدة و الموروث األدبي .اهتمام النقاد بدراسة م صلتها 
ل إلى المضمون ، حيُث يبرز دور الشاعر ف ة خل القصيدة من الش شعره إلى عمل صل  ة ل ة والفن ي تلك الوحدة الموضوع

 درجة الجودة .
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 سناء منير عبدالرزاق اسم الطالب
مِ  عنوان الرسالة أو األطروحة   آَاُت المجيِء في الُقرآِن الَكْر

ةٌ «   »دراسٌة نحو
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٢  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ِ هذِه القواعد. وما هذِه  وال شكَّ  ِ القواعد النَّحوَِّة، وشواهدُه خيُر ُمعيٍن لتطبي ا س الستن َم هو المصدر الرئ في أنَّ القرآَن الكر
ن  ثيٌر من اآلخِر ُلوَن و ِه األوَّ م، وترك ما اعتاَد عل واهِد النَّحوَِّة من القرآن الكر الشَّ ِض وراَء من الرسالة إال دعوٌة  إلى األخِذ  الّر

اِت المجيء أنَّه ِز القواعد النحوَّة. وقد تبيََّن لي في أثناِء دراستي النحوَّة آل عِر المجهولة والموضوعة في تعز اِت الشِّ ا أب
ام:أوًَّال: في األسماء المرفوعات: جاء الفاعُل م ًرا وجوًا  اشتملت على أغلِب موُضوعاِت النَّحِو، ومثَّلت اآلتي من القواعد واألح ؤخَّ

  وجوازًا. 
ر لف عود الضمير على متأخِّ م، لئّال  عوُد على المفعول المتقدِّ ضميٍر  ونه متَِّصًال  ًظا أما الوجوُب؛ ففي ثالث حاالٍت، تمثَّلت في: 

ونه محُصوًرا بـ (إالَّ) والمفعوُل ضم ونه اسًما ظاهًرا، والمفعول المتقدم ضميًرا متَِّصًال. و ًة. و   يًرا متَِّصًال.ورت
ون المفعول ِِه أكَثَر أهمَّة  ٌس. و س في الكالِم ل ِن، ول ونه والمفعول اسمين ظاهر   منه.وأمَّا الجواُز؛ ففي حالتين، تمثَّلتا في: 

ونه، في األصل، نعًتا أو ِصَفًة  ا معناه. و ً   في معرِض الذَّم.ب ـ جاء المبتدأ محذوًفا؛ لكوِن خبرِه مصدًرا نائًا عن فعِلِه مؤدِّ
ونِه م عد (لوال). وتمثََّل الجواُز في  ونِه مطلًقا عاما  علوًما لد أمَّا الخبُر؛ فقد جاَء محذوًفا وجوًا وجوازًا. تمثََّل الوجوُب في 

امع.   السَّ
ُح؛ فجاَء اسًما ظ ر حأما الصَّ ًحا وغيَر صر ِه صر ات: جاء المفعوُل  ا) وجاَء ثانًا: في األسماء المنُصو ا أو مبن اهًرا ( معًر

عد (لو  ه جملٍة.وجاء محذوًفا  ة ، وش ة أو اسم مفرد، فعل لة  مصدٍر، وجملة مؤوَّ ِح؛ فجاَء مؤوًَّال  ر شاء)، ضميًرا. وأمَّا غيُر الصَّ
ونِه ضميًرا عائًدا على اسٍم موصوٍل في جملة الصلة، وفي فواصل اآل عد نفي الِعلِم، فضًال عن  . جاَء المفعوُل و اِت لغرٍض لفظيٍّ

ِه، أو إلى ٌ نابت عن المصدر، إمَّا بإضافِتها إل ًنا لعدده. وهناك ألفا ًنا لنوعِه، ومبيِّ ًدا لمصدِر عاملِه، ومبيِّ ُ مؤِّ موُصوِفِه،  المطل
فعٍل متروٍك إظهاُرُه  أو  عوض عن فعلِه أو بجعلها صفتُه. جاء المفعول ألجل انتصاِبها  اِت المجيِء: مصدًرا ظاهًرا، أو  ِه في آ

اِت المجيِء، ما ُمثُِّلُه. وجاءت  ان. لم أجد للمفُعوِل مَعُه، في آ ِه: ظرَف زماٍن، وظرَف م الحال: ومؤوًَّال ِمصدر. وورد المفعوُل ف
ونها: مفرًدا. جم ة. فضًال عن  رة. ُمشتقَّ دة. منتقلة. الزمة. مقارنة. مقدَّ نًة. مؤِّ ه جملة. أمَّا صاحُب الحاِل؛ فجاَء: ُمبيِّ لًة. ش

ًنا: إلبهاِم ا ه، واسَم إشارٍة، واسًما موُصوًال.جاء التمييُز مبيِّ ِة. فاعًال، ونائَب فاعٍل، وخبًرا ومجروًرا، ومفعوًال، ومضاًفا إل س لذاِت، والنِّ
؛ فجاَء: اسمً  َه جملٍة. أما اسم إنَّ اَن: مفرًدا، وجملًة، وش ا)، وضميًرا متَِّصال. وجاَء خبُر  ا ومبن ًحا ظاهًرا (معًر   ا صر

 
  

   



م ر  سراب 
 

م عدا اسم الطالب   أحمد إبراه
 

  ديوان السر الرفاء عنوان الرسالة أو األطروحة
ة   دراسة لغو

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٠  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ان ذلك منه جاءت ظاهرة تخفيف الهمزة عند السر ال حذفها وتارة أخر يبدلها و ل ملحو فهو تارة  ش قها و رفاء أكثر من تحق
لمتين وهي (واذهْب) واألصل فيها (وَأذهب) واألخر (مُ  ة إال في  ِضًّا) مستساغًا مقبوًال ذلك أنه لم يخالف عادات العرب النطق حذف السر الرفاء أحد الحرفين واألصل فيها (مضيئًا) . لمة (المدلهْم) قد  ما في  ة وطلب الخفة  المتماثلين لغرض الوزن والقاف

لمة (اسطاع) محذوفة التاء  حث أن هذا الحذف من الشواذ . وجاء السر الرفاء  م وَأثبت ال واألصل فيها (المدلهّم) بتشديد الم
صًا على واألصل فيها (استطاع) فحذف التاء استثقاًال لها مع الطاء وهذا مستساغ لورود ان السر الرفاء حر ه في القرآن . 

ة  ار األلفا المناس ان موفقًا في اخت ما  عبر عنه  ات الواقع الذ  ة ومقتض ة الشعر ار أصوات معينة تتالئم مع التجر اخت
عة الحدث .    وطب

د في ديوان السر الرفاء وتوظيف الشا ة الفعل الثالثي المز ة تتالئم مع أظهرت الدراسة دالالت أبن اقات شعر عر لها في س
ة هذا المعنى إال  ر المعجمات اللغو ) ولم تذ معنى (نا ) إذ جعل األول  ) و (تبد موضوعاته المختلفة إال فعلين وهما (أنا

معنى (ب ة الحديثة وهو المنجد في اللغة واألعالم ، واستعمل الفعل اآلخر  ًا واحدًا من المعجمات اللغو دا) ، أ : ظهر معجمًا لغو
ة  ر المعجمات اللغو ضًا  –، ولم تذ ة . واستعمل  –أ اد أتي على معنى اإلقامة في ال روا أنَّه  ) ، وٕانما ذ هذا المعنى في (تبدَّ

ـ(نهب)، وهو مصدر استعمله مع الفعل (تناهب)  اقها  ثرة وجاءت متنوعة وذات دالالت منسجمة وس ة المصادر  الشاعر أبن
اس ادة ، وهذا وارد  والق د وهو (التكثير) ومعنى الفعل قبل الز حمله الفعل المز (تناهب) حتى يجمع في البيت الواحد معنين معنى 

ما يلح أن السر الرفاء وظف من المصادر توظيف تضاد وتجانس صوتي عندما جمع في البيت بين (ترح)  م .  في القرآن الكر
عضها ألفعال الزمة والقسم و (فرح) ليجعل منه أكثر وصوًال إ أكثر من مصدر في البيت الواحد  أتي  انًا  لى ذهن السامع وأح

د)  مي (معوَّ ما استعمل السر الرفاء المصدر الم ًا واضحًا  ق طًا وتناغمًا موس سب البيت ترا ة وهو بهذا األسلوب  األخر متعد
ر المعجمات  ح عادة له ولم تذ أتي معنى (متعّود) ، أ أص ثيرًا ما  د الرجل إذا َأسنَّ .  ة هذا المعنى وٕانما معنى عوَّ اللغو

 ، عة منها في بيت واحد وهي (حائد، والح أر أسماء الفاعلين بدًال من أفعالها لغرض الثبوت والدوام فقد جاء  السر الرفاء 
ة عن اسم الفاعل معنى المخاصم نائ لمة (خصم)  ذلك جاء  ليدّلل بها على الغرض نفسه . ووردت الصفة  وهارب، وطالب). و

ستعملها في قصائد المدح والذم والوصف . فقد استعملها في أماكن لضرب من  ثرة في شعر السر الرفاء وأكثر ما  المشبهة 
حث ورود أسماء ا غة مختلفة داخل القصيدة الواحدة وأظهر ال أكثر من ص يد من خالل تكرار الصفة نفسها أو  لمفعولين التو

معنى اسم المفعول  غة اسم الفاعل  ستعمل ص ان قسم منها للتجانس الصوتي داخل البيت الواحد وقد  لد السر الرفاء و
ما وردت  معنى المعروفة إلقامة الوزن الشعر  ضًا  –لفظة العارفة التي استعملها  ه اسم  –أ ة تؤد ما يؤد غ سماع ص

ست على ز  معنى مجلوب و (ِدهاق) ، أ : مترعة ممتلئة . وفي هذا أثر واضح للقرآن المفعول من معنى ول نته منها : (جليب) 
حث أن  وب) . وأظهر ال ب) ، أ : (المس ه المفعول مثل : (س ما استعمل المصدر وأراد  م في أسلوب السر الرفاء،  الكر

ة الجموع وتنوعها فلم يخرج عن قواع ة، وأزمة، وفضلة) السر الرفاء أفاَد من أبن ة، وظب ًال حين جمع (ن ة إال قل اس دها الق
ين العين والصواب فتحها ، وجمع (أم) لغير العاقل على (أمهات) والصواب أن تجمع على (ُأمَّات) ، وجمع  جمع مؤنث سالم بتس

حث أن الذ يجمع على (أفاعل) هو االس م ، نحو (أجدل، أجادل) (أشوس) صفة على (أشاوس) والصواب (ُشوس) وأثبت ال
ة هذا الجمع إنما يجمع  ر المعجمات اللغو اس ولم تذ وجمع (شائل) صفة للناقة التي تشول بذنبها للقاح على (شوائل) على الق

ل) أو (ُشيَّل) أو (ِشيَّل) فأمَّا (شوائل) فمفردها (شائلة) وهي الناقة التي أتى عليها من    على (شوَّ
عة أش ضًا  –هر فخفَّ لبنها وتجمع حملها أو وضعها س معنى مفعولة  –أ ة) صفة  اس ، وجمع (حبي على (َشْول) على غير الق

ة  . قل الصرفيون بهذا الجمع ولم يرد في المعجمات اللغو ائب) ولم   على (ح
  

   



م ر  سراب 
 

  محمد حمدان عبد الله اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

اِت    الموت داللة التراكيب النحوّة في آ
 

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

م الخبر على المبتدأ, والظرف والجار  - ات الموت وجوًا وجواًزا, متمثًال بـ: تقد ة في آ ان الجملة الخبر عض أر م  ورد تقد
ه على الفاعل أو ا ه, والمفعول  الخبر عل م والمجرور المتعّل  عضها, وتبين أّن التقد ه, أو على  لفعل, ومتعلقات الفعل عل

ون لتحقي دالالت وأغراض زائدة على المعنى  ؛ ف ه فهو فرض من واقع اللغة وعناصر الكالم. أّما الجواز ار ف ي ال خ الوجو
ان له أ ؛ ولذلك  ص, أو التشو ه, أو التخص المتقدم واالعتناء  ة, العام منها: االهتمام  ات الكالم الغ في تحقي الغا ثٌر 

الغها إلى المتلقي، لذا ُعّد صورة من صور اإلعجاز القرآني التي تدّل على  واألغراض التي تجول في نفس المتكّلم من اجل إ
عيد. ب وال من  ة التي ال تدانى ال من قر اغة التراكيب القرآن   عظمة الخال وروعته في ص

يد -٢ ال التو ضمير  تعددت أش يد  الفعل, والتو األحرف المشبهة  يد  ات الموت, فتمثلت بـ: التو ة في آ يب وأنماطه التر
يد بـ(السين وسوف),  المصدر, والتو يد  يد بـ(لن), والتو يد بـ(قد), والتو فة, والتو يد الثقيلة والخف يد بنوني التو الفصل, والتو

أسلو  يد  يد بـ(الم الجحود), والتو , والتو يد اللفظي والمعنو الم االبتداء, والتو يد  األحرف الزائدة, والتو يد  ب القصر, والتو
يد, وذلك مراعاًة لحال السامع  م في استعماله ألساليب التو النعت. وهذا يدّل على ثراء لغة القرآن الكر يد  الحال, والتو يد  والتو

حسب م ون  ة في التعبير, فهو  ات القول ه.وللمناس ار أو ضعف ف ه حال المتكّلم من شّدة في اإلن   ا تشعر 
ه, بل جاء متمثًال بـ:  -٣ ات الموت مقتصًرا على حذف المسند أو المسند إل ة في آ أِت الحذف في تراكيب الجملة الخبر لم 

ه, وحذف التمييز, وحذف المبتدأ وحذف الخبر, وحذف الم وصوف, وحذف حذف الفعل, وحذف الفاعل, وحذف المفعول 
ون ألغراض ودالالت  ن لإليجاز واالختصار حصًرا, وٕاّنما  اإليجاز واالختصار, والظاهر أّن ذلك لم  ثيًرا ما ُعلِّل ذلك  المضاف, و
احث  , فهي تختلف من  ير الدقي ن أن تحصر؛ ألّن العماد في إدراكها هو الذوق الروحاني المعتمد على التدبر والتف م ثيرة, ال 

م, والتحقير, وضي آل المحذوف, وتكثير المعاني, والترغيب, والترهيب, وتعجيل المسّرة أو المساءة, والتعظ خر, وأشهرها: العلم 
ر دون سائر أبواب  اب ال قة بين المبنى والمعنى. وهذا يدّل على أّن الحذف هو ال ر سرعة الحدث, والمطا ان تصو المقام, و

ه ا الغة الذ يجد ف ات الموت ال ة في آ ة.وردت تراكيب الجملة اإلنشائ ّل زمان جديًدا.في تراكيب الجملة اإلنشائ احث في  ل
ات الموت,  ة:تنوعت أدوات االستفهام في آ ة الطلب ة, فعلى مستو التراكيب اإلنشائ ة, وغير الطلب ة الطلب قسميها اإلنشائ

د ما ذهب  ان أكثرها وروًدا الهمزة, وهذا يؤّ اب االستفهام, فهي تدّل على االستفهام أصالة, و ون من أّنها أّم  ه النحو إل
ر,  التقر ة, وتستعمل للتعبير عن معاٍن ال تقوم على مجرد طلب الفهم, بل على معاٍن ُأخر  ستفهم بها عن المفرد والنس و

دخولها على ا الدخول على أنم متنوعة  ار, والتعجب, وغيرها, وتنماز  ات واإلن , وتقّدمها على حرف العطف. لم يرد في آ لشر
ذلك, فإّن معنى  ن  قًا, أّما إذا لم  ان األمر حق غة (افعل) الدالة على طلب حصول الفعل إذا  غ األمر سو ص الموت من ص

ة  غة أصل اق. وقد تبين أّنها ص قى موجوًدا فيها فضًال عن إفادتها معانَي أخر تفهم من الس ست الطلب ي قائمة برأسها, وهي ل
غة فعٍل لعدم داللتها على الزمن، وال إسناد فيها, فضًال عن أّنها مجردة من حيث الوضع عن دالالت الزمن والوجوب  ص

ات الموت  اق الكالم وجّو النص.جاءت تراكيب النهي في آ واالستعالء والمّرة والتكرار وغيرها, وٕاّنما تفهم تلك الدالالت من س
غة لغوّة موضوعة لطلب  متمثلةً  غة (ال تفعل) هي ص غة لف الخبر, وقد تبين أّن ص ص غة (ال تفعل), والنهي  ص بـ: النهي 

حدد  الكّف عن الفعل للحاضر والغائب, وال داللة لها في ذاتها على االستعالء, أو الوجوب, أو المقدار, أو الزمن, وٕاّن الذ 
اق الكالم و  قي وهو طلب الكّف عن الفعل إلفادة داللتها على ذلك هو س غة في غير معناها الحق القرائن. وقد تستعمل هذه الص

ه من  غة (ال تفعل) ِلَما ف ص ة تتوقف عليها قرائن األحوال والظروف.أّما النهي بلف الخبر؛ فهو أبلغ من النهي  معاٍن مجاز
الغة في الحث على طلب ترك الفعل. لم ترد في آ ا) إذ التأكيد والم ّله من أدوات النداء سو األداة ( ات الموت بل في القرآن 

ًا.  ان المناد قر ًفا إذا  ة متنوعة فهي أصل حروف النداء, وأكثرها استعماال. وقد تحذف من الكالم تخف يب جاءت في أنما تر
ة؛ فقد جاءت مقتصرًة على القسم  ة غير الطلب ه: الظاهر والمضمر, وقد تبين أّن تراكيب أّما على مستو التراكيب اإلنشائ قسم

يد أّن هذه  الفعل المضارع المتصل بنون التو ), أو  الالم المقترنة بـ (قد), أو بـ (أداة الشر ه  القسم المضمر المستدلُّ عل
ه الم القسم في إفادتها للتو  ه هي الٌم تش ست تراكيب قسم, وأّن الالم المستدّل بها عل  يد والتحقيالتراكيب ل



م ر  سراب 
 

 عدنان داود عبد الحسن سم الطالبا
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ّةِ  ِة العر ِة في البن   فلسفُة الحر

ة والّتطبي   النظّر
  
 

 ماجسير الشهادة
 ٢٠١٢  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عد رحلتي مع ال  أتي:فلكلِّ جهد َأجره, ولكلِّ زرع ثمره, و ما  ات ظهر لي جملة من النتائج, ُأوجزها  ات في اللغة - حر إنَّ للحر
عها. فقد قرب  فتها في إيراد المعاني وتنو يل المقطعي َأْم من حيث وظ ة منزلة ال تقلُّ عن الحرف سواء من حيث التش العر

ا ارة عن تجل ة ع ة في اللغة العر ات فكرة مفادها َأنَّ الحر حث من إث ه ال ة في توج ة تكون دْخًال لنوع الحر ة ذهن ت لتقن
مة ما جاء في التراث مّما عرضه اَألسالف  قي ُمَتمِّ طها الضوء على الجانب التطب ة هذه الدراسة في تسل ما تكمن َأهم الداللة , 

ن أن يرتقي إلى مست م ة بين الصوت والمعنى, ال  ع ة الطب المناس ع. إن القول  ل عرضي سر و القانون العام, وذلك أن ش
ة جهدا تكفل  , ولم تشهد الساحة اللغو حتاج إلى تطبي عام على مفردات اللغة, وهذا األمر إلى اآلن لم يتحق مثل هذا القول 

المعنى سوغت القول: إن هذا  احثين الجادة, التي قدمت تفسيرا مقنعا لعالقة الصوت  قات ال عض تطب بهذا األمر, غير أن 
ة الط .أن استثمار نظر م في الدرس اللغو أخذ موقعه السل أن  فيلة  ه ستؤد إلى نتائج  حث ف عة ال , فمتا ش غي أن  ر ين

قي  ة النظر في الجانب التطب هذا تكون زاو ة, و ما يخص الحر قات ابن جني ف األصل التي جاء بها ابن فارس, يتف مع تطب
ما وصل ة ابن جني ف ة, هو  على وف منهج ق أمثلة تطب عج هذا الجانب من الدرس اللغو  قات. إن أول من  إلينا من تطب

ة  ادت تكون منهجا معتمدا في عمل ة,  ق ة تطب أمث ه  ه, إال أنه توسع ف العالم ابن جني, على الرغم من إشارات الخليل وسيبو
ة معينة بدت ل قاته على وف منهج . سار ابن جني في تطب عضهم اآلخر؛ فاستطاع التطبي عض الشيء, أما  عضهم غامضة 

اس عقد الصلة بين الصوت والمعنى يرتكز على الجهد المبذول في  ان يخرج بنتيجة تبين معالم منهج ابن جني, متمثلة في أن ق
أو األحداث,  أثناء نط الصوت بوازنته مع المعنى المحسوس, أو االعتماد على صفة في الصوت تتساوق مع صفة في المعاني

 حذوا لمسموع األصوات مع محسوس األحداث.
 

 
  



م ر  سراب 
 

م محمد الُعمير  اسم الطالب ر   حيدر رضا 
 

الغــــي عنوان الرسالة أو األطروحة   جماليــــات األداء ال
 في شعر لسان الدين بن الخطيب

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

قة  ع من أعماق الفنان، ولكنه حق ة، فهو ظاهرة تن إنَّ ظهور الجمال ارت بوجود اإلنسان، وتطوره مرهوٌن بتطور الذات اإلنسان
انتا نسبيتين، إذ يدرك  ة، وٕاْن  ة والموضوع ا الذات ح الجمال معرفة يتقاسمها جان هذا أص ائنة في العالم الخارجي، و ة  موضوع

العقل وا عًا الجمال  شفت الدراسة عن نظرة القدماء المتراوحة حول الجمال وتذوقه، فكانت تتغير بين حيٍن وآخر ت لوجدان معًا لقد 
ستطع الفالسفة والنقاد والجمهور تحديد مصطلح الجمال وحصر قواعده وُأسسه، فضًال  عضها، فلم  لتغير األذواق واختالفها عن 

ال غوص بنظرته إلى عن ذلك تمثلت نظرة الجمال األولى  ل، غير أن اإلنسان بتطوّره استطاع أن  ع الحسي، إذ لم تتعَد الش طا
م  م الوحدة والح والخير مفاه ة؛ لذا يجد القارئ مفاه مفهوم الجمال نقلة نوع م  مجيء اإلسالم انتقل القرآن الكر المضمون، و

ن ألحد  م فصل أحدهما عن اآلخر، فتوسع المفهوم الجمالي على مرِّ أصيلة في علم الجمال، فصار الفن مالزمًا له، وال 
ل  ش ة، مما جعلها تهتمُّ  ة األدب ة) تطل على التجر ارزًا في العصر الحديث، وصارت لفظة (الجمال انًا  العصور، حتى احتلَّ م

ة، ومن هذا المنط لها تحت مسمى الجمال ة في المفهوم النص األدبي ومضمونه، فانضوت أنواع النقد األدبي  ل أخذت الجمال
ان العرب  اق، لهذا  ه، واستنطاق الصور المخبوءة في الس الغي عل الشعر تتجه نحو التحليل، والسّما في تطبي المنهج ال

م اللثام عن أسرار الج ًا  ة بوصفها منهجًا تحليل ان خاصة، فتأتي الجمال الغة عامة، والب ملة القدماء يجدون الجمال في ال
ة  ق ة وموس ة ودالل ر حاءات تصو ه من إ ات األداء .• وما تحو عد السوح في قراءة جمال الغي، ف أما على مستو الصعيد ال

ة وهو ينظم الشعر، غير أن  الغي عنده جاء موافقًا لحالته النفس ع ال الغي في شعر لسان الدين بن الخطيب اتضح أن الطا ال
اغة لم تكن ثابتة ن الشخصي  تلك الص عة التكو اق، فضًال عن طب ه الس حسب ما يتطل في أدائها الجمالي، بل جاءت متغيرة 

الغي في شعره  اين األداء ال ره، وثقافته وعاطفته الخاصة، مما ترك أثرًا واضحًا في ت ة في شعر .• لف الغ لقد تعّددت الفنون ال
انت أشدُّ تأثيرًا وأعم معًنى، وأبل الغي الشاعر، إذ  ة في صوغها الجمالي ال ة وشعر مة تعبير اغات .• غ ق إنَّ تعّدد الص

ًا  مَّ عة، األول: األداء التشبيهي الذ سجل الحضور األبرز  احث أر اني الذ توزَّع على وف م ة، وتنوع أدائها الب الغ ال
ه  م طرفي التشب انت أبرز أنواعه هي: (في تقس اغة في ديوان الشاعر، و ه وص أنواعه المتعددة، ثم التشب إلى حسي وعقلي) 

ة المتلقي،  ع جمالي يوّسع من آفاق ذهن حمله من طا الغي وابتعاده عن مذمة التقليد، وما  ان ال ار الب مثل مع الضمني الذ 
ه التف ون حسن القبول عند المتلقي، فضًال عن تشب ه الطرفان ف غ الذ يتساو ف ه البل ه التشب متلكه من وأعق ع وما  ر

حرف الجرِّ  ة وفعل من أفعل التفضيل في الصورة مشفوعًا  ات تحمله الصورة المقارنة من خالل توظيف (ما) الناف جمال
ة، وتوصلت إلى  ته الشعر عه بتجر ن القول: إنه برع في تطو م اء)، ولم ينفرد الشاعر بهذا اللون التشبيهي، ولكن  الزائد(ال

ة جديدة له رم  تسم ة مقارنة بين صورة الغيث و فًا جديدًا، وقد جاءت صوره الشعر ر) ودّونت له تعر ه التدو ه(تشب وأطلقت عل
المصدر)  ه  أن، ومثل، والتشب ه (الكاف، و اته بين أدوات التشب ارزًا، إذ توزعت تقن ه المرسل حضورًا  الممدوح، وسجل التشب

ة عند ابن الخطي عضها النادر . فكانت الصورة التشبيه ة، وٕان تخللتها التشبيهات الموروثة في  ة جمال ل منظومة إبداع   ب تش
 

  
   



م ر  سراب 
 

  أحمد طالب محمد أحمد اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ام  ات األح   داللة حروف الجّر في آ
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عود إلى اخت ين في المعنى االصطالحي للحرف ، فمنهم من جعل معناه في نفسه ومنهم من جعل معناه في غيره  الف النحو
منزلة الجزء الذ ال يتجزأ  أخذ الحرف منزلة تجعله  ه. اق الذ يرد ف الس ه الحرف، يرت معنى الحرف  يب الذ ُستعمل ف التر

حروف الجر التي ُتعّد واسطة بين عامل من الكلمة الداخل عليها ، فال ُم ما ما يتعل  ستغني عن اآلخر ، والس ن ألحدهما أن 
ن  ان أثره اكبر إذ من المم عض هذه الحروف  م الشرعي ، و بيرًا في فهم الح الجملة واالسم المجرور .إن لحروف الجر أثرًا 

، فداللة الحرف  م الشرعي إلى معنى أو معاٍن ُأخر ام قلب الح م شرعي قد ينتهي إلى واحد من األح ان ح النتيجة إلى ب تؤد 
عني أن للحرف أثرًا واضحًا في  احة ) ، وهذا  اب ، والكراهة ، واإل ة الخمسة وهي: ( الوجوب ، والحرمة ، واالستح الشرع

اء) ، وأمَّ  ام هي (الالم ، وال ات األح ة ورودًا في آ ام قليل ، المعنى.إنَّ أكثر الحروف األحاد ات األح ا (الكاف ) فورودها في آ
عض  عضها متأثرًا بها ، وال ان  ام إالَّ ما ندر ، و ات األح رها في عموم آ ة فأكثرها ورودًا (من) فقد ورد ذ وأمَّا الحروف الثنائ

ات األ ر في آ ثيرا ، وأمَّا (عن) فلم ُتذ رها  ا (في) فقد ورد ذ ة وهي اآلخر غير متأثر بها ، أمَّ ًال ، وأمَّا الحروف الثالث ام إالَّ قل ح
ة فلم أج اع عضها، وأمَّا الحروف الر لها،وٕانَّما في  ام  ات األح ن في آ ثيرًا ، ولكّن أثرهما لم  رهما  د (إلى ، وعلى) فقد ورد ذ

ام . ات األح رت مرات قليلة في آ ام إال (حتى) التي ُذ ات األح  لها أثرًا في آ
 

 
  



م ر  سراب 
 

  مشتاق قاسم جعفر اسم الطالب
 

  المنهج المعجمّي في تحليل الّنّص الشعرّ  عنوان الرسالة أو األطروحة
ات المعجمَّة أنموذًجا   المصاح

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

يب ما دون  ة المعروفة أطل عليها  في اللغة نوع من التحديد للكلمات المستعملة في تر ان للنـحو أو غيره من القواعد اللغو حس
ات المعجمّة  ة  .ترمي هذه الدراسة إلى قراءة المصاح ات المعجمّة، فكل وحدة في اللغة لها مد معين في المصاح المصاح

ومة في تجمعها وتآلفها قراءة جديدة ؛ألنها واحدة من الموضوعات المهمة في علم الداللة، إذ إّن الوحدات المعجم ة؛ فعملت هذه الدراسة على اإلشارة إلى أنما لم ُشر إليها ّة مح ل في تراكيب لغو طها حينما تتش مجموعة من القوانين التي تض
ًا في الحقل المعجمّي الحديث ، إّال انّ  ة، بوصفه مفهومًا معرف ات الغر هذه  .على الرغم من اّن هذ الموضوع قاّر في اللسان

ات المعجمّة  ف المصاح ن تعر م رًا على لغة دون غيرها. ست ح سمها، فهي ل ي  وٕان لم  ة زاخرة في التراث العر الظاهرة اللغو
ة تجر على ألسنة أبناء اللغة  ة عرف ة متواترة االستعمال أو تراكيب لغو فات لفظ أنها : تأل اس االستعمالي  على وف المق

ات ث معط ون للمعجم منهٌج .ترت  ة أن  ان م االستعمال .بيّنت الدراسة إم ح ة قابلة للتبّدل والتحّول  خ ة وتار ة وحضار قاف
ات المعجمّة بوصفها أداة من أدوات فهم الّنّص ، فثبتت قابليتها لتحليل أ نّص وذلك من  في تحليل الّنّص من طر المصاح

اق ال طة من الس يب ال تتوقف عند حدود المعنى المعجمّي معرفة الداللة المستن د الدراسة أن داللة التر ة.تؤ لغو والحال والتدوال
غي لنا النظر في التصاحب الواقع بين االلفا من أجل التوصل الى المعنى المراد.اعتمدت هذه الدراسة على الّنّص الشعرّ  بل ين

عاده خوفًا من الوقوع ه لكشف أ ه في التحليل ؛  لهذا هي تلقي الضوء ف ة االعتماد عل ان اشرة. ولفحص إم ة والم في الخطاب
الغّي ينتقل إلى نّص  شفت الدراسة أّن الّنّص التداولّي اإل ات المعجمّة . ألّن الّنّص الشعر من أكثر الّنصوص خرقًا للتصاح

ات المعجمّة وتخلصه من القيود المعجمّة لي سره للتصاح ة تواصلّي إبداعّي  الغ يل اإلبداعي فضًال عن اإل ة التش دخل في عت
فة التواصل. صالها بتحقي وظ سعى إلى إ  التي 

سهم في إبداعّة  ات تحققه  وهو تصاحب من نوع آخر  ن االنطالق من هذه الدراسة لكشف أنما من التصاحب وآل م
الغّة من الجملة التوا ه بـ(التصاحب الّنّصوص، وتمييز الجملة التداولّة اإل ن االصطالح عل م سر التصاحب وسواها من المصطلحات التي صلّة اإلبداعّة وهو ما  المبدع و اإلستعمالي الخاص) فضًال عن اإلسناد اإلبداعّي والتدليل والمعجم الخاص 

 عملنا على تعمي حضورها في هذه الدراسة.
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برو القس اسم الطالب ا  اح ايل   ص
 

ة في العصر الجاهلي سالة أو األطروحةعنوان الر    شعرشعراء النصران
ة الغ ة و   دراسة موضوع

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة و  ح والسيدة العذراء المعلقة على جدران الكع ة من خالل صور السيد المس ة في م ح قة انتشار المس احث حق انت تجلت لل
ة الى  حث النس طل ال ه.أ د االنتشار بيت حسان المستشهد  ؤ سة فيها و ن د ذلك وجود اول  ة منتشرة في يثرب يؤ ح المس
ة  ح لعلة في نفوسهم.تكون النس ة الى المس ف النس الناصرة وان النصار فرقة من اليهود الذين تنصروا واجتهدوا في تحر

ح (مس حة الى السيد المس ما تحقير واستفزاز.ان الشعراء النصار الذين الصح حيون) وما عدا ذلك فهو طعن وانتقاص ور
حث تشير الى أن  اتهم التي وثقها ال ار على انسابهم وعراقتها.ان سيرة ح ة وال غ اعتمدتهم الدراسة شعراء عرب من اصول عر

اتهم اقتصرت على العصر الجاهلي.اما في الموضوعات التي عالجوها فهي موضوعات عرفها الشعر الجاهلي سواء في  ح
شير الى التزام البناء الفني في  عضها  لة اال أن  لة.على الرغم من قلة القصائد الطو مقطعاته ام تعدد اغراض القصيدة الطو

حث في موضوع الخمرة عن سؤال  ة االغراض.اجاب ال ق ذا  ة من غزل وطلل ورحلة وحسن تخلص وه عجزت القصيدة الجاهل
ة ضمن  ة عند شعراء النصران م الخلق حث الق حرمها؟عالج ال حلل الخمرة او  حي  قة وهو هل الدين المس ل المصادر السا عنه 

اب على  حيون في هذا ال محاور الشجاعة والكرم والعقل والعدل والمرأة، مستنًدا الى الكتاب المقدس وما عالجه المؤلفون المس
حي وتوخى التعامل مع وجه الخصوص وما اشار  م من منظور مس احث هذه الق ه النقاد القدامى في هذا الجانب.درس ال ال

حقوق االنسان،  عرف اليوم  ماثلها ما  م رائعة جًدا ال  ان يتبناه اولئك الشعراء من ق ة مشيًرا الى ما  عطي نظرة ايجاب ما  النص 
احث الى اظهار تلك االنجازات اال  از وهذا ما دفع ال امت شير  احث أن  ة التي سعى الى نشرها اولئك الشعراء.ومن ح ال نسان

ع والتنقير  احث من خالل التت ما الجاهلي منه.استطاع ال ة في الشعر العري الس ح الى انه اول من عالج مسألة الرموز المس
ات على جامع شعر مو  د وثالثة اب ستدرك بيًتا على محق ديوان عد بن ز سى بن جابر الحنفي وأشار الى ذلك في موضع أن 

ة التي اشار اليها شعراء آخرون من العصر الجاهلي واغفلها شعراء  ح حث الكثير من الرموز المس االستشهاد.تجاوز ال
اد مثًال  االع ة   النصران
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  استبرق رزاق عبيد الشمر  اسم الطالب
  
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

سّي اإلرادة والتحدّ     في شعر عنترة بن شداد الع
ة  ــ دراسة تحليل

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ات األداء الفني المتمثلة في النسيج الشعر اإلبداعي الذ  اته جمال ست أب عد رحلٍة ممتعٍة قضيتها مع هذا الشاعر، الذ ع و
ح من شعرا وُن الوضوُح، فقد استطاع أن ينال جعله  أكثَر ما  ء المعلقات األوائل، وجدُت أن اإلرادة والتحد تتمثل في شعره 

ه في ذلك عبر وسائل  ان سع عمل في الّرعي والحلب والّصّر، و عد أن ُسلبت منه؛ ألّنه عبد َألمة  إرادة االنتماء إلى القبيلة 
فروسيته التي جعلت القبيلة ت امرأٍة تمثلت  قترن  ي  ًا حثيثًا  ه في وقت الضي والمحن،   و حِّه، إذ سعى سع شدُّ أنظارها إل

األرض  اطه  ما أن ارت يل والعذاب،  قة السفلى منه تنال أشد التن انت الط قي  اد في مجتمع ط قة األس ه إلى ط حّرٍة ترتفع 
ار والحنين المفر إليها، وش ائه على الد ر القبيلة الذ تمثل ب ل ما تقدم جعله في مصاّف األحرار الذين تف عره الذ قاله في 

ة، ومثله،  قود المعارك، وال ُتنسى مواقفه اإلنسان ح الفارس القائد الذ  ان نيل هذه اإلرادة عبر هذه الوسائل، فأص فيهم، و
مه التي عرفتها القبيلة من احترام المرأة، وٕاكرام الضيف، والعطف على  ما تبّين في الفصل األول.وق   الفقير، وٕاغاثة المستجير، 

ه الزمن، فلم ينهزم أمام الموت        اة من خالل طلله المأزوم الذ أّثر ف حث تبّين أن الشاعر سعى نحو الح وفي مواصلة ال
صه (لم يتكلم ه، بل سعى إلى تشخ اة ف عث الح حاول  سأل الطلل و ان الذ وجده في الطلل، بل راح  ما أنه  ، حتى تكلم)، 

ة  الحر ثرة األفعال ينضح  أسلوب النداء و ه الشعر المتمثل  احًا)، وهذا ما جعل أسلو ه (عمي ص ة عند وقوفه عل يلقي التح
ة عملت على أنسنة الطلل. مومة واالستمرار؛ مما رسم صورًا حيو اة والد   والح

حث العديد من األوصاف التي تتع   س ال هذا ع مشاهد الرحيل، وردة فعل الذات، من خالل تصدعها وهي تشهد و ل 
ة، فكان  اة من خالل استرجاع الماضي الجميل الذ عاشه مع الحبي ة، ومحاولة إعادة الثقة بها عن طر إعادة الح رحيل األح

ال اة، وقد استعمل العديد من المقا فأرة تاجر) معبِّرًا عن نشوة الح ة ( ه ثغر الحبي اض ش اة مثل الر الح ة التي توحي  ت الفن
ة حتى غدت  ًا بناقته رحيل األح ام الماضي نحو ضفة المستقبل عند طلله المأزوم متحّد اب، فنهض من ر والمطر وترنم الذ

القصور والقالع.  ة  ة صل اة، فهي ناقة قو   الناقة عنده رمزًا للح
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م اسم الطالب ر   محمد رضا 
 

سالة أو عنوان الر 
 األطروحة

ات علي بدر    الشخصّة في روا
 دراسة فنّة

توراه الشهادة  د
  ٢٠١٤  السنة

 
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 ، ة ذات الوعي األحاد ة الرسم ة التي تحاول التمرد على الروا ال عد الكولون ات ما  ة ضمن روا ات علي بدر الروائ تا تصنف 
ة، فكانت وتكذيب مر  ات واالحتماالت الغائ ك، والتساؤل، ووضع الفرض ك، والتف ة، من خالل التش اتها الحاسمة والنهائ و

عد الحداثة في بناء  ة ما  ة لروا ب ات التجر عد الحداثة. استعمل علي بدر التقن قين في مرحلة ما  اب ال اسًا لغ اته انع روا
ة الم ة، مثل السرد اته الروائ ات التي قّدمتها شخص ات االلشخص ة، والتشّذر، وغيرها من التقن ضي، والسخر حتملة، والنقد التقو

ش، والقهر التي عانتها ؛ نتيجة الممارسات  قات المجتمع السفلى، وقد صّورت حاالت اإلقصاء، والتهم ات علي بدر مثلت ط روا
ة ة الضاغطة، فجاءت سلب ة، واالقتصاد ة، واالجتماع اس نها  الس ل خطوة تخطوها لعدم امتالكها القدرة والوسائل التي تم في 

.   من تغيير وضعها المأساو
ة التي تمخضت عن تجارب  ات الفن ة، وسعت إلى اإلفادة من التقن ة التقليد ة للروا ات علي بدر األسس الجمال *رفضت روا

اتها  ة روا عد الحداثة التي استندت في بناء معمار ات ما  ة.تا ة، والرحلة الروائ ك، والمفارقات، والغرائب ات التف   على جمال
ات  ناء المتواز ات التشظي، والتداخل، و عي، من خالل استعمالها لتقن ات علي بدر على الزمن الكرونولوجي التتا *تمردت روا

المشهد واللقطة، والصورة، و أفادت م ات السينما  ة، فضًال عن اإلفادة من تقن ة في تعطيل الزمن ونثره الزمن خ قة التار ن الوث
ستعرض تأثيرات األحداث  ة ، و زت الدراسة على الزمن النفسي الذ يتجه إلى داخل الشخص ، وقد ر على أكثر من مستو

ة أكثر من صفاتها  م صفات الشخصّة الداخل ز علي بدر على تقد ة فيها.*ّر ة، والظواهر الثقاف ة ، واالجتماع اس و الس
ة،  ة، واالجتماع اس ة اتجهت إلى داخل الشخصّة الستجالء تأثيرات الظواهر الس ال عد الكولون ة ما  ة؛ ألن الروا مالمحها الخارج

ات. ة في داخل الشخص   والثقاف
 

 
  



م ر  سراب 
 

  شذ عبد الكاظم الحلي اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ان الحسيني    تحوالت الم
  يفي الشعر العراق

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ه. ح عنصرًا فاعًال ف ان حيزًاواسعًاعندشعراء المشهد الحسيني حتى أص   شغل الم
ان لكثرة ورودها على السنة شعرائه.   عدالشعر المعاصر معجمًا اللفا الم

بي ان الحسيني حضورًا  حث أنللم ن.أثبت ال   رًاعندالشعراءالمعاصر
مة . عد واقعة الطف األل أهميته  ان الحسيني   أتسم الم

رالءألنهما  عني  ر الحسين  عني الحسين والذ يذ رالء  ر  رالء، فالذ يذ ظهر من خالل الشعرأن الفرق بين الحسين و
ه السالم . رالء من خالل الحسين عل عضهما، فقد أحيت  طان ب  مرت

ة رحلة  اس ة والع طش واإلرهاب األمو اسات ال رالء لم ينقطع رغم س األحر حج الشعر والشعراء إلى  رالء مع الشعر أو 
ة في الضمائر والقلوب رالء صرخة مدو قيت  ة، و عث  .وال

ة، وحشود الزائ ان الحسيني ، وأفكاره، فالمآتم الحسن ة أثر في معاني الم ان للبيئة الكرالئ ن على المراقد المقدسة أججت وقد  ر
اشة . العاطفة المتوقدة الج الصدق   في الشاعر مشاعر الوالء والحزن على مصائب آل البيت ،فتميزتأشعارهم 

رالء  عث وانطل من أرض ه السالم، ولكن الذ أن رالء) هو جسد اإلمام الحسين عل ان الحسيني( ظهر أن الذ سق في الم
ة اإلمام ا ه السالم لذا  فاالرض تقدس لقداسة من صرع فيها.هي قض  لحسين عل

ًا في خلود هذه القصائد، وٕاّنما مهارة الشاعر المعاصروقدرته على  ًا أساس ان الحسيني سب شعرالم ة ف ّونات األساس لم تقف الم
ه الشعر ا ّلها أدوات تنّم عن التطّور والرقّي الذ وصل إل ة، عاب األساليب الفّن  لمعاصر.إست

ة،  صر ه الصورة ال شف عن أّن الشاعرال تكف ة بنسٍب متفاوتٍة، وهذا  ة مع الصورة السمع صّر فقدأستعملشعراؤناالصورة ال
ة السمع، فهذه الصورة تنقل  سات واإلفتراءات التي تحدث عن طر عمل شفللمتلقي المال ة أنواع الصور ل ق حتاج إلى  ف

قة ض الحق ون المتلقي إلى ن عاصر أحد المعصومين، لذلك  ه الشاعر لم  ة، ألّن الجيل الذينشأ ف صر الصورة ال ، مقارنة 
من سبب أستعمال الصورة اللونّة هو إدخال الحزن  اعتماده على السماع واألحاديث التي ُتنقل عن أئمة آل البيتعليهم السالم، و

أجوائها.على المتلقي في إثارة مشاعره المرهفة، فهو ينقل ا قة  ألوانها، والحق  لسامع إلى المأساة 
 
  



م ر  سراب 
 

 امير ساطع عزت اسم الطالب
  البناء الفني في أدب ابن َحِر البلنسي عنوان الرسالة أو األطروحة

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اته في  شفت إن أديبنا عاش الجزء األكبر من ح ه،و اته ظهر أّن لها أثرًا واضحًا في أد عصر الموحدين، ومن اإلطالع على ح
اقي أقرانه من طالب العلم  اته  عة نتاجه األدبي، وظهرأنه بدأ ح ل مرحلة منها في طب اته مّرت بثالث مراحل أثرت  الدراسة أن ح

التعلم على مجموعة من الشيوخ، ودراسة مجموعة من المصا ه الرحالت والنزهة في عصره  ا ما برزت في مرحلة ش ة،  در العلم
بيرة  ه في تلك المرحلة فاستمد من تلك الرحالت مجموعة  قومون بها وظهر أّن لهذه النزهة أثرا واضحا في أد اب  ان الش التي 

م عة األندلس الجميلة التي وظفها في أشعاره ورسائله والس ة من طب ع ة الطب ه ووصف ما من الصور الجمال ره لمحبو ا عند ذ
احثا عن مصدر للرزق، ولهذه المرحلة أثر .ان بينهما  اته انطل فيها  مرحلة جديدة من ح ة فبدأ ابن حر  أما المرحلة الثان

ة التي وجهها للخلفاء واألمراء، والقادة للتكسب منها.أم ه ففي هذه المرحلة نظَم مجموعة من القصائد المدح ا في بير في أد
ه، فعندما نظم أشعارا يبرز فيها  ه العلماء والتالميذ ولهذه المرحلة أثٌر في أد أتي إل اته فاستقر في منزله  المرحلة األخيرة من ح

اب والشوق لرفاقه ام الش يتألف موروث ابن حر األدبي من شعر ونثر.وقد أبرزت الدراسة أّن شعر ابن حر يتكون  .الحنين أل
بيرًا في ذلك، فقد ُعِرف شعراء من غرضين ر  اته في األندلس وعصر الموحدين أثرًا  ح، والغزل.بدا أّن لح سيين هما المد ئ

ل  ش ح في عصر الموحدين  الدهم، و برز غرض المد عة في  ة وجمال الطب اتهم اإلجتماع الغزل وذالك لتطور ح األندلس 
حث أن ابن حر نظم أشعارُه على .واضح ثر الشعراء إستعمالها شأنه في هذا شأن أشار ال حور الشعر المعروفة التي 

حر  عض األ ما ُالح استعماله ل س  ع فال حور استعماال، فالوافر، فالكامل، فالرمل، فالسر ل أكثر ال حر الطو الشعراء فكان ال
ح ار ال عتني بإخت ان  حث أنه  الخفيف، والخبب.ظهر في ال انًا  هالقصيرة أح د القول ف وأما قوافي .ر المناسب للغرض الذ ير

حث عن حرص ابن حر على  شف ال ه مطلقة. ة، وأغلب قواف ة في أغلبها من عيوب القاف شعره فقد جاءت ُمتقنة وخال
عه  لح تصر فه للجناس والتكرار، ورد إعجاز البيت على الصدور في نظم أشعاره، ُو ة، فيبرز توظ قى الداخل عض مطالع الموس ل

ا يبرز أثرها في نفس المتلقي. .قصائدهِ  قاع ا وٕا ق له أعطى ألشعاره نغما موس   ذلك 
 

  
   



م ر  سراب 
 

  رغد محمد خلف خليل اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة فني تاب األغاني دراسة موضوع   شعر النساء في 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

أو  ملخص الرسالة
 األطروحة

ن, فصاحب األغاني  انًا مرموقًا في أجزائه األرعة والعشر ارها تحتلُّ م ه مادة غنّة من شعر النساء، وأخ إن هذا السفر الكبير ف
اسي،  العصر الع ) وانتهاًء  العصر اإلسالمي(صدر اإلسالم، واألمو ر لنا شعر النساء بدءًا من عصر ما قبل اإلسالم مرورًا  يذ

ة.و ة قد واكبتها المرأة في تلك العصور واستطاعت أن تقدم  لنا صورة واقع خ ة ألحداث تأر ارة عن تغط  ان هذا الشعر ع
ة معّبرة ال تقصر عن نصوص أو  أنها نصوص شعر تاب(األغاني) وجدنا  ة للنساء في  من خالل الوقوف على النصوص الشعر

ثير من األغراض؛ بل ان نص ة شعر الرجال في  ت معنا قصة ليلى األخيل عضهن قد تقدمت على نصوص الرجال, وقد  مرَّ وص 
الضعف والتخلف هي  ه إلى شهرهن  شهادة ابن سّالم واألصمعي. وأن التهمة التي توجَّ ه  غة الجعد الذ غلبت عل مع النا

ك وضعيف, ولكن يجب أال ننسى أن  ان ر عضهن  ضًا من الرداءة تهمه مطلقة, وٕاننا ال ننفي أن شعر  في شعر الرجال أ
ة غنّة تتمثل:  ه مادة نثر تاب (األغاني) ف ان  ن القول  م ة  غطي على شعر النساء.وفي النها وضعف التأليف والتعقيد ما 

منهج معين . والحمد لله أوًال وآخرًا وأفضل ا ا, والرسائل تستح الوقوف عليها ودراستها   لصالة األسجاع, والخطب, والوصا
ن.      م على رسوله األمين وعلى آله الطيبين الطاهر  وأتم التسل

 
  

   



م ر  سراب 
 

م اسم الطالب  محمد محمود إبراه
  شعر أبــي طالب عنوان الرسالة أو األطروحة

ة )) الغ   (( دراسة 
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ي، وذلك من خالل شعره الذ وظفُه للدفاع عن الصادق األمين بجداره شاعر الرسول (: ُعدَّ أبو طالب،  وآله) في العهد الم
))شر ان الُمنافح األقو عن سيد ال ش، و ام المواجهة مع قر وآله)،  في ذلك الوقت العصيب عند بزوغ فجر دعوته وآله)، أ

ر الشاعر حينما احثين ذ رون شعراء الرسول( ، وقد أغفل الكثير من ال ل أبو طالب األسس األولى لفن يذ ًا: أصَّ وآله)ثان
عضد ما أيدُت من رأ دراستي لنصوصه  بدو لي إنَّ هذا الرأ األقرب إلى الصواب، و احثين، و ح النبو على رأ قله من ال المد

ة التي أنشدها في مدح الرسول ( ما الشعر مة، والس ان سماته العظ ما وآله) و س  علم المعاني، ول الفصل األول: المتمثل 
احثين غير ذلك في مسألة تأصيل هذا الفن الجميل، ليرسم  شاعرنا مالمح هذا الفن العر الذ تطور وأشتهر  ير الكثير من ال

ر ا ال بذ القلوب وظلت تجر على لسان األج فة التي رسخت  ة الشر المدائح النبو عرف  عد وغدا  ما  ة ف لشمائل المحمد
ة.   الز

مواقفها المغايرة لموقف  ات عرفت  ات مواقف لشخص ة في أث ة سراج لإلضاءة على تلك الحق مثا قة ُتعدَّ  ثالثًا: مثَّل شعرُه وث
عًا: برزت في علم المعان ات والمواقف . را تب السّير عن تلك الشخص عضد أغلب الكالم الذ ورد في  ي الشاعر، األمر الذ 

ل الخبر أداة مهمة تنسجم مع  حث الخبر واإلنشاء فقد شّ مقدرة الشاعر فقد استعمل أهم محاوره في بناء النص الشعر في م
الرسول األعظم ( ما  ة في شعره المدح، والس عالجها، وأهم دالالت الخبر المجاز ة، واألمور التي  ته الشعور وآله)، تجر

  والفخر.
ة من المعنى األصلي أما األساليب اإلنشائ غها الموجودة في شعره فقد استثمرها الشاعر لما فيها من تحوالت دالل مختلف ص ة 

ونات  م والتأخير قد استثمره شاعرنا التغيرات التي تطرأ على الم ة .والتقد ته الشعور ة تغني النص، وتحتو تجر الغ إلى معاٍن 
فها لصالح الموقف الذ  ة للنص وتوظ ة حين يخاطب المتلقي األساس صورة ذ ده.أما اإليجاز واإلطناب قد استعمله الشاعر  ير

ح مال إلى اإلطناب من دون أن  ميل إلى الحذف، أما المواقف التي تتطلب منه التوض في المواقف التي تتطلب السرعة في الرد ف
ة عند الشاعر بتقن ان الصور الشعر النص.خامسًا: تعددت في علم الب أنواعه، يخل  ه  التشب ات رسمها المختلفة،المتمثلة 

ر،  حتاج تف ان قليل الحضور في الشعر الجاهلي؛ ألنه  ه التمثيلي  ميز؛ ألن التشب ه التمثيلي الذ ظهر عنده ل ما التشب والس
ه المرسل والعقلي فحضورهما أوسع  من االستعارة؛ ألن وشاعرنا قضى أكثر عمره في فترة الشعر الجاهلي، أما المجاز بنوع

الدفاع عن الرسول األعظم ( انت على عاتقه والمتمثلة  ة التي  األخص الشاعر وظفهما في القض وآله)، يليهما االستعارة و
عبر في أغلبها عن  ارزة في شعره ل ما التي عن صفة جاءت  ة والس ة لما تحمله من قدرة على استثارة المتلقي ، والكنا ن الم

ة سمة جليلة  قة ذ طر ه برسم صور مبتكرة وجميلة ووظف أغلبها  ات في شعره لينتظم من خاللها أسلو مة، وجاءت التقن وعظ
اق ألجل التهذيب، أو الترغيب، أو الترهيب تارة، أو الحزن، واأللم، أو الفخر، أو الكرم تارة أخر . سادسًا:  جاءت  من خالل الس

ة مؤثرة في منجزه ال ع ة في منجزه: ( الجناس ، ورد العجز على الصدر، والتوازن )، الفنون البد قى الداخل . ومثَل الموس شعر
ة.  قى والدالالت فضًالعن األنغام التي تعزز الداللة في المواقف الصع التي ساهمة في  تعمي المعنى من خالل تكثيف الموس

ل في الذهن صو  ش اد، الذ  ة: التضَّ اس، ذلك وجاء من المحسنات المعنو وستين يوازن بينهما المخاطب. وعمل االقت رتين مع
ة في تلك  ة ، وقد أد التأثير الديني إلى ظهور اإلرهاصات األولى لألفكار اإلسالم صمة خاصة في النصوص الشعر الفن الرائع 

  اإلشعار الرائعة.   
 

  
   



م ر  سراب 
 

ح اسم الطالب  احمد خلف فر
 صد بن المعذلعبد ال عنوان الرسالة أو األطروحة

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ع في الشعر وعدم  قي على الط إنموذج تطب تبهم  انت أشعاره مما استحسنه النّقاد الذين اطلعوا على شعره وضمنوها الى 
ما وجدنا ذل ة وتثبيت قواعدهم  الغ ات آرائهم ال ك عند ابن المعتز  واالمام عبد القاهر الجرجاني وأبي هالل التكلف وفي اث

اسي األول التي  انته بين جيل عصره.الشاعر ينتمي الى مدرسة العصر الع د م ر فقد أوردوا أشعاره واثنوا عليها ما عضَّ العس
انت أشعاره تحمل األنفاس نفسها التي  اتمام وغيرهم ؛ إذ  ا نّواس وا شار بن برد وا ه؛ فلكل ضمت  في في أشعارهم  خال اسلو

ه.  انسان اسلو
ه وذلك من خالل  عود ال ان لكتب التراجم واالدب الفضل الكبير في التوصل الى قناعة ان الشعر الذ ُجمع في ديوان الشاعر 

ل الينا من شعره مراجعتنا ألغلب ما ورد من شعر وتعرفنا على اسلوب الشاعر الذ وجدناه واضحا في أغلب شعره.ُعد ما وص
ات  قه لألحداث المهمة من خالل أشعاره.من خالل مناس ه فضًال عن توث انت ف ة مثلت عصره والتناقضات التي  قة اجتماع وث

الغرض الذ ُوّظفت ألجله األمر  قظة تسدد المعنى وتفي  داهة  ل ارتجالي و ش انت لنا قدرة الشاعر على نظم الشعر  القصائد أ
انت قد انتشرت في الذ يدل عل ة التي  ان ناقدًا للظواهر االجتماع أن شاعرنا  ته.من خالل مجمل أشعاره أظهرت  ى شاعر

ان الشاعر حازمًا مع أمثال  ات لذو السلطة فقد  عض الشخص قات المجتمع وتمل  عصره وسادت من عدم المساواة بين ط
ًا في ان هجاءه سب شعره وهجاهم و ساطة  هؤالء وحمل عليهم  ال ّيناه في التمهيد.تميز اسلوب الشاعر  رنا ذلك و ما ذ قتله 

ارجوزته في وصف  ما رأينا في أرجوزاته  والجزالة؛ فهو رقي األلفا سهٌل وفي الوقت نفسه أعرابي القصيد جزل األلفا 
صرة  ضعها في أشعاره، األمر الذ جعل أهل ال ان للشاعر أدواته الخاصة التي  أشعاره وترددها النساء والرجال الصقر. تتغنى 

ح والهجاء  الغزل والرثاء والمد ة الرسالة.نظم الشاعر في األغراض المعروفة في الشعر  ما أشرُت الى ذلك في بدا وحتى األطفال 
 والوصف وقد برع في أكثرها.

ه النّقاد مّثل الشاعر بيئته وعصره؛ فالشاعر ابن بيئته ولم يتكلف في اشعاره والمست أشعا سم قات المجتمع وهو ما  ره اكثر ط
ها وحاشيتهم .احتو منجزه الشعر  عيد جدًا عن السلطة وذو الناس  ان شديد االلتصاق  ة) في المضمون و اليوم بـ (الشعب

حث الخ نه في اللغة، وقد حو م احث علم المعاني وهو أثر يدل على براعة الشاعر وتمّ بر ودالالته على الكّم األكبر من م
ذلك الفخر، أّما االنشاء فقد ضمَّ أهم أساليب الشاعر من نداء واستفهام  وأمر ونهي  ح والهجاء  و ان أبرزها المد ة و المجاز

ة وموقفه من ذو السلطة. ته الشعور ة التي مثلت ّجل تجر  صّب في هذه األساليب أكثر المعاني المجاز
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ال عبد ع اسم الطالب  ليحسين ع
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ة العراقّة ب في الروا   التجر

)٢٠١٢-٢٠٠٣( 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ش ع الظرف الخاص الذ  ة في الوقت الحاضر، متعللين  ة العراق ة متكاملة عن الروا عض النقاد، استحالة إعطاء رؤ ه قرر 
ا، وعنفا ال  ا ، وقمعا ، أو ارها ة ، حرو ة المتعاق اس المشهد العراقي ، فالشتات والهجرة، والعزلة التي فرضتها الظروف الس

ة ، وما خلص  ة العراق احث ، ما أنجزه في هذه الدراسة للروا عد ال منط له ، اسهمت في منع هذا التكامل في النظرة . لذلك 
ل مفهوم ا ه من تش ب أن تخلص إلى ال فضل هذا التجر ة  حث . وقد استطاعت الروا ب فيها ، نتيجة مهمة توصل اليها ال لتجر

ة في ذاتها (ما وراء  حث الروا ة و ا، والنسو ش، واأليديولوج المنفى، والتهم ة؛  م واألنساق الروائ عض المفاه نتائج مهمة في 
ات المهمة .  عض التقن ة)، واللغة ، و ه الروا ان الوطن     ف ة للمنفى ، نالح تصدع مفهوم الوطن ، ففي الوقت الذ  النس

ة  ة جديدة ، تناقض تماما الرؤ ة المعاصرة ، رؤ عد رمزا ، يدعو للدفاع عنه ، واالستشهاد دونه ، نراه في النصوص الروائ  ،
مة ، ذلك ألنها تعبر عن تصدع مفهوم الوطن . وقد تشوش مفهوم الوط ل ، نتيجة لوقوعهم تحت رحمة القد ن لديهم بهذا الش

ة (لصعود الهامش)، فإننا  النس أنه شقاء أخالقي دائم . أما  شونها في المنفى ، فالمنفى يوصف  ع ة التي  النفي وشعور الغر
مة رئ ٢٠٠٣ما أن نصل إلى عام  مة ، بل اتخذت منها ث ات التي تعالج هذه الث سيل من الروا بدو أن حتى نفاجأ  سة . و

مة قبل عام  ا في انحسار تلك الث انا سب م األفواه ،  تاتور ، ونظام تكم ة ،  ٢٠٠٣القمع الذ حصل خالل العهد الد في الروا
صاحبها إلى  مة تؤد  عد جر ش والمهمشين ، وعرض ظالمتهم أمام الرأ العام في ذلك العهد ،  اذ أن الحديث عن التهم

ة للسرد الهالك على ايد  النس ة .  عد حداث وت عنه . وهي موضوعة ما  مة تعد من قبيل         المس جالوزة النظام . فالث
يز على الوجه اآلخر لعالم النساء  مثله من التر ما  عد خروجا على األنساق المستقرة ،  حث ،  ما مر خالل ال النسو ، و

ة القامعة ، مما المثقل بلون من الوعي الشقي ، وفي مقاومته الص ور ه المحموم لعادات المجتمع الذ ة ، وتحد ة لقدر الدون ل
ة . ة والدنيو ب الخارج على السلطات الدين ا لنوع من التجر   عد مصدرا غن

ة ، لقد أقلعت عن     ة ، بنصوصها المتميزة من أن تكون نصوصا نقد ب ة التجر ا ، استطاعت الروا ة لنقد األيديولوج النس
ة  ا ة على أنها ح ة في ذاتها ، استطاعت أن تعرض فكرة الروا حث الروا ة ، أو التوظيف التمجيد . وعن  المحاكاة السلب

ات  ة تقوم على الث اة فكرة منطق ة ، فالح ة اإلنسان ة التجر ا اة وح تاب ح ة  ة  إلى التحد ، لقد انتهى مفهوم أن الروا واقع
فضل تغير ات ، أخذت في التداعي  والدوام انتهت  ة المتحررة ، التي انتعشت في الخمسين خ المزاج العام ، وأن األمثال التار

ات .   خالل الستين
ال من     ة ، بدأت تضع في المقدمة  ة لكي تقطع أوصال الواقع ما يخص اللغة ، فالروا ة ، ف ضا ، نتيجة أخر حصلت للروا وأ

قصد اكت ة ، اللغة والتأليف ، وذلك  ب مثل  نزعة تجر غ جديدة من مهارة التالعب السرد ، وهذا التوجه في اللغة ،  شاف ص
ز المدار . فاللغة عنصر أساس  ز االهتمام ، ومن انفتاح النص مر اس ، تجعل من منتج النص مر ة االنع ة الوعي ، أو ذات ذات

ة جدي اغات لغو الروائي إلى احتضان ص ة ، وقد أدت  ة في الروا ة واستخدام األلفا اليوم الشعر ة :  ب ال تجر دة ، وخل أش
سر الخطاب الروائي ، اذ نجد أن اختال  ة ، إلى  ة الروا يز على شعر ة . لقد اد التر ة ، أو اللغة األجنب واللهجات المحل

عد من دواعي التجديد اللغو في الخطاب الروائي الجديد. وأخيرا فأن النثر ،  انت تقوم بنيتها على  الشعر  ة،  ة التقليد الروا
ان الهندسي .  ات في الم ة ، وث ة زمان طة ، وخط ة مترا ، تتفاعل األحداث والشخوص في موضوع ال واضحة من العالئ أش

ك ، واف ة جديدة ، تعمد على التف ة ، أدت إلى مراوغة المضمون ، وتشغيل تقانات سرد ب ة التجر ساح المجال ان تنظيرات الروا
ة المتعددة ،  انات التعبير ل الحدود ، وتفتح اآلفاق على االم ة التي تغير الواقع ، وتز ة ، والتمثالت البنائ الت اللغو للتش

ة أم على مستو القراءة . ة غير المحدودة ، سواء أكان على مستو الكتا ة والدالل م الجمال   الستشراف الق
 

  
   



م ر  سراب 
 

سون عب اسم الطالب ار داودم   دالج
 

  معاني النحو في سورة األنعام عنوان الرسالة أو األطروحة
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اً  م معلًال نحو ن التقد ان لم  عض األح ان المعنى، وفي  ة، بل  ن القاعدة النحو م في أغلب المواضع لم  ، إن سبب التقد
ثيرة ، بل يجب أن تنقاد القاعدة للنحو القرآني ؛ ألّنه  ة في مواضع  وسبب ذلك أّن التعبير القرآني ال ينساق وراء القاعدة النحو

ون  ة–هو األصل ، وما رسمه النحو ان فخرًا للعر .  -وٕان  انًا ُأخر اد للمنط أح انًا ، ومن االنق  ال يخلو من الّتعسف أح
ُّ الجار وال حث : ح حث الثالث من الفصل األول ،  م رت في الم ثيرةُذ م ألغراض  ُر عن عامله ألّنه فضلة، وقد ُقدَّ مجرور التأخُّ

المعنى؛ ألّن الجار والمجرور  حث أكثر من غيره أنه أشد تعلقًا  م والتأخير في الجار والمجرور ، والمميَّز في هذا الم ما –التقد
انًا على القارئ ذلك العامل، والفاصل في تحديد المتعل هو المعنى، وقد يختلف الُبدَّ أن يتع -هو معلوم ه أح شت عامل، وقد  ل 

اس الحاصل  لها، ورفع االلت حث  اينة، وضحها ال عًا لذلك تنشأ آراء مختلفة، ومعاٍن مت المفسرون في عامل الجار والمجرور وت
ه مع مواض مَّا مواضع المتشا ز.ظهر التمازج بين المبنى والمعنى في سورة األنعام ، في تعلقها، الس تاب الله العز ع أخر من 

ه مختلف،  م والتأخير في غير المسند والمسند إل حث التقد ين اليتفوق أحدهما على اآلخر، ولكن م فكان المبنى والمعنى شر
ه تتقدم وتتأخر في غير عض، والفاصل في ذلك  ألّنه ملعب المعنى وميدانه الّرحب، فاأللفا ف عضها على  عامل، بل يتقدم 

ة واالهتمام،  م ، هي العنا اب التقد الغيون ألس ون وال رها النحو ه القول.أهم األمور التي ذ حث وفّصل ف المعنى، الذ بّينه ال
س ُمّطردًا في ج ة واالهتمام، ولكن ذلك ل م هو منا العنا حث أن الُمَقدَّ ر ال ثيرًا ما ذ ون المؤّخر هو و ع المواضع، فقد  م

ًا للوهلة األولى، ولم  ه، وهذا أمر قد يبدو غر ة  ر إالَّ للعنا عض المواضع من السورة ، وما ُأخِّ ة واالهتمام في  موضع العنا
ره أحد ر قاد -على حد علمي  –سب أن ذ ه؛ فإذا أردَت التشو بذ ة شاهدة عل م معّين مثًال، ، ولكّني وجدُت اللغة الكالم

ان التشو لمعرفته، جاء الجواب القادم هو فالن. فما ُأّخر إال ألهميته. ومثل ذلك  ُقلَت: هل تعلمون من القادم اليوم؟ حتى إذا 
احث  ظفرون بجديد في م ة ، ودراستها في موروثنا اللغو الزاخر، علَّهم  النظر إلى هذه القض احثين  ثير، لذلك ُأوصي ال

ثيرة من التقد انه في مواضع  حث ب بيرًا في داللة المعاني وهذا ما حاول ال م والتأخير.تبين أن الختالف القراءات أثرًا 
ارة ورونقها، والبلغاء قد يتعم معنى الع انًا  دون السورةُ.قّدر المفسرون الفاظًا محذوفة، وجمًال محذوفة، وهذه التقديرات قد ُتخلُّ اح

غير اج الغة، لُعمل القارُئ فكره، وليتوسع مجال ترك أسئلة  ذا، وهذا من تمام ال غير اسئلة، وه ة  رون اجو ة، او قد يذ و
حث أن التوّسع في تقدير المحذوفات ُيذهب بجمال النّص.  االحتمال، لذلك ير ال
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  غزوان علي ناصر اسم الطالب
 

ٍر ُمَحّمدِ  عنوان الرسالة أو األطروحة  بِن َداُوَد األْصَفَهانيّ  ِشعُر أِبي 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

قسم على قسمين : القسم األول أطلقنا  ة األولي من بين األغراض األخر , و أتي الغزل في المرت ة ف ما يخصُّ أغراضه الشعر ف
قه ال ه غزل الصداقة وهو موجٌه إلى صد حبيب ( محمد بن جامع الصيدالني ), وهذا الغزُل هو غزٌل عفيٌف في ألفاظِه عل

ادلة بين شخصين أساسها التقارب والتشاكل في  قوُم على عاطفٍة مت ة شاذة , و ات جنس ه ما ينمُّ عن رغ س ف ه ول ومعان
س المنزهة عن األغراض الدنيئة.     وهذا القسم في شعره هو األك ة نحو الميول واألحاس صف مشاعره الملته ه  ثر, وف

أتي على  القسم األول و المعشوق, ولواعج الحب وتأثيرها في نفسه. أما القسم الثاني فهو غزٌل تقليد , وهو قليٌل إذا ما قورَن 
اتها (  ل قصائد ومقطوعات ال يتجاوز عدد أب ر  ٤٧ش ذ ه يجر الشاعر على مذهب الشعراء األوائل ,  ة ) بيتا, وف منازل االح

صدق  ه  ال قسم نماز هذا الشعر  ار والمرور بها, والحديث عن األثافي والنؤ , ووصف لحظات الوداع وغير ذلك .و والد
اء . وأما  ه , ووضوح ألفاظه وسالستها, وابتعاده عن األلفا الفاحشة واألوصاف التي تخدش األح العاطفة وحرارتها, وسمو معان

و  و عنده تأتي على نوعين: ما يخصُّ الش ة , ومن خالل استقرائنا لشعره وجدنا أن الش فهي ثاني األغراض من حيث األهم
و خاصة  الي وتبدل األخوان , وش ات الل ام وصروف الزمان وقسوتها وتقل و من غدر الدهر وِغير األ الش و عامة تتمثل  ش

ح الحّب,و  ار و من ت الش ة تتمثل  ر والتشوق والغدر , وسعي الوشاة , وعتاب الناس , وهي هموم ذات الهجر والفراق والتذ
لمع  و  ة ضمن البواعث المهيجة للحزن والش ع عض الظواهر الطب وطروق الطيف , وفقد الحبيب وحدوث المرض, وتدخل 

ل قصائد ومقطعات مستقلة أو متداخلة مع غرض الغزل و  غرض العتاب . وأما ما البروق ونوح الحمام . وقد وردت على ش
ل قصائد ومقطعات ونتٍف مستقلة أو متداخلة مع غرض الغزل  ة الثالثة على ش أتي في المرت يخصُّ غرض العتاب عندُه ف

صل  ه شيئًا من اإللحاح في طلب العفو والصفح, وقد  االعتذار واالستعطاف , ونلمح ف متزج عنده  ثير ما  و , و وغرض الش
ان في لغته االستعط صدِق العاطفة ورقة في المؤاخذة , و ة إلى درجة التذلل والخضوع . وعلى الرغم من ذلك فهو شعٌر يتسم  اف

ح وزخرف الكالم .   عيدًا عن لغة التجر
املة في هذا الغرض ,      عة , ومن المالح أن الشاعر لم ينظم قصيدة  ة الرا أتي في المرت مة , ف وأما ما يخصُّ غرض الح
احث ( بل  ات مستقلة أو متفرقة داخل قصائد أخر . وقد أحصى له ال ل مقطعاٍت ونتٍف وأب ) بيتًا في  ٤٧جاء شعره على ش

س من التراث األدبي العري ضمنه شعره لمناسبته لموضوٍع أو فكرة  عضها مقت م نظمها في ظروف مختلفة ف مة .  وهذه الح الح
عضه ة , و ته الشعر اة والمشاعر معينٍة تخدم تجر الح ضة  ة نا أنها ّح مه  عض ح اة , وتميزت  ته في الح ا جاء نتيجة تجر

ة  س له من اإلبداع الشعر سو الوزن والقاف ة ول ًا ينقصُه العم والشمول ًا ونثر ة مضامينها, وجاء القسم اآلخر سطح وٕانسان
.  
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 محمد نور غادة اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 وحةاألطر 
ة داللة ة األبن  طه سورة في الصرف

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

احثة عند رسخ م القرآن ن أ ال ن ال الكر ة في عم من فيو لما ؛ درٌس  ستوفيو أنْ  م  في وشمول ، الطرح في واتساع ، الرؤ
ار، في نظم،ودقةوال األساليب في وتنوع ، المعالجة يف االخت اة دستور وىو ذلك ون  ال و  الخال وضعو الذ الح
م، ان زمان ل في التطبي في ا ح صال العظ اقُ  . وم ة الداللة تحديد في بيرٌ  أثر لو الس ن فال ، الصرف م م  داللة عمى الح

 ِّ  أ
اق عن خارج وىو صرفيّ  بناء اق ن ؛أل الس صلا ىما رئنو ا وق  الس ة تحديدداللتو في لف  أفعال طو سورة في وردت. بدقة الصرف

دة دة ، واحدٍ  حرفٍ  مز حرف واألفعال حرفين ومز دة دة األفعال من أكثر انت واحد المز دة أفعال دة ع وردت . حرفين المز  مز
ا ، طو سورة في )أْفَعل( بناء عمى واحد حرف ة دالالت ل ا غمبأ ن أ ين وتب ، مختمفة صرف  ىو السورة في ورودا معاني

ة( دة األفعال أَما ،)التعد  واألغمب مختمفة، بدالالت جاءت فقد ؛)ل ع فَ  ( بناء عمى واحدٍ  حرفٍ  المز
ة( عمى تُدلُّ  دة األفعال ووردت . ا ض أ )التعد ة بدالالت جاءت )ل َتعَ  ف ا( بناء عمى حرفين المز  متعددة صرف

ا الغةا معنى( دا ورو أغمب ناء )التكمف( ىو فيو نى مع فاكثر ،)عل فَ  َت  ( بناء ما أ ،)لم  معنى فيو ورد ما أكثر )ل َفاعَ  تَ  (،و
ة(  اسم بناء طومن سورة في ورودا أكثر المجّرد الثالثيّ  الفعل من المشت الفاعل اسم بناء عدُّ   . )المشار
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  خلود هاشم جوحي سعد الله الوائلي اسم الطالب
 

ة عند شعراء الشام  ان الرسالة أو األطروحةعنو    اللغة الشعر
ــي   في العصر األيو

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

الد الشام إّان القرنين السادس، والسا ة، والسّما في  ة المؤلمة التي ذاقتها اُألمة اإلسالم اس شفت إنَّ الحالة الس ين،  ع الهجر
ين  ع الهجر حمالت الغزو الصليبي التي بدأت من أواخر القرن الخامس إلى القرن السا ة الكبر المتمثلة  عن األخطار الخارج

الد الشام، ومصر، فكان  ا لغزو بيت المقدس، و الديين) والتي شّنتها ُأور (أواخر القرن الحاد عشر إلى القرن الثالث عشر الم
اً  ع ت فيها الموارد  طب ة طوال قرنين من الزمن ُأنِه ة اإلسالم ة على المنطقة العر صماتها السلب أن تترك هذه الحروب 

س الشعراء عبرها واقع الحرب  اة المتنوعة، فع ات الح ة على مستو ة، فظهرت على إثرها التغيرات السلب شر ة، وال االقتصاد
التها، وما في المجتمع من آالم،  ة، فضًال عن ذلك أنَّ هذه الحروب أثرت على وو وخراب، وقد تبّين ذلك في غرض الصور الحر

اسي  ة التي ُعِهَدْت في العصر الع عض األغراض الشعر ح مبدع، خفت صوت  ة، ومد ، فبينما وِجَدت قصائد حر اإلبداع الشعر
 المتقّدم والمتأخر، ومنها إبداعات الشاعر في التصوف، والخمرة.

خ عن  ة أكدتها سطور التار ة، واجتماع اس ة، وس خ قة تار حث عن نتيجة مؤّداها ظهور شعر الجهاد بوصفه وث شف ال
طل محارب، أو شاعر  اد لألفراد،  المعارك التي وقعت بين المسلمين والصليبيين، فأظهرت دوافع متعّددة أبرزها الدور الق

موقفه الجهاد .مغامر، أو فارس صنديد، ولعل أشهر هذه ا ي الذ ُعِرَف  ة صالح الدين األيو ات شخص  لشخص
ه إلى رسم شخصيته،  اة هذا العصر، واتجهت  ح إْذ غّذت الشعر الشامي في هذا العصر، مجموعة من الروافد التي قّوت صلته 

ة، فكانت المادة األصل عبر جانبين األول: مستو المفردة التي ارتق ، جعلها الشعراء وضخامة ثروته اللغو اق شعر ى بها في س
ثرة التوظيف النغمي للغة،  عثوا فيها الدالالت التي طمست من  ة ، وقد  ة واالصطالح معاٍن جديدة غير معانيها المعجم توحي 

ثافة هذه ا حسب  ألساليب ، بتوظيف أساليب متنوعة انتشلوا فيها تلك المفردات الحاّدة، وارتقوا بها إلى مستو شعر يتفاوت 
انت على وشك االندثار، فضًال عن  اة في ألفا  س اللغة، واستطاعوا بثَّ الح ذلك أحرزوا مقدرة فنّة تحّرروا فيها من نوام و

يب الجملة، فقد وّظفوا أساليب علم المعاني  ة، واللف األجنبي . أما التوظيف الشعر على مستو تر اللغة المحل تأثرهم 
انات المتنوعة ألغراض ة من إم حه الجملة النحو ما تت ة   الغ

  
   



م ر  سراب 
 

ة سـعـد أحـمــد اسم الطالب  ه
ة  عنوان الرسالة أو األطروحة   البناء الفني للشخص

ّة ر العر ات الفائزة بجائزة البو   في الروا
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ات تنتمي الروا عد الحداثة ، ومن سمات هـذِه الروا ات ما  ر إلى روا ة البو ة العر ة للروا الجائزة العالم ة الفائزة  ات العر
انت  ة  إذ  ات التقليد ات الكبر التي اعتمدت عليها الروا م السرد زًا ، فضًال عن تحط ز ، وجعل الهامش مر ش المر تهم

ات منفتحة ، وم قون.نصوص هـذِه الروا م القواعـد الجاهزة التي اعتمد عليها السا   تعـددة الحقائ والقراءات ، فضًال عن تحط
صفة •  ك والتشتت  ات منط التف ة متعـددة على مستو السرد فقـد استبدلت هـذِه الروا ب ات بخصائص تجر تميزت هـذِه الروا

م الحـدود الفاصلة بين الضمائر ، إذ تعـددت الضمائر بين الغائب والمتكلم وضمير الشخص الثالث ،  التماسك ، فضًال عن تهد
اشر وغير  م الم ا التي تعالجها  فخلطت بين أنواع متعـددة من طرق التقد ات بتعـدد القضا م في هـذِه الروا فتعـددت طرق التقد

م شخص قة واحـدة في تقد ستعمل طر عد أن الروائي  ة الواحـدة ،  اشر في الروا ات الثماِن الفائزة الم اته للمتلقي.لم تهتم الروا
ات ، فقـد استعمل الروائي غالًا نوعين  ة ، بل مزج الروائيون بين أنواع الح ة المتماس ر بتحليل السرد القائم على الح البو

عد الحداثة.لم تكن الروا ات ما  ما هي روا ة  ة واحـدة ومتماس ن إلى ح ات ، ولم ير ر تعتمد في من الح البو ات الفائزة 
ا  ة عالجت قضا ة الواحـدة ، لـذا وجـدنا منها روا نصوصها على معالجة موضوع واحـد  بل تعـددت الموضوعات في الروا

ة  –إجتماعّة  خ ا  –تار ا المجتمع ، بل عالجت قضا ٍ واحـٍد في معالجة قضا ة على نم نفسّة في آن واحـد ، ولم تكن الروا
وت عنه في متعـ ة المجتمع للرأ العام ، من خالل طرق المس ق يز على إظهار ط المهمشين ، والتر ددة أبرزها االهتمام 

ة العمالة الوافدة إلى الوطن العري ، وزواج القاصرات ، والشذوذ ، والـدين ،  ا : قض ة . ومن هـذِه القضا المجتمعات العر
َ أدوار مطلقة لل اسة.لم ُتعـ ة والس طال ولم تكن هناك شخص لها أ ات  ات ، بل أن الشخص ة في هـذِه الروا ة الروائ شخص

ام  ات اُألخر الق ع الشخص ات وال تستط ة الشخص ق ميزها عن  ِه  ة دور تقوم  ة ، فكان لكل شخص ة أو هامش سة أو ثانو رئ
ات على ة من أجلها.لم تكن الشخص ة ، بل تغيرت وتحولت قناعاتها  المهمة التي صنع الروائي الشخص ٍ واحـد طوال الروا نم

اسات الجديدة من القهر  ة الفرد في ظل الس ة التي تعاني منها شخص سبب الممارسات القهر ولوجيتها ، وذلك  وأفكارها وس
ات حـدثت لها تح ة من مرؤسيها. فهناك شخص والت نفسّة وتحوالت واالضطهاد واإلذالل ، فضًال عن الظلم الواقع على الشخص

ظهر من منطقة الالشعور إلى الشعور وتتغير بذلك  برها ف ه في  بتته ، وما تعان سبب ما عاناته في صغرها و اجتماعّة 
ة. ر العر البو ات الفائزة  ات الروا شتها والتعامل مع من حولها. وهـذا ما حـدث لكثير من شخص قة مع اتها وطر   سلو

 
  

   



م ر  سراب 
 

اظم ســلمان باسم الطال   بــان 
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  
  دالالت أساليب الموافقة والمخالفة والتفصيل

 في أحاديث المعصومــين 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
مة والموعضة والصدق عنوان مضيئ في المعرفة والعلم فهم اعالم الهد وقدوة ال أن أهل البيت  األطروحة الح قن فقد عرفوا  مت

م .واإلمام المعصوم  م ودورهم عظ ر ه  والحلم وسائر الصفات, فكانوا قدوة المسلمين , فمقامهم  سئل يراعي في جوا عندما 
ان يواجه عض االح احث في  ة لد المتلقي , وهذا يجعل على ال عاب ة واالست الغة للوصول القدرة الذهن ة   الى ما ق  صعو

احث منها ان في احاديث المعصومين فضال  ة في طر ال ال ت التي ما زالت عق م وتأخير والمعنى ان  عن المش تقد
احث ان يجزم الداللة التي اراد الوصول اليها المعصوم  خ لالستطاع ال ل حديث فلو ض التار خ  ع معرفت تار ستط احث ال  ال

  في قوله.
ه فكما هو معروف ف انت تحتو له ينصب الى الخوف من العلم الذ  ثيرة وهذا  م على منهجهم مر عبر عصور  إن التعت

ه  غي االلمام  اتهم, فاحاديثهم تراثا ين ل تضح ع الشهداء منهم و لفت المعصومين جم ة  ة ومعرف ة وعقل عقولهم من درجة علم
ة االشهاد  ة التزام تعبد .فمثًال في قض مثا الوجوب لكنها حملت على , وهي  ان هنالك احاديث تقر  اح تقر علمائنا  على الن

احث ير انه لو استطعنا معرفة االول من االخر الستطعنا ان نجزم داللة الوجوب في هذه  اب, وال ر لالس اب دون ذ االستح
ة.   القض

ر والتأمل والتشغيل للوصو ًا: ان في احاديث المعصومين دعوة الى التف م ثان لف قادرا على معرفة الح ح الم ص ل الى االقناع ف
قوله  صرح المعصوم  ه ,فعندما  ستفهم منه انه اليجوز ان يؤخذ  الشرعي الذ اراد الوصول ال اة)  م ز س في مال اليت (ل

ال في احاديث اخر منه قوله (ل ة يجد تفص لف في هذه القض حث الم اة,ولكن عندما ي م ز اة من مال اليت م ز س في مال اليت
اة  أخذ الفائدة دون اعطاء ز ه) فالتجارة يترتب عليها فائدة فال يجوز ان  حث اال اذا اتجر  لف عن طر ال عرفه الم زهذا 

ستعان بها المعصوم  ان في احاديثهم ثالثواالستكشاف. ة التي قصدها  اساليب اقناع مختلفة , للوصول الى الغا
ب ا قرن المعصوم يؤد الى تقر بيرًا , فعندما  قاعه في النفس تأثيرًا   في اجابته فعل الرسول  لموضوع للمتلقي وا

لف مقتنع تماما  ذا افعل او انا افعل او فعل الرسول مما يجعل الم قول اخبرني جد او ه او قوله و فعله وقول معصوم اخر , ف
ع  ام.فكما هو معروف ان فعل الرسول وقوله اصل التشر   في االح

عًا : ان المعصوم  اللغة,فهو لم  را اروع االساليب مع جالل المقاصد, مما يؤد الى وضوح قدرته على معرفته  اتخذ التعبير 
ة للتراكيب , فنالح ان في تنوع االساليب من المخالفة والموافقة والتفصيل تنوع في المفردات وااللفا  يتعد الحدود الوصف

ه للوصول الى ا فعل يدل عل ستعان  د ان يدلل على الزمن الماضي مثال  لداللة التي ارادها المعصوم من تلك المسألة , فعندما ير
ذالك الحاضر والمستقبل.   و

 
 
  



م ر  سراب 
 

اسـم رشيـد اسم الطالب   نبـأ 
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  الشعُر الجاهليُّ في ضوء األنساق الثقافَّة
ارً  -  االالمنتمي اخت

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

وناته، عبر منهجَّ  ِّ ودراسة أسسه وم ة تمثَّلت هذه الدراسة على أنَّها محاولة للتصد لمفهوم النقد الثقافيِّ في ظلِّ الحراك النقد
رَّة، التي تتر على وف  تتمحور حول استكشاف األنساق الثقافَّة المضمرة في النّصِ  عاده المضمونَّة والف أ الشعرِّ الجاهليِّ ، 

ًسا ع ، وتأس رات األولَّة لنواة النقد الثقافيِّ للناقد العراقيِّ قة وجود التصوَّ ات حق لى تماسك اللحظة الشعرَّة، وروح العصر.  إث
ادة النقد الثقافيِّ عراقَّة الروح والمنبت، ، وهدفها  ذلك، فإنَّ ر يِّ انت الصولة األولى في النقد الثقافيِّ على المستو العر إذ 

هذه الوجهة  اء المضمرة، و قة الكامنة وراء األش حث عن الحق اه المتعددة؛ لل اله، ومن زوا عة األثر األدبيِّ وأش طب االهتمام 
ا قبل  ان يؤسس مشروًعا نقد ن القول: إنَّ الناقَد العراقيَّ  ا متميزًا م ه أن يلتمس لنفسه تنظيًرا نقد الغذاميِّ وغيره، حاول ف

اناته اإلبداعَّة والنقدَّة، إذ إنَّ سعي الناقد العراقيِّ  ع إم استثمار جم ، للمحاولة الجادة الكفيلة   وما بذله بنسقه المعرفيِّ أو الفنيِّ
ن،  ، عبر التثاقف مع اآلخر ٍ ه من نشا ات وجودهم وحضارتهم، إنَّما شَّل دالالت واضحة على سعي من جهٍد، وما قام  ومعط

ونا أكثر  االضطراب والفوضوَّة؛ ل رة. ظهور الشاعر الالمنتمي جاء نتيجة للشعور  هذا الناقد، إلى تحقي أصالة إنسانَّة م
ه في القبيلة؛ األمر الذ قادُه إلى االستعا عيدة عن ُعمًقا وتجذًرا من النظام الذ يؤمن  اته الفوضوَّة ال طقوس ترتضيها ح نة 

 التكيُّف مع المجتمع واألعراف والتقاليد.  
، التي تكشف عن  س النزعة النفسَّة للشاعر الجاهليِّ حسب مقاي أظهرت الدراسة سعًا واضًحا إلى تطبي مفهوم الالمنتمي، و

شتمل  وت عنه، وتمنح المتلقي فرصًة لفهم ما  س انعطاًفا النّصِ المس رَّ ، إذ إنَّ الشاعر الجاهليَّ  ه الخطاُب أو النصُّ الشعرُّ عل
ة تكمن في التعامل مع الضرورات النفسَّة، التي تبدو في تراكم  ا في القصيدة عبر بنائها، والتعبير عنها، وهي مهمة مرَّ نوع

عة  ة الشعرَّة الفاعلة. ظهور البيئة الطب ما تحمله من الغموض واالتساع في مدلوالتها،على أنَّها مستمر يتفتت عبر الرؤ
ضمُّه من نوازع اإلحساس الضائع، فكان  ، وما  انيِّ ات الواقع الم ش معط ع إضاءٌة داخلٌَّة في نفسَّة الشاعر الالمنتمي، الذ 

عي أن ُتسهم هذه البيئة بإبراز اللحظات القلقة وصورتها العشوائَّة؛ لتكون س األف من الطب متدُّ  ، وهو  لطاًنا على النّصِ الشعرِّ
يل  لة الشعرَّة في تش فَّة.  بروز عمل الُمخيَّ التعبير بهذه الك الخاضع لشراكة، تضمن حضوًرا يتفاعل مع بيئة تستلزم أو تسمح 

انَّة، التي تتمحور حول البيئة الجاهلَّة، تمظهر على أنَّه األكثر شموًال لمف م الوجود لد هذا الشاعر أو ذاك، األنساق الم اه
ـة (المضمرة)، وما يثيره هذا  وللثقافة التي ينتمي إليها، وهي ثقافة تحدد هوَّة النمـ الشـعرِّ الجمـالَّة والفــنَّة، وعالقتــه الخفيَّ

تنزات الثقافَّ  ين االستعدادات أو الم ، إذ إنَّ النم من صوٍر مؤثرة في وجدان المتلقيِّ من جهة، و فرضها من جهة أخر ة التي 
ز الثقافيَّ ُسرِّب للمتلقي المحموالت المعرفَّة المختلفة.         هذا التعز

 
 
  



م ر  سراب 
 

اسة وليد طه اسم الطالب   م
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ع القرآني    الس
ة ة في هد علم المناس   دراسة أسلو

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة  ع القرآني )، ووضحنا أنه : تكرار لفظي مقصود ذو داللة مرع رنا في الفصل األول ( التمهيد ) مقصدنا من مصطلح ( الس ذ
ونه ج ع القرآني ) في حال  اق القرآني سواء أكان الخاص منه ، أم العام . وسنقف في هذا الفصل عند ( الس ملة ؛ ألن في الس

ون أقرب ألدوات التحليل اللساني ، فالتواصل اإلنساني ال  يب تكون أبين ، والكشف عن الدالالت  المقاصد على مستو التر
رة المبتغاة من  يب مبين ، واضح المقصد ؛ ليتحق التواصل ، وتصل الف مفردات مستقلة ، بل ال بد من اندراجها في تر ون 

  االتصال اللساني .
عدها و  ررات ) مع ما قبلها وما  م ، هو منحى التحق من تناسب ( الم ة للنظر في القرآن الكر لعل أهم منحى في علم المناس

ع القرآني ) في  ة ( الس ة .   لذا سينطل هذا الفصل من هذا المنحى لمراق ار ة الم ه الجمل القرآن من جمل النص الذ ترد ف
منة تعالقه الجملي مع الجمل الت عة ( مه عة التي سيرد فيها ؛ من خالل متا ة الس اقات القرآن قه والتي تلحقه في الس ي تس

قرة ، سورة آل عمران ، وسورة المائدة  ة عامة هي ( سورة ال اقات قرآن عة س طت أعمالهم ) في س ة ) ؛ أ ( ح يب ا التر االح
ة لمرتين ، وسورة الك  هف ).، وسورة األعراف ، وسورة التو

 
  



م ر  سراب 
 

هي الحسناو  اسم الطالب   إنتصار حقي البر
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  سورتا الُفرقان والُملك
  دراسة في أنما التراكيب ودالالتها

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة أن جعلها وعاء لكالمه، فخلده ة أن قد شرف الله العر منزلة الروح من الجسد، وأحمده ثان حفظه، فكانا  ا بخلوده وحفظها 
ِم من حيُث دالالته وعلومه  حِث في القرآِن الكر ال مًا وحديثًا  احثون قد ، فقد ُعني ال ا، ملكني حبها منذ نعومة أظفار جعلني عر

ه القرآن من دراساٍت و مثِل ما حظَي  تاٌب   َ ح ِة ومقاصده ، إذ لم  حوٍث في مختلِف حقوِل المعرفِة, وال سَّما في الحقوِل اللغو
افًة بلساٍن عري  ات التلقي  ومسار األزمنِة  ًا مطل الخطاب مفتوح الداللة على مستو منها, وخصوًصا القرآن بوصِفه نصًا لغو

  مبين.
ه( ت  تاب سيبو حث منها  هـ) وشرح المفصل البن ٢٨٥لمقتضب للمبرد ( ت هـ) وا١٨٠ومن المراجع التي اعتمدت عليها في ال

ش (ت تاب النحو العري ٦٤٣ع ما أن للمصادر الحديثة حضورها ولعل من ابرزها  تور المخزومي ,  –هـ)  ه للد نقد وتوج
مٌة وتمهيد وتتلوها خ قها مقدِّ س حث على ثالثة فصول  مُت ال تور محمد حماسة.وقد قسَّ تاب النحو والداللة للد اتمة التي و

ات الرسالة، فجعلت التمهيد على قسمين  محتو حث وخالصاته التي توصل إليها، مع وجود فهرسٍ  مفصلٍ   تضمنت أهم نتائج ال
يب والجملة والكالم , وفي القسم الثاني: تناولت سورتي (الفرقان والملك) وما يتعل بهما من  تناولُت في الِقسم األول: مفهوم التر

  خصائص. 
ان وتال مته على مطلبين : المطلب األول منهما  ة ، وقد قسَّ ه الفصل األول الذ جاء تحت عنوان: داللُة التراكيب االسناد

ان عنوان : الجمْل التي لها محٌل من اإلعراِب، َوَقد  هذا  عنواِن: الجمْل التي ال محلَّ لها مَن اإلعراِب , أّما المطلب الثاني فكان 
مِّالت االسناد التي  الفصُل من أكبرِ  احثِه . أّما الفصل الثاني فكان في ستة مطالب تخص داللة ُم ُفصوِل الرِّسالِة نظرًا ِلتشعُِّب م

ع وقسمته لثالثة  ذلك الحال والتمييز. أّما الفصل الثالث فشمل داللة التوا أقصُد بها الُمقيِّدات وتشمل الُمقيِّداُت المفاعيل، و
عدها مطالب وهي النعت وا  ، المطلب االول (النعت) ، فأخذت مفهومه لغة تارة واصطالحا تارة أخر لعطف والبدل , فتناولت 

ه  البدل  ة التي ورد بها في سورتي الفرقان والملك ,أّما المطلب الثاني فهو(البدل) فبينت  يب ان دالالت االنما التر انتقلت لب
ضاح مفهومه في اللغة واالصطالح ، وضممت ان والبدل، إذ أجاز النحاة  بإ احث عطف الب ه م ان إلى البدل نظرا لتشا عطف الب

ر مفهوم البدل في اللغة واالصطالح، ثم بينت  أقسامه، وفصلت  ان بدًال في أكثر من موضع، فابتدأت بذ ون عطف الب ان 
ه مع وضوح ما ل ة لكل قسم ف ان داللته , موضحًة اإلفادات الدالل ان القول في ب ة في ب مة عال ع من ق هذا النوع من التوا

ِ نحو  ا اِق , للحاجةِ الماسِة إلى ارت ٍ في الس ه وجوَد را  المراد وتحديد عموم اللف بدقة , أّما المطلب الثالث(العطف) وقصدُت 
ِ النفصمْت العر وتخلخَل الكالُم ، فقمت بإ تمَل المعنى ، ولوال وجود هذا الرا ضاح مفهومه في اللغة واالصطالح ، ثم داللي ل

 عرضت إلى اختالف النحاة في تحديد عدد حروف العطف والعامل في العطف، ثم درست الحروف ودالالتها.
 

 
  



م ر  سراب 
 

 ند هاشم عبدالله العليّ  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
 المنحى االْجِتَماِعّي في الخصائِص البِن جني

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

لِّ أقسامه ة  عني وجوًدا للُهو نه الثقافّي, فوجود اللغة  ًة ناطقًة, فهي تعبر عن انتماء الفرد وشخصيته، وتكو ا, ُتعدُّ اللغُة ُهو
ة واالنتماء إنَّ الُهوَّة ال تولد مع الفرد عني انعداًما للُهو ست حراًكا في داخله؛ بل وانعدامها  ما أنَّها ل ُل مرًَّة واحدًة،  ، وال تتشَّ

ه من ال ُد نوَعَها، وألواَنَها، ما َيِرد إل حدِّ َة الفرِد يرسُمَها، و ، إذ إنَّ ُهو ِ االجتماعيِّ المح قٍة  ِ الخارِج، وما هي ذات َعالقٍة وث مح
ن؛ لذا ال ُبدَّ أن تكون  اآلخر ه عالقاُته  ثيًرا من مالمح مجتمعه، فاهتمام ابن تؤد ة الفرد جزًءا من ُهوَّة مجتمعه، أو تحمل  ُهو

ة).البن جني في  ة الجمع ة) و(الُهو ة الفرد تين: (الُهو ات متنوعة عنده, متمثلة بـالُهو االنتماء أد إلى ظهور ُهو جني 
ات عدٍد من أق ٌة متكاملٌة تختلف عن ُهو ٌة شخص االستقالل والحضور, فهو لم (الخصائص) ُهو ٌة إنمازْت  رانه من العلماء, ُهو

ا, وواف  صًر ونِه  ين, على الرغم من  صر ا علي الفارسّي وجماعته من ال لِّ ما قالوا, فقد خالف أستاذُه أ يواف العلماَء 
ة صف ته الذات غ ابن جني على ُهو ة مختلفة. أس غداديين في مسائل لغو ة العلم، على الرغم من أنَّ العلم ال يتسم الكوفيين وال

األحالم، والتصورات، والتخمينات، واالعتقادات  مر  ، ذلك؛ ألنَّ العلم ال وجود الكتشافاته ما لم  ة إّال بنحٍو نسبيٍّ الذات
ة، وال ُ  ة، وال يتحصل للغوّ هذه الُهو منزلة الُهوّة الذات ْت آراؤه التي تفرد بها  طرح الغامضة.ُعدَّ ْعَتَرف له بها إّال حينما يبدأ 

ة التي تساعده على التكيف،  ّون مخزوًنا من المعلومات والمهارات االنجاز االت واالستفسارات التي تجول في خاطره؛ ل اإلش
األدب: (نثٍر, ونظًما) ممّ  ان له اهتماًما  قتصر اهتمام ابن جني على اللغة, بل  ة وتعّرف المواقف المختلفة.لم  ُه الُهو ا أكس

متلكون نواصي اللغة واألدب. ة, فهو ُعدُّ من العلماء الذين   األدب
 

 
  



م ر  سراب 
 

اظم الفّحام اسم الطالب   صفاء توفي 
 

ة عنوان الرسالة أو األطروحة ات القران ات الشخص   الداللة في ا
اء  من غير االنب

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

سالة أو ملخص الر 
 األطروحة

ما في فتى  عضها واردا في المفرد والمثنى والجمع  ون  غة المفرد والمثنى والجمع وقد  ص ات  م الشخص تناول القران الكر
ات في مواضع عدة  ات وتفصيل الحديث فيها. ورد قسم من الشخص ثرة هذه الشخص ه السالم) مما يدل على  موسى (عل

عود إلى فرعون وهامان وقارون، ف اعتقاد  ه، وهذا  م في ر الذ حاجه إبراه ات أخر مرة واحدة  ي حين وردت شخص
ثرة المال ونحو ذلك. تنوع التعبير  ان أو  ة، فموضوع المحاجة مثال" يختلف عن موضوع الطغ ه الشخص الموضوع الذ وردت ف

ـ(لقمان، اسمه  ات، فمنهم من ورد التعبير  ر الشخص م في  القرآني في ذ الذ حاجه إبراه صفته مثال" ( د) ومنهم من ورد  وز
ز وامرأة نوح ونحو ذلك، ولعّل العلة في هذا  امرأة العز اإلضافة إلى معرفٍه  ذ القرنين أو  ه  أبي لهب أو بلق نيته  ره) أو 

ة أو إلى ما تحتله من موقع في القصة أو الحادث عة الحديث عن هذه الشخص ر االسم أو تعود إلى طب ة، فإذا تطلب ذلك ذ
ر اسم  ه المقام من معنى، فإذا توقف تحق الغرض على ذ حسب ما يتطل  : ة ورد التعبير في ذلك أ الصفة أو اللقب أو الكن

اسمها.  ة مثال" ورد التعبير    الشخص
حاء، وهو أصغر وحدة في الكل قاع أو المقطع واإل م من أثبتت الدراسة أن الصوت من جهة اإل مة من مظاهر إعجاز القران الكر

ن أن يؤد الغرض صوت  م حيث ال  غة  صورة بل بينه  ة أو االستماع، يؤثر في المعنى و حيث اإلصدار أو المساحة الصوت
  آخر. 

تجسد لنا ه، و ونُه وتحر ذلك في  عد المقطع الصوتي مظهرا من مظاهر اإلعجاز القرآني من حيث خفته وثقله وطوله وقصرُه وس
ارة أدق  ع ه، أو  بير في الداللة ينسجم مع النص الذ ورد ف ون له اثر  ل مقطع إلى آخر إذ  انضمام  أثناء النص القرآني، 
ان النص يدل على العقاب أو الثواب متحدثًا عن األبرار أو الفجار فان المقطع  : إذا  ة لهذا النص، إ اق ينسجم مع الداللة الس

أتي  م داللٌه واضحة إذا انعدمت الصوتي  ورة آنفًا. للتنغ حسب صفاته المذ منسجما ومتالئمًا مع المعنى العام لهذا النص 
ات.ال  حسب الداللة التي تشير إليها اآل م المناسب  ار التنغ اخت قوم القارئ المتذوق  ان المعنى المطلوب، وقد  الوسائل في ب

ه اإلعجاز تتوقف الفاصلة على نس واحد لتشو أ ع الكلمات وٕانما ُيزاد على ذلك مايتطل ذن السامع، وال تتعدد لمحض تنو
عة النص وآخر  عود إلى طب عضها  ة، ف ة والعلل التعبير الغ م وتأخير أو حذف وٕايجاز وغير ذلك من الفنون ال القرآني من تقد

ات من معاٍن ومضامين يدل التشديد على الغة والشدة وغيرها من المعاني، وقد تبين  عود إلى ما ورد في صدور اآل الكثرة أو الم
التشديد يدل  فلها  ه التخفيف؛ ألن  عط عطينا ما ال  ا بتشديد الفاء،  ر فلها ز ة، فمثًال  ات القرآن ات الشخص لنا ذلك في أثناء آ

هيئ لها الكافل ة خاصة و رعاها رعا عتني بها و ان  حانه هو الذ  ام وهو الذ  على أن الله س ه أحسن ق قوم بواج الذ 
ما في مد الواو في رقود الذ ينسجم مع نوم أهل  ه  اق الذ وردت ف حسب الس أمره بذلك. تدل أصوات المد على معاِن مختلفة 

: إن المد مين وذات الشمال أ قلقلته الكبر يدل على تقلبهم ذات ال لة من الزمن، ولعل (الدال )  له داللة في  الكهف مدة طو
ام التالوة. م من أح ه ال مجرد ح   النص الذ يرد ف

ح والمعتل والالزم والمتعد إذ إن لكل بناء  ادة والمبني للمجهول واألمر والصح ة األفعال من حيث الزمن والتجرد والز تعدد أبن
ما ف صورة المبني للمفعول وهو مبني للمعلوم  عضها جاء  ه، بل ان  الغة القران معناه الخاص  ي بناء (يهرعون) وهذا من 

م.   الكر
ة  ة.إن لكل بناء من أبن ، وهذه سمة من سمات األفعال العر ل ملحو ش ة  ة األفعال الثالث اتساع المساحة أكثر فأكثر في أبن

ه، أو قد تتعدد الدالالت في بناء الفعل الواحد ولكن على الرغم من تعددها  تظهر الداللة المقصودة عبَر األفعال داللته الخاصة 
د بثالثة أحرف فهو هنا دال على  ما هو الحال في (استعصم) فإنه من بناء الفعل الثالثي المز النص القرآني ودالالته العامة 

الغة  الم
  

   



م ر  سراب 
 

  إسراء سلمان محمد فاضل اسم الطالب
 

ة الحجاج  في الخطاب القراني عنوان الرسالة أو األطروحة   بن
ات ال  انموذجا- دعاءا

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

قصد التأثير، فكشف  ة الحجاج والتي تنطل من فكرة مؤادها : إننا نتكلم عامة  ات الدعاء في ضوء نظر تناولت هذه  الدراسة آ
ما يلي جملة من عن دور اللغة في التأثير على المخاَطب وتغيير اعتقاداته  ون الخطاب القرآني جاء لهذا القصد، وأورد ف

الغة الجديدة) والذ  ه (ال شفت عنها هذه الدراسة :ارت الحجاج في الغرب بـ (بيرلمان) وهو ما اصطلح عل االستنتاجات التي 
صر  رو فهو قائم في جوهر اللغة نفسها  ه ، إما الحجاج عند د عٍد عقلٍي عل لت حاول إضفاء  ف النظر عن استخدامها . ش

ة فضالً عن أثرها في الترا واالنسجام ، إذ ترد في الخطاب الحجاجي بين الحجج  ة الحجاج ارزا في العمل ة أثرا  الروا الحجاج
ع الذ توفره مما يؤد الى تماسك الحجج و  التتا عض  عضها مع  ة الر بين الحجج  ٕاقناع والنتائج فضال عن أثرها في عمل

ان له  قة متسلسلة وهذا ماوجدناه في الرا الحجاجي الواو .جاء الرا الحجاجي (إّن) و طر المخاَطب بها حتى يلقي حججه 
فتها في التفسير والشرح وهذا  شفت وظ ضًا  اس ، وأ ميزة في الر بين الحجج والنتائج ، وفي التعليل وٕازالة الغموض وااللت

من قدرتها على االق   ناع .م
سب  ة هادفة في  مة حجاج اها مما أعطت ق ة االستدالل على أحوال مقصودة مبرزا إ للرا الحجاجي (واو الحال) أثر في عمل

ة تتغاير  ا هادفًا.اثبتت الدراسة ان العالقات التي تنتجها الروا الحجاج ة بناًء استدالل تأييد المخاَطب بجعل جملة الحال مبن
ة) (عالقة االستدراك) (عالقة التعليل).بتغير الروا و  ع) (عالقة السبب ح مجموعة من العالقات منها : (عالقة التتا   هذا يت

ه  ه داللة مقصودة الى المخاَطب وهذا التوج قصده المخاِطب، بتوج ما  ونها تحصر داللة الخطاب  ة في  تقوم العوامل الحجاج
ة الحجاج إذ تقوم بترتيب الحجج وصوال إلى الحجة وف مبدأ والحصر يؤد إلى التأثير وٕاالقناع .للسال  ة أثر في عمل لم الحجاج

زة في بناء األقوال وتراتبها ؛  ة مر ة) من أجل تحقي اإلقناع .إن مبدأ القوة الحجاج ه الحجاجي) أو (القوة الحجاج (التوج
ة يتقصدها المخاِطب للتأثير في ال ة حجاج فحو الخطاب .تدخل الروا لتحقي اإلقناع وف سلم مخاَطب ومن ثم إقناعه 

ة ه الحجاجي والقوة الحجاج ة الحجاج وف مبدأ التوج ة في ترتيب سلم  الحجاج
  

   



م ر  سراب 
 

  حسام محمد ديوان اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

ة القصيرة  العجائبَّة في القصة العراق

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٥  السنة
ةلغ القسم   ة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ما تحمله من دالالت متنوعة ، المست الواقع  م  تختلف العجائبّة في السرد العري الحديث عن العجائبّة في السرد العري القد
تها  يز على ظاهرة معينة وفضحها وتعر قدر ما تهدف إلى التر ة أو اإلمتاع  ن غرضها التسل ش ، فهي لم  ن الَمع م ه  ، وعل

ر الواقع  ة ، فهي تحاول تصو ب ة والقوانين التجر ع الواقع على الرغم من ظاهرها المخالف للسنن الطب ة ترت  القول إّن العجائب
ة  ة واالجتماع اس ة القصيرة نتيجة الظروف الس ة .جاءت العجائبّة في القصة العراق تها الفن قتها الخاصة ورؤ طر ولكن 

طة، ص السرد من  المح ب في وضعها، تهدف إلى تخل فكانت أداة جّيدة للتعبير عن هذه الظروف ، وأداة جديدة أسهم التجر
عد األلفين ،  ات والى ما  ّل جيل قصصي ، ابتداًء من الستين سمات األحداث التي تظهر في  انت تتسم  ة ، و ة واآلل الفوتغراف

ات متعددة  دًا وقد استندت الظاهر الى مرجع ة القصيرة مز أسهمت في رفدها وتطورها . أضافت الظاهرة العجائبّة للقصة العراق
ة القصيرة، وأحداث  ات جديدة تتعامل معها القصة العراق ة ، فكان هناك شخص ة والتقليد عدتها عن الرتا من الدف والتشو ، وأ

ة م ة خارقة، وفضاء عجائبي جديد ، لم تتعامل معه القصة العراق ة النقد ة والواقع انت قبل ذلك تدور في فلك الواقع ن قبل ، إذ 
ة من القاص في  ة ، وهو إّما خرق على نحو اإليهام، في لع ب ة بخرقه للقوانين التجر .امتاز الحدث العجائبي في القصة العراق

ًا إيهام المتلقي في أّن ما يجر أمامه هو حدث خارق ، لكنه سرعان ما يتكّشف عن واق ع ة هذا الحدث عبر تفسيره تفسيرًا طب ع
المصادفة، أو  الحلم، أو التفسير  الوهم، أو التفسير  التفسير  ة ،  ع فّسر وقوعه بتفسيرات طب ب،  ون لدينا حدث غر ، ف

قع على نحو الواقع  ان . أو  الهذ الجنون، أو التفسير  ون لدينا دون إيهام من القا –حدث فعًال في النص  –التفسير  ص ، ف
السحر أو  الكرامة، أو التفسير  العودة من الموت ، أو التفسير  التفسير  ة ،  ع فّسر وقوعه بتفسيرات فوق طب حدث عجيب ، 

ة في القصة  ة العجائب ة القصيرة .الشخص حسب ما وجدناه في القصة العراق عموم الخرق،  التناسخ ، أو التفسير  التفسير 
ة القص ة ، وهي على العراق ة أو جمال ة ألغراض ترميز فها في القصة العراق ة، تم توظ ة في النها شر ة غير  يرة ، هي شخص

ة  ًال لكنها تتحّول عن هذه الصفة إلى صفة أخر ، وهي إّما شخص ة َقْ ع ة طب ة المتحّولة ، وهي شخص نوعين : الشخص
شر إلى جنس آخر حيو  اتي أو ممسوخة متحّولة عن الجنس ال اني ، أو جامد ، وٕاّما مؤنسنة تحّولت من جنس حيواني أو ن

نها ، وقد  ة منذ تكو شر ة غير  ة ، وهي شخص ع ة فوق الطب ة األخر هي الشخص شر . والشخص جامد إلى الجنس ال
ة  ة ، والشخص ة الفضائ ة ، والشخص ة األسطور ة على أنما هي : الشخص ة وجدناها في القصة العراق ة ، والشخص ح الش

قة  عي المألوف ، فهو يختلف عنه ، بذاته ، أو في طر عده عن الزمن الطب ة ب ة .امتاز الزمن العجائبّي في القصة العراق الخراف
عي هو الزمن األسطور الذ يتميز بخلوده وتجدده الالنهائي ، والزمن الصوفي  بنائه ، فالزمن الذ يختلف بذاته عن الزمن الطب

ه إلى الوراء،  ون بناًء متداخًال ، يتم الرجوع ف قة بنائه ، ف ال العلمي المستقبلي ، وأما في طر المطل الالنهائي ، وزمن الخ
ع الموضوعي  مة جدًا ، أو يتداخل زمنان أو أكثر في القصة . لقد جاء الزمن في القص العجائبي خارجا من الطا إلى أزمان قد

ه في الق ع  ة ، فضال عن ذلك ، الزمن هنا انفلت من الذ ينط اد ، وقد أضاف مد واسعا لعالم القصة العجائب ص االعت
ذلك فانه يرسم  عه الخطي الى تداخل األزمنة و ه إال  –أ الزمن العجائبي  –تتا ن التوصل ال م معالم جديدة لزمن خاص ال 

شف غناه وغموضه ، وهو عالم  ان العجائبي في القصة منط خاص ، وهو زمن يزخر  ة .الم شر ي عن تحوالت النفس ال
ة  نه ، وهو في القصة العراق ة في تكو اد المألوف، فهو يتجه إلى المغايرة والغرا ان االعت ة القصيرة ، يختلف عن الم العراق

عض التحوالت  ه  طرأ عل ًة لكن  عي بدا ان الطب ان المتحول ، وهو الم ًا مخالفًا على أنما هي : الم انًا عجائب ون م ، ف
ين الكون ، وقد ورثه  ان افترضته مخّيلة اإلنسان البدائي لتحقي التوازن بينه و ان األسطور وهو م عته األولى . والم لطب

مثل اس ان حلمي  ي ، وهو م ان اليوتيو ًا، والم ًا وجمال انًا رمز ونه م قاطات القاص القاص العراقي ووظفه في القصة القصيرة؛ 
نة ال تندرج في األنما  نة أخر ، وهي أم ال العلمي ، وأم ا الخ وتو ي و ان اليوتيو ة على نوعين الم ، وهو في القصة العراق
ان مفتوح  ان العجائبي م الح أّن الم ة وغيرها ، و نة الغيب نة المؤنسنة واألم األم ة  المتقدمة آثرنا وضعها تحت هذه التسم

اس تام ألحوال االنسان في ظروف خاصة . متلئ عبر عن الذات القلقة ، فهو انع ة و حاءات النفس   اإل
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  عبدالرحمن عبدالرحمن مطلك الجبور  الب
 

َتاِب  عنوان الرسالة أو األطروحة   النَّْقُد الُمْعَجِميُّ في 
ِه واإلِ  ٍّ (التَّْنِب َضاِح البِن َبرِّ  ه)٥٨٢ْ

 جستيرما الشهادة
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اللِه من ُشُروِر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهِد الله فهو ال ِه ونستغِفُرُه، ونعوُذ  ، إنَّ الحمد لله نحَمُدُه ونستعيُنُه ونستهد مهتد
عوِث  ِع المذنبين غًدا، ومن ُضِلل فلن تجَد لُه ولًا مرشًدا، وأصلي وأسلم على الم ، شف رحمًة للعالمين، منجي القلوِب من الرد

امين، ومن  فقد شاَء اللُه، جلَّ في ساَر على نهجِه إلى يوِم الديِن.نوِر عيني، أبي الزهراِء ُمَحمٍَّد، وعلى آله الطيبين وصحابِتِه الم
، ولم تكن تلك رغب ه، ولكنها مشيئُة ُعالُه، أن أختار موضوًعا في المعَجِم الَعَرِيِّ نت أرغب في دراسة النحو، والتخصص ف تي، بل 

ة  ة، وجدُت أنَّ الُمعَجَم موسوعة لغو قراءته، قراءَة متأن دأت  ضاح، و ه واإل تاب التنب عد أن أقدمُت على  ، عزَّ وجّل. و ار ال
اق استعمالها فحسب، وٕانَّما تشتمل على  ة هائلة. هائلة ال تقتصر على معنى المفردة وس ة، ونحِوَّة، وصرِفٍَّة، ودالل   ثروة لغو

ضاح) من المصادر الخمسة الت ه واإل عه (التنب ، الذ َُعدُّ صن ة، ولعالم جليل هو ابن بر انت نقد ي ُثمَّ إنَّ دراستي لهذا المعجم 
ه من المغم تاًا عابًرا وال صاح س  موضوع عام، اعتمد عليها ابُن منظور في لسان العرب، فهو ل ست مادُتُه متعلقة  ن، ول ور

)، والجوهرُّ هَو َمْن ُهَو في ُعُلوِّ الَكْعِب وغزارِة العلِم، إذ وجدت نفسي بين جبلين، فتقاز  تاب جليل هو (الصحاح للجوهر مُتها بل 
أن هذا الموضوعَ  عُض أصدقائي  عد أن نصحني  ما  توراه، فضًال  بينهما، ورأيت الطر طوًال أمامي، وال س ، وَصُلُح للد شاقٌّ

ة المخصصة لمرح َقها إلى نفسي، لوال لة الماجستير ال تكفي إلكمالِه. عن أنَّ مدَة السنة الدراس َفُة تأخُذ طر لماتهم الُمَضعِّ دأت  و
ُل على القسم، و «أنَّ والد (جزاه الله خيًرا) شجعني قائًال:  ضاح) لْقَمٌة الكبيُر للكبير، أنَت الطالُب األوَّ ه واإل هذا الكتاُب، أ (التنب

ك عن جوع غيره ، ناه الشرارة التي فجَّرت »َدِسَمٌة، قل من مدَّ يَدُه إليها، ومن تناول منها ما َسدَّ جوَعُه العلميَّ ان هذا الكالم   ،
ة، وعرضها  ة الخطة األول تا ه و امًنا، فاندفعُت لالطالع عل اًنا  ة.على أساتذتي في بر وقصرت دراستي على الحلقة النقاش

قتني إلى  ه؛ إذ س تا بيًرا في  ة التي أوالها ابن بر اعتناًء  ا دراسة الشواهد الشعر الجانب النظر والعملي في المعجم، تاًر
حاِح الشع ٍّ شواهَد الصِّ ُح ابِن برِّ ة (نصرة أحمد علي المولى) برسالتها الموسومة بـ (تصح َة إحصاٌء وتحليٌل دراستها الطال ر

ٌم)( ة لكتاب ٧وتقو انت الدراسة المستوف ضاح)، ولكنها  ه واإل تاب (التنب )، ولم تكن دراستها هذه هي الدراسة الوحيدة على 
أجزائِه الستة.  ضاح)  ه واإل   (التنب
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 دعاء عدنان محمد اسم الطالب
  األصول اللغوّة  عنوان الرسالة أو األطروحة

  ن جني وابن فارسعند اب
  
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة, ُأِثَرت عنها  ما يخصُّ موضوع االشتقاق األكبر, نظرات متميزة, ولمحات الفتة, جمعتها  تنظيراته اللغو ان البن جني ف
ٍد ومعار  ة للغة؛ فكان االشتقاق من مستجدات متفردة, تقاَسَمها الُمحدثون بين مّؤ ِض.. دأَب ابُن جّني على وضع الوسائل اإلثرائ

 . ة اإلنماء اللغوّ الًغا عند المتقدمين والمحدثين في عمل حًثا في مصنفاته, إذ ال يخفى أّن لالشتقاق أثًرا    أوسع تلك الوسائل 
مه االشتقاق على قسمين: الصغير    حف البن جني فضل السب في تقس ات الستة) تكون  و والكبير.إنَّ مدار أصول (التقلي

ة  متها الصوت ق ات)  عود إلى احتفا تلك األصول (التقلي االشتقاق الكبير, إنَّما  ه ابُن جّني  على معنًى واحٍد على وف ما ُسم
.اعت ة لنشوء األلفا ة الصوت النظر مان ابِن جّني  ان هذا مؤسًسا على إ ما  ة, ور ة, وظهر الدالل الداللة الصوت نى ابُن جّني 

حث والدراسة, في أبواب (االشتقاق األكبر), و(تصاقب األلفا لتصاقب المعاني), و(إمساس األلفا  ال هذا واضًحا مّما تناوله 
ة التي أتى ابن جني على درسها, هي ِه.إنَّ الداللة الصوت تاب اه المعاني), وغيرها مّما جاءت متفرًقا في  ة,  أش الداللة اللفظ

ه من مخرج  ة, اكتسبت لد ة معنو مة تعبير ة, تمنحه ق ع ة, طب التي هي من أقو الدالالت عنده, إذ إنَّ للحرِف داللة صوت
مان ابن جّني بـ(العالقة  اق وانفتاح واستفال) و(شدة ورخاوة)... وغيرها.إنَّ سبب إ الحرف, ومن صفاته من (همس وجهر) و(اط

ة  ع ة.ُعدُّ الطب ثرة األمثلة المتوافرة عليها في اللغة العر ابها, و صة, واتساع  ٌع من شيوع هذه الخص بين الصوت والمعنى), نا
ين الذين اهتموا بإيجاد صلة بين المدلوالت المختلفة للجذر اللغوّ الواحد, ومحاولة إرجاعها إلى  ابُن فارس من أوائل اللغو

ح هذه الصلة س) في  أصولها, وتوض ة األصول أو المقاي ًال.استطاع ابُن فارس بلوغ غايته في (نظر ما استطاع إلى ذلك سب
. ر اللف ر المعنى قبل تذ انت حاذقًة في حف اللغة عن طر تذ قته    جمع اللغة, والحفا على معانيها. فطر
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 اسمين عدنان نعمة اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ح البخار احاديث    الوعد والوعيد في صح

ة  دراسة لغو
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

  
قوِ  تعالى اللِ  حمدِ  ن نتتاجالتي ال متن عتددٍ  إلتى خمصتتُ  وقد ، رسة ا د ال ىذه ت م ت وتوف ا م  من ينَ  تب: اآلتي إجمال
س بب س ال ن أ رسة ا د ال ىذه ّ  ال الحديث رضعن ا اإلع القدامى ةُ  النُّحا دعا الذ الّرج  تزل موطن عن االبتعاد إيثارىم نبو
اد حول الم القدامى النُّحاة عن يرد لم نوُ  وأ الحديث، الوضعفي ثر أن عدَ  األقدام فيوِ   ال ىالقرنين حت منعو، أو بوِ  االستش

ع اد ج فجة :ثالث فجات عمى لعمماءا انقسم حيثُ  اليجرة، امنمن والث سا ما، سطت تو وُأخر  منعتوُ  وفجة بوِ  وزتاالستش  بين
اد عدم عن اناألندلسي ح أبو قالوُ  ما ن أ وظير ف ال الحديث نحو ال أجمة استش ح، غير شر الحديث فقد صح  ولك استشيدوا

ادىم ن ًال  انَ  استش  .قم
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  بيبهديل عبد األمير حسوني ح اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

الكنزفي  تا   الدَّرس الصوتي ف
 هـ)٧٤٠القراءات العشر لعبد الله بن عبد المؤمن الواسطي(ت

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ن مهمين األو ثيرة ، تتجلى في مصدر ه على مصادر  تا ل: السماع من الشيوخ ، والثاني: النقل من الكتب اعتمد الواسطي في 
اه في هذا المصدر  ان اعتماده على المصدر الثاني أكثر من اعتماده على المصدر األول ، والذ يلفت االنت ، ومن األعالم ، و

تب اللغة والنحو والصرف وغيرها، وقد وج تب القراءات فحسب بل تعداه إلى  قتصر على  دته في نقله من  تلك أّن الواسطي لم 
ه مع إشارته إليهم  تا رهم في  ن لم يتطرق لذ ل قول إلى قائله ، فضًال عن اعتماده على أقوال علماء آخر عزو  المصادر أميًنا 

عد الواسطي في علم القراءات، إذ اعتمده ابن الجزر  عد هذا الكتاب من الكتب المعتمدة لد العلماء الذ ألفوا  ة.  بإشارات خف
ه.  تا ه (النشر في القراءات العشر) وأثبته ضمن الكتب التي أخذ منها مادة  تا  في 

ع أن يدرك مغاز تلك  ستط ة وفطٌن من  شير إلى مظاهر صوت ة فهو  س تنظير ة ول إشارات صاحب الكنز إشارات إجرائ
ه ،  تا ه في غير موضع من  ع الواسطي جادة سيبو ة. اتَّ ولكنه انزاح عنها إلى جادة عالم آخر وهو المبرد اإلشارات اإلجرائ

شير إلى  تاب الكنز لم أجْد ما  ة أنني وفي طوال  د األمر غرا عض األصوات، ومما يز قته في الترتيب والتوصيف ل سالًكا فيها طر
عتمده بوصفه مصدًرا من مصادر الت ه ولم  تا ر صاحب الكنز اسم المبرد في  شير إليها أو جواهر المبرد، فلم يذ نظير التي 

ف المخرج لفظة (ينشأ) وهي أوضح في التعبير  ه.استعمل الواسطي في تعر إشاراته المتكررة إلى الخليل وسيبو ستسقي منها 
من لفظة (يخرج) وداللتها تؤد المقصود أكثر من داللة األخر ألّن النفس يخرج من الجوف، وفي المخرج ينشأ الصوت أ يولد 

ة.   عد أنْ  صورة غير إراد  ان نفًسا ، فوالدة الصوت تكون في المخرج، وٕاال فهو نفس يخرج 
ه بيد أنَّه  رها سيبو ها ستة عشر مخرًجا ، وهي المخارج التي ذ ع الواسطي الرأ المشهور في عّدة مخارج األصوات ، إذ َعدَّ اتَّ

مه لصوت الحاء على العين ف عض األمور منها تقد ي ثاني المخارج وهو مخرج وس الحل وجعل ترتيبها على النحو خالفه في 
م في (سادس المخارج) وهو مخرج وس اللسان.  مه الشين على الج ذلك تقد  اآلتي :(الحاء، والعين) ، و

ًقا في فهمه للمخارج، على  ان صاحب الكنز دق ثيًرا من فهم المحدثين ، فقد  َأنَّها اقترب فهم الواسطي لمخارج األصوات 
المواضع التي تنشأ منها األصوات. جاء مصطلح (الموضع) مرادًفا (للمخرج) في استعمال صاحب الكنز ، إال أن المخرج تميز عن 

ه ،واآلخر : أّنه المختار في التعبير عن محل نشوء الصوت . ميزتين أحدهما : أّنه األكثر اطراًدا واستعماًال لد  الموضع 
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 نعمة حميد فىمصط اسم الطالب
 الفني البناء عنوان الرسالة أو األطروحة

 الغرناطي الجَاب ابن شعر في
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٤  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اب عاش ما ملوك بني االحمر وهذا ماج ان ابن الج امرائها ووزراءها الس انت له عالقة وطيدة  ال غرناطة و عل بناء في 
ان يدلف  مر بها الشعراء العرب ولهذا  ما في اللوحات التي  قصائده تنا في االغب االعم عن النس التقليد في المدح والس

منت على سائر االغراض عنده اذ بلغت نسبتها ة التي ه اشرة في اغلب قصائده المدح س م من مجموع %٥٨الى موضوعه الرئ
ة ا اشعاره اشر في ولوج نظم الشاعر الى موضوع فضال عن ان الحق ة صراع داخلي وهذا سبب م اب هي حق لتي عاشها ابن الج

ما رسمه السلف من الشعراء العرب اشرة دون المرور  س م  الرئ
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  ســميرة فاضــل عبــاس  اسم الطالب
 

ــات محمد بن مسلم الثقفي  عنوان الرسالة أو األطروحة   مرو
 في أصــول الكــافي

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عة عند اإلمامين الصادقين  انة رف م حة مادحة »عليهما السالم « حضي محمد بن مسلم  ار صح ات وأخ ، وقد وردت روا
ان  ات محمد بن مسل له. االتفاق ، ومن أصحاب اإلجماع.اغلب روا حة السند مما جعلها تنال من الرواة الثقاة  م صح

فة السند ولو صّحت أسانيدها فال ُعتّد بها في  ات ضع ات الذاّمة لمحمد بن مسلم هي روا ثقة أئمة الحديث .تبينَّ لنا أنَّ الروا
ثرتها عن ات محمد بن مسلم األثر الكبير في حف تراث األمة من خالل  ان لمرو ضة في مدحه. ات المستف ال الروا أئمة أهل  ق

ة الكليني  البيت  ات محمد بن مسلم في أصول الكافي مائة وٕاحد مقسمة حسب منهج في العقيدة وغيرها.بلغت مرو
ة وفي التوحيد إحد عشرة وفي اإلمامة ست  اته في العقل والجهل اثنتان وفي فضل العلم ثمان انت مرو على أبواب مختلفة اذ 

مان والكفر ثالث ع .  وعشرون وفي اإل عون وفي الدعاء ثالث عشرة وفي فضل القرآن واحدة وفي الِعشرة س  وأر
ة وسعيها الى  اس التحديد في اإلمامة وذلك نظرًا لتهافت األحزاب الس ات محمد بن مسلم في الغالب األعم في العقيدة و انت مرو

ة أهل البيت  عاد األمة عن أحق ادتها .اتس تغييب دور اإلمامة وٕا يز على الذات في ق اته في التوحيد في التر مت مرو
اته في العدل والنبوة  ات الزندقة واإللحاد التي شاعت في عصره .أما مرو عود هذا الى التصد لحر ما  المقدسة وصفاتها، ور

فرد لكل منها عنوان خاص ، في حين إن لكل من التوحيد واإلمام اب خاص بها والمعاد جاءت متفرقة على أبواب مختلفة لم  ة 
ابين .  وهذا يدل على اعتنائه بهذين ال
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 عليّ  حسين شر  اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
ّة نطقّة ال الَصوتّات  العر

 المستشرقين دراسات في
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ات في م حوث الصوت لت  املةش ة  ة صوت ة القدامى نظر خ  ؤلفات علماء العر ر من تار الشمول ومنذ وقت م اتصفت 
ن فانبروا لدراستها والكشف عن اصالتها ومواطن االبداع ازاءها مبهور ير الصوتي االنساني وقف المستشرقون  ،وقفت فيها التف

ة التي ولج منها المستشرقون  ة وتعددها و الدراسة على تنوع المداخل الصوت ت عن جانب من جوانب شفنحو دراسة اللغة العر
 الدرس الصوتي العري عند المستشرقين
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 عدنان داود عبد الحسن اسم الطالب
ائّي للشعر عنوان الرسالة أو األطروحة م   التحليل الس

ة بيرس  في ضوء نظّر
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ة أو ملخص الرسال
 األطروحة

اشرة إلى  ّون األساس الذ ينقل العالمة من الم منة المؤّول الدينامي في أثناء التحليل، فهو الم حث إلى رصد ه انتهى ال
ح ذهني في اإلطار  التنّوعات الداللّة. ا ظهر لفظا في أثناء التحليل، إنما هو  حث إلى أّن المؤّول المنطقي ال  خلص ال

 قي.الموسوعي للمتل
ة  ونه دّ انة مهمة  م حتف  ة، لكنه  اشر في النصوص الشعر قاء على المؤّول الم حث إلى رصد ظاهرة قلة اال انتهى ال

قونة والرمؤشر والرمز)  ة الثالث(األ ائ م ان تواجد المقوالت الس حث إلى إم االنطالق التي ينطل منها المؤّول الدينامي.خلص ال
ة ال ة النصوص في العالمة اللغو حث إلى أّن مقار قى انتقاء واحدة منها مرهونا بتفاعل المتلقي مع النص.انتهى ال واحدة، و

ة التي تكشف عن اإلحوال  ة، إنما تتعّداها إلى المعاني التعبير ار ة بيرس ال تقف عند المجازات المع ة في ضوء نظر االبداع
حث إلى أّن المؤّول ال ة للمنتج.انتهى ال قى النفس اشر ي معنى أن المؤّول الم ا،  دينامي على مستو التأليف ُقّدم معنى مصاح

اشر والمؤّول الدينامي يتنحى  ال، ففي حالة الموضوع الم ار ُقّدم معنى بد حث أّن المؤّول على مستو االخت ناشطا.أظهر ال
اشر؛ ليبني المؤّول الدينامي على أثره موضوعا جديدا، ف ون بهذا مؤّوال افتراضّا، أّما في حالة الموضوع الدينامي الموضوع الم

ون بهذا مؤّوال استقرائّاانتهى  الموضوع، ف ة التي علقت  اق عمل االخير على استدعاء االستعماالت الس والمؤّول الدينامي؛ ف
ل ة التأو فا ة من  ل؛ إذ تتخذ هذه النظر ة التأو فا ة بيرس  حث إلى اهتمام نظر ة اإلدراك العالمّي  ال مائزا راكزا في عمل

ة اإلدراك العالمّي. ة بين المتالغين ُيَؤثِّر تأثيرا فاعال في عمل   وتعّدده، فاختالف هذه الكفا
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ة اسم الطالب يد طه أحمد ِه  الزُّ
ةا عنوان الرسالة أو األطروحة يب ة والتر ة االفراد  لبن

ا في ة دراسة(عيدالو و  الوعد ت آ ة لغو  )نحو
 

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ه، وتأملِهوتذوق  وتهِ  بتال فينعم الله، تاب بخدمة المسلم َسعد أن الخير أعظم من فإن هِ  َيبذل ما خيرُ  وهذا أسلو  وقته المسلم ف
صرفُ  وجهده، ه و جولُ  إل ه همّته،و ع الله تاب فإن وقلمه، هِفكر  ف ه الله ودع أ العلوم، من  منهُ  شيٍء،فاستمد لِّ  علمَ  ف
انه تفسيره في العلماء واجتهد علمهم، علمٍ  ل أصحاب حه،فهو و ه ال ز، الُمعجِ  الله تاب وتوض اطل أت هِ  بين من ال  وال يد

اته تنزلْت  خلفِه، من اء رء ا الشع وفيهم علىالعرب آ ان، الفصاحة أهل موه والخط ، ان من منهم فآمن والب الح قن إذ يبتغ  ت
س هذا أنّ  فره قي فقد اإلثم العزة أخذته َمنْ  وأما شٍر، الم ل  نصوص بين القرآني الخطاب جمعَ  لذا ضاللِه؛ على وأصرّ  على

مخاطبتهِ  والوعيد الوعد ة النفس ف زتي من فيها ُرِبَ  لما اإلنسان م فاستطاع جاء،والر  الخوف غر  تلك خالل ومن القرآنالكر
 ا للد مادة الوعيد نصوَص  ولت تنا التي األطروحة هذه انت هنا ومن النفس تلك في التأثير منافذ إلى َصلَ  أن النصوص

ة" ب موسومة رسةوجاءْت  ة ا اإلف البن ة رد يب ات في والتر حثبتمهيد ابتدأتُ  وقد ،"الوعيد آ هِ  بينتُ  ال  اللغة في الوعيد مفهوم ف
 ابين على رسة ا الد قسمت ثم واالصطالح،
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  شر حسن خضير  اسم الطالب
 

ش عنوان الرسالة أو األطروحة انه لمحيي الّدين الّدرو م و تاب إعراب القرآن الكر حث الداللّي في   ال
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 حةاألطرو 

ة التي ترمي إلى  م انه من الكتب الحديثةالتي صنفتفي إعراب القرآن, فهو من الكتب التعل م و تاب إعراب القرآن الكر الغة ُعدُّ  ة  ة للمتخصصين, وقد اعتنى المؤلف بهذا الكتاب عنا مساعدة الطالب المبتدئين على فهم اإلعراب,فضًال عن اهميته العلم
قت ة , إذ لم  م , وٕانما شمل موسوعة من المعارف التي تمثلت في األهم ه وهو إعراب القرآن الكر صر على األصل الذ ُبني عل

ة  ار المؤلف لما هو أكثر مالءمة للمنط والذوق , وتوجيهها مع ما يتف مع معاني اآل ح المفردات وتفسيرها , واخت توض
ة وأص الغ ة و ة , فضًال عن تلمسه فوائد لغو ن القرآن ين ومفسر ة استقاها المؤلف من مصادر مهمة ألهل العلم من لغو ول

سر وسهولة .  بينت الدراسة أنَّ  ر اإلنسانّي ب ع, يدخل أعماق الف ارة سهلة , وفكرة واضحة, وتعبير ط ع الغيين , وعرضها  و
ثيرًا من الموضوعاتال بيرًا وواضحًا , فقد نقل عنه  ان  الزمخشر  النقل تأثر المؤلف  ه , وقد صرح  صرح بنسبتها إل تي لم 

ع العدوانّي , ونقله عنهم من دون اإلشارة  الغيين ومنهم ابن األثير , وابن أبي األص ال , فضًال عن تأثره  عنه في مواضع أخر
عود إلى شهرة تلك اآلراء, وشيوع الع أصحابها . إليهم , ولعل عزوف المؤلف عن نسبته ما نقله من أراء إلى أصحابها    لم 

ميز  ه والمحدث ؛ألنَّه فرع من فهم المعنى , فهو الذ  الحظها العالم والفق بينت الدراسة أنَّاإلعراب من أهم الجوانب التي يجب أن
اختالف اإلعراب فال ُبدُّ من  ختلف  حانه وتعالى ومقصده , فالمعنى يتغير و الم الله س وقف الدارسين على تدبر  المعاني, و

اره . ا   عت
 

  
   



م ر  سراب 
 

  محمد سفاح مانع حسين اسم الطالب
 

دون  عنوان الرسالة أو األطروحة   اآلخر في شعر ابن ز
  )ه ٤٦٣المتوفى(

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

  
المو  ة فيتحدد في إّن مفهوم اآلخر ، مفهوم واسع ومتشعب ، وفضفاض يتطلب لفهمه اإللمام  ة ، واالجتماع ضوعات الفلسف

ر والعقد ،  اين الف شير إلى االختالف والت ل خاص بوصفة المفهوم الذ  ش ر ، والثقافي واالجتماعي ، يتناظر  الجانب الف
ة ... فاآلخر هو المغاير والمختلف الذ اسي ، والعرقي ، واالجتماعي ، بين األفراد والجماعات اإلنسان قابل ذاتنا فهو أحد والس  

الضرورة وجود اآلخر ... لذا  فضي  ة مع اآلخر ، فوجود أحدهما  ة ترت الذات واالنا بروا تالزم ة األساس ر التصورات الف
قوة لتحق بذالك االستدعاء  ة  اب اآلخر فالذات تسدع ات وجودها ولو فرضنا جدال غ اآلخر إلث صة على عالقتها  فالذات حر

ة لذا انبر وجود ا العلوم والمعارف العقل ة تشضى المصطلح في ثنا الوجود ة المراءاة فتتسم العالقة  ها خضوعا منها لنظر
دون ومن مصادي اآلخر المؤالف  ل اآلخر المؤالف حضورا واسعا في شعر ابن ز قة المصطلحش حث عن حق ع في ال الجم

ه الشاعر المالذ األ ل اآلخر الصدي الذ وجد ف ش ة .... اثر في الشاعر  ب الدهور األخر الحبي ه من ر حتمي  ي  من 
ين  ن له مدح وأثنى على اآلخر الممدوح واتخذ مدحه ضر ه من ظلم اآلخر فاحش ومفر مما جعله يتخذ منه حضنا دافئا يلتحف 

ل سلبي اآلخر العدو ، ش االستعطاف اثر  اشر ، وضرب أخر جاء ممزوجا  عمل على توتر العالقة بين الشاعر  ، ضرب مدح م
ة حسدا  دون ات والدسائس للنيل من الذات الز ة ، فعمل على بث الوشا ة من جهة ثان واآلخر الصدي من جهة واآلخر الحبي

الوانة المختلفة .... فاحتل أسلوب ا اآلخر  ه عن عالقته  عبر  ة في شعره ل الغ لتكرار وظلما أكثر الشاعر من أيراد الفنون ال
لة ذات النفس  ة الطو حور الشعر ته لآلخراخضع الشاعر شعره لل اق في نصه اإلبداعي حضورا متميزا في بناء رؤ والجناس والط

صورها ة التي  ونه يناسب الحالة الشعور س ....  ل والكامل وال حر الطو لة مثل ال الت الطو  والتفع
    

 
  

   



م ر  سراب 
 

اء نور أحمد جاسم اسم الطالب    ض
 

اليـة  عنوان الرسالة أو األطروحة   الرحلـة الخ
 في شعر المهجـر 

 
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عة الرحالت،وأنهم جمعوا في آن  اقي أقرانهم في العصر الحديث، من حيث طب حثالى أن لشعراء المهجر صفة ميزتهم عن  أشار ال
ة التي تعني اكتشاف األرض واإلنسان، فرحلوا من وطنهم األم الى  واحد بين ثالثة أنواع من الرحالت، األولى : الرحلة الواقع

تب هؤالء الشعراء في ذلك ة الى أرض الواقــع، فقد  ال ة : هي الرحالت الخ ة،والثان ا الجنو عدها الى أمر ة أوال و ا الشمال  أمر
ة وتطوره عندهم،والرحلة  النــوع قبل الهجرة ال ن أن نطل عليها مرحلة النشأة االولى ألدب الرحلة الخ م عــدها،وتلك المرحلة  و

ة  ال الدراسة  -الثالثة : هي الرحالت الخ ة  ما أوضحت الدراسة   -المعن عد االستقرار في الموطن الجديد، التي بدأت تأتي أكلها 
.  

يَن، حث أن المهجر طال يبرز في ال م، واطالعهم على الرحالت التي قام بها أ خ القد استعانوا بتلك الرحالت برجوعهم الى التار
ان  اة السعيدة التي  أساطير الصعود حيث الجنة والفردوس والح األساطير في حضارة واد الرافدين وحضارة واد النيل المتمثلة 

سود العالم الس د وال تعب إذ  ال  شها  ع عث التراث األسطور الشرقي اإلنسان  ًضا، إلى أنَّ  الم والخير الوفير.أشارت الدراسة أ
أعمال  ام  ابـًا يلج من خالله الفنانون، للق ون  ، وٕانما قد  س على المستو الشعر عث األسطورة ل ون مفتاحًا ل ن أن  م

ة وغيرها . وقد أبرزت الدراسة ة ؛ قد تكون قصة أو مسرحًا أو روا مها، ومن ثم  فن ة الى العالم السفلي وجح ال أن الرحلة الخ
بوتة من طر إثارة الخوف والشفقة،  ات الم ه نوع من (التطهير) والتخلص من الهموم واآلالم والرغ الصعود الى األرض، ف

قة . وعند قراءتي لشعر المهجر، ت ان في الحق ما لو  ش معه  ع ال و ستجلب الخ بين لي أن فكرة فالشاعر المهجر 
ل  ترفععن  ، ففي الفصل األول نشاهد الشاعر الصوفي الذ ُطهـِّـر نفســه، و ة تجليها من رحلة الى أخر (التطهير)تختلف نس

صل الى درجــة العش والوجد اإللهي، أما في الفصل الثاني والثالث نجد أن فكرة  رتقي بروحـه ونفسه، ل متعلقات الدنيــا ليرحـل و
ه نوع من إثارة الت م ف ة ومن ثم َّ الى عالم الجح عض الشيء فالشعراء في رحلتهم الى عالم الجن والكائنات الغيب طهير مختلفة 

عدها  ة، فإذا ما تمـَّت تبدأ من  ة االفالطون ون من النظر حدث التطهير وهي أقرب ما  الخوف والرعب والشفقة التي من خاللها 
 لى األرض ومن ثمَّ الى السماء  رحلة العودة من جديد ا
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 سمة عبدالله فاضل اسم الطالب
عنوان الرسالة أو 

 األطروحة
  واثرها في الرحلة 

ي ة المعجم العر  تنم
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ه  ُتعدُّ الرِّحلة نوًعا من األدب، َُسمَّى هذا النوع (أدب صف ف أكثر العلوم،  ة؛ ألنَّ له عالقة  شاهدها فضال عن رصد الرحلة)، وَُعدُّ من أبرز الفروع األدب ة التي  ع الد التي يزورها، من عادات وسلوك، وتسجيل دقي للمناظر الطب ّل ما يراه في ال المؤلف 
ه المؤلف إ ه، إذ يلجأ ف مرُّ  ال.ُتعدُّ الرِّحلة إلى االستعمال اللغوّ في المجتمع الذ  ما هو دون اللجوء إلى الخ لى رصد الواقع 

ة، فكاَن يجب عليهم  ائل العر ون؛ لجمع اللغة من أفواه أبناء الق ة، مصدًرا من المصادر التي اعتمد عليها اللغو ائل العر الق
ة، وتسجيل  ائل العر ش فيها الق تاب تهذيب اللغة من أبرز االرتحال إلى األعراب، أو البواد التي تع ائل.ُعدُّ  لغة هذه الق

، فهو  ة األخر انة متميزة بين المعجمات اللغو م ، فقد حظي التهذيب  ، ومن أبرز مؤلفات األزهرّ ع الهجرّ معجمات القرن الرا
عده فادخلوا الكثير من مواده ان األزهرّ  مصدر من المصادر التي اعتمد عليها عدد من المعجميين الذين جاءوا  في معجماتهم.

ماع مصدًرا  ة.ُعدُّ السَّ اللغات األعجم ة؛ لفصاحة ألسنتهم؛ وُْعد لهجاتهم عن التأثُّر  اد شديد الحرص على أخذ اللغة من عرب ال
ه األزهر في تأليف معجمه فأخذ اللغة عن العرب الفصحاء سماًعا أو مشافهة، من طر مشافته لهم، أو من  ارًزا اعتمد عل

ارات ومن ذلك: و(سمعُت  عض الع شير إلى سماعه من العرب ب ان األزهرّ  شته بينهم، واختالطه بهم مدة أسره. طر مع
ذا سمعت  عضهم) ، و(سماعي من العرب)، و(ه عض العرب)، و(سمعت  العرب)، و(سمعت غير واحد من العرب)، و(سمعت 

عض شير إلى سماعه من األعراب ب ان األعراب)، ولم  العرب). و ارات منها: (سمعت غير واحد من األعراب)، و(سمعت صب الع
غفل ذلك. القبيلة وتارة  صرح  ر اسم القبيلة فتارًة   ن األزهرّ مواظًا  على ذ

 
  

   



م ر  سراب 
 

وش فرحان  اسم الطالب   هيثم عبد الحسين مر
 

سأنموذجًا )الشفراُت النصَُّة في القصيدِة  عنوان الرسالة أو األطروحة  الجاهلَّةِ ((امرؤ ألق
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

م التضارب الموجود في  ح ا، إذ لم يرَق  ه في أورو ّي يختلف تمامًا عمَّا عل ائَّة في العالم العر م وضع المصطلحات الس
في المصطلحات المستعملة إلى بلورة أنمو  ه سلفًا،  مه، وأدواته اإلجرائَّة الخاصة  ض مفاه  ، ذج مؤسس لخطاب علميِّ دقي

غ  ًا في تبل احثين، التي تؤثر سل ائَّة لنتثبت من االختالفات الموجودة في مؤلفات الدارسين وال م عض الدراسات الس أْن تقرأ 
ًا من جوانب عدم وضوح الر  ائَّة. الرسالة العلمَّة، وتفسر جان م يِّ والمعرفة الس ة في االتصال القائم بين القارئ العر   ؤ

ات العصرَّة في منظومة ٢ ما ينسجم، والمتطل س  حث عن الشفرات النصَّة في شعر امرئ ألق حدد ـ ُعيد هذا السفر المعرفّي في ال قونَّة حدثًا  ّي للنصوص الشعرَّة، فإْن بروز الداللة األ سعى إلى النقد العر  ، ِّ ه إلى خل تصور نقد مسار النّصِ في سع
ضرب من أواصر الصورة  ذلك؛ فإنَّ التكثيف المعمَّ للمعنى االستدالّي  شف المقومات اإلبداعَّة لد الشاعر في إطارها الفنّي، و

  التأملَّة عند الشاعر الذ وجد نفسه مندثرًا بين ثِنيَّها.
صّور خلجات نفسه ـ نهوض الداللة المؤشرَّ ٣ فجر طاقته اإلبداعَّة؛ ل ال الشعرّ للشاعر، فهو  ة العالمة في تحفيز الخ آل ة 

ا م ز في مقصدَّة النّصِ الشفراتّي؛ لتكون مؤشرًا س ، المتمر حائَّة ذات الحّسِ االنفعاليِّ حَّة، أو اإل ماءة التصر قة اإل ئًّا طر فِه أد ال المبدع على توظ ونًا حفز خ عين المتلقي على استقصاء األثر الجمالّي اّلذ تخلقه العالمات داخل النّص؛ م ًا، و ر.بّ عة التصو   صورة أدبَّة ساحرة النسيج، بد
ان قاسمه المشترك الشاعر ٤ ها إطار أدائّي  حتو ة ومضمونَّة،  حاءات أدائ س هو إ ـ الرمز اّلذ ُلِمَح في شعر امرئ ألق

فقد جسره المشترك بين الشاعر والمتلقي، والمتلقي، ع ّله على الرمز اّلذ  ه الرمز الحديث من بناء األداء  صبو إل لى خالف ما 
ة على أسس الرصد والكشف المالزمين لمدلول العمل الشعرّ  بنحٍو تام.  فة االشتغالَّة للرمز مبن   فتكون الوظ

 
  

   



م ر  سراب 
 

  جليل جانم زنيد اسم الطالب
 

ْمَعانيّ  سالة أو األطروحةعنوان الر    الَحُث الّدالليُّ في تفسيِر السَّ
 

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ارها ورّدها الّتضعيف،أوٕان األخذ، أو  ح بينها إّما  ة؛ وذلك في عَرضه أقوال العلماء، ومحاولته الّترج ة المفّسر العلم  .برزت شخص
عيدًا عن الغموض، والّتعقيد، في أغلب مواضع تفسيره. سر،  السهولة، وال  انماز أسلوب المفسر 

ضّعف  عضها و حها وشاذها، فيرجح  ر فيها ما ورد من القراءات صح ات يذ ة، فأغلب اآل القراءات القرآن ثيًرا  اعتنى المفّسر 
فّصل القول فيها،  عضها اآلخر.من منهجيته في تفسيره، افتراض السؤاالت ح أحدها، أو  ره اآلراءمن دون ترج ةعنها.ذ ثّم اإلجا

من عاش ذلك العصر إلى  حدو  ة العلم مّما  ثرة العلماء وطل ة آنذاك، التي اشتهرت  عة البيئة االجتماع عود إلى طب ولعّل هذا 
ة في تفسيره.اختصا حة، فتكون نظرته نظرة آن صورة صح ات، من غير فهم معاني القران  عض اآل ر المفّسر الّشديد في تفسير 

عمائة  القول(ظاهر المعنى)، حتى بلغ هذا أكثر من أر املة  ة  تفي في تفسير آ ة للقارئ، إّنما  النس ألّن ينظر إلى أهميتها 
 مرة.

ات اإلع ان ذلك إّن االختصار الّشديد الذ نهجه الّسمعاني في تفسيره لم يجعله غافًال عن أثر الحر ة في تغّير المعنى، و راب
اتها.انقسمت تعاقب األصوات عند المفّسر على قسمين: قسم ما حصل  م، المختلفة في حر واضًحا وقوفه عند ألفا القران الكر

ة).أثر المفّسر تفس ما ُعرف عند المحدثين (الداللة الّصوت قاء المعنى واحًدا، واآلخر ما أّد إلى تغّير المعنى،  ظاهرة إ يره 
الجمعين الّسالم  صطلح عليها بهذه المصطلحات .اهتّم المفّسر  م، مع أّنه لم  تحقي الهمزة وتسهيلها، والّتنغ األداء الّصوتي، 
اإلعراب، وانصب  ر ما دّل على القّلة وما دّل على الكثرة.عتناء المفّسر  حّدد نوع الجمع ، وٕاّنما اكتفى بذ والّتكسير من دون أّن 

يب الكالم. حتملها تر ة التي  ثيًرا على األوجه اإلعراب  اهتمامه 
 

  
   



م ر  سراب 
 

لي اسم الطالب  غسان صبر موسى حبيب الشو
 

م عنوان الرسالة أو األطروحة ة واإلجراء في القرآن الكر ّ بين النظر  المعنى النحو
 ماجستير الشهادة

 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 طروحةاأل

مه،  في _في ضوء النصوص التي تعرضت لها_ عن طر أسسه ومفاه حث أن النحو العري قام على أساس وظ أثبت ال
س التعليل، والعامل،  ، فل ر ده من عمقه الف ومصطلحاته، وفي ذلك رد على النقد الموجهألصالة هذا القانون لمحاولة تجر

ن واالختالف في ذلك إال مظهر من مظاهر التف ين في الغالب، ولم  ل النحو أضعف حجج النحو س التأو اوت في فهم المعنى.ل
ل النحو أكثر من  س التأو س من ذلك؛ إذ ل محاولة لتكييف النصوص وجعلها موافقة لما وضعوه من قواعد، بل على الع

قة؛ لمحاولة فه ة العم البن ة  ة السطح المعنى، أو ر البن ل  ين أن العامل محاولة لر الش م مقاصد المتكلم.إدراك النحو
ه أساس المعنى، وهذا التالزم له األثر األعظم في  قوم  ة في الجملة، وهذا التالزم  يب النحو هو تماسك، وتالزم الوحدات التر

ه، وأطالوا تحديد معنى النص العام، فأ زلة قد تحدث في تحليل تعل الوحدات يؤد إلى تغير المعنى؛ لذلك حرص النح ون عل و
ه.  الشرح ف

ا، وذلك عن طر جمعهم اللغة، وشرو المادة  ا تحليل ف ة منهجا تصن ة العر ة النحو ين في بناء النظر ان منهج النحو لقد 
ما تناولته من ن ه ف ا خالصا، ورأينا سيبو ل ن النحو العري نحوا ش يئتها، والتقعيد لتلك المادة. لم  يف المدروسة، و صوص 

م على التراكيب  صال في الح قف عند العامل، بل يجعل من االستعمال ف اق، وال  يب، والس ه بين عناصر التر تا يجمع في 
اق.ال يجوز االتكاء على  الصواب، استنادا إلى االستعمال، أو الس الخطأ، ومرة  م على الجملتين المتشابهتين مرة  ح وخطئها، ف

 ، القوة على المعنى العام، والنظام النحو جزء النظام النحو فق فرض نفسه  ا  الم ونا ال  ا؛ ألن هناك م اف ونات التي وال َُعدُّ وحده  ع الم منه، واالعتماد على النحو فق في تحليل النصوص َُعدُّ قصورا وتقصيرا في الفهم، فال بد من االعتماد على جم
ما إذا  ة، ال س ة النحو البن  انت الجملة محتملة لمعاٍن عدة.تتصل 

 
  

   



م ر  سراب 
 

  رجــاء عبد داود سلمان الُزَّي  اسم الطالب
 

ة في روايــات عنوان الرسالة أو األطروحة   المالمح الشعر
 طــه حامـد الشبيب

توراه الشهادة  د
 ٢٠١٥  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة هو أك انًة، فضًال عن تمّيزها من أديب إنَّ مصطلح اللغة الشعر ة أكثر تعبيرًا، وأبرز م ثر قبوًال من لغة الشعر؛ ألنَّ اللغة الشعر
ة،  ي تعيد بناءها ثان اح  ذلك االنز معنى أنها تخرق قانون اللغة، و ة،  آلخر، ومن عصر آلخر، وأنها تحطم اللغة العاد

ة هي لغة تؤ  ة جديدة، واللغة الشعر يب أنساق تر يزها على المجاز و أتلف، إذ تعبِّر عن الدهشة والسحر من خالل تر لف ما ال 
الحاضر بوساطة  اره  حاء. وظف طه حامد الشبيب االسترجاع مستحضرًا من خالله الزمان الماضي واستذ واالستعارة والرمز واإل

ت واليوم اسُترجعت، وقد ُقسِّ  ات مرَّ ر اب متشابهة لتلك األحداث، أو هي ذ َم االسترجاع على خارجي وداخلي، ومزجي ما بين أس
أحداث ٠ ة جديدة  ة أو مزودًا بدخول شخص ًا للروا ون مجيئه حضورًا افتتاح ًا ما  الخارجي والذاتي، واالسترجاع الخارجي غال

ات، واالسترج ة للشخص ة الداخل ات النفس ر ة، بينما االسترجاع الداخلي تستعاد من خالله الذ اع المزجي هو خل ما بين الروا
عة من  األحالم النا طًا  ون مرت المستقبل، وقد  ون  ات طه حامد الشبيب صورة متوقعة لما س اق في روا ل االست النوعين .ش
ة اق مرهونًا بلحظات الفزع والخوف، فيخيل للشخص ون االست ما مجردة يتوق الحصول عليها، وقد   التفاؤل والتشو ألحداث ر

ذا .أشار الروائي إلى الحذف من خالل  أنها قد تقع في مصائب أو معرضة للموت والسقو وه سبب الخوف من المجهول 
أتي المشهد من حوار  ع المتلقي تحديده .قد  ستط اء محذوفة داخل السطور، إذ  شير إلى أش النقا الدالة على حذف ضمني 

حدث بين شخصيتين أو ثالث داخل النص أتي لمقدمة في  واحد  عبِّر عن داللة في االتفاق أو االفتراق، أو  الروائي، ومن ثمَّ هو 
ة .  دخول الروا

ة الجديدة . ًا لبناء الروا ات الشبيب عنصرًا ضرور ان المتخيل أو الواقعي في روا ل الم  أما الفصل الثالث فشّ
فًا للسجن والتعا ن رد ة لم  ان المغل في الروا ون إنَّ الم ان قد  عض األح قه ب سة، فمثًال البيت على الرغم من انغالقه وض

ون حتى وٕان أوصدت األبواب والنوافذ.يبرز الدور الكبير للغة  ه تجد النفس الراحة والس عثًا لألمان والراحة والطمأنينة، وف م
ة وقدراتها اال  فضل طاقتها التخييل ان ورسم جماليته، و ر الم ة في تصو اة الشعر ان معًنى للح الم ة التي تنشر  ة والرمز اح نز

اة، أما ما ض الح ان جامدًا وفاقدًا ن ة، إذ نجد الم ة التقليد ه له الروا ه، وهو األمر الذ لم تنت أنس  ه و أنس اإلنسان إل  وما 
ض منها مشاعر متدفقة انت متنوعة، وتف اته من أماكن  اة.  وظفه الروائي طه حامد الشبيب بروا ض الح  غمرتها ومنحتها ن

 
  

   



م ر  سراب 
 

م اسم الطالب  صالح راهي إبراه
ّ  عنوان الرسالة أو األطروحة َماِو  َعَالَماُت الَنّصِ الّشعِرِّ ِعْنَد َحَيى السَّ

 ماجستير الشهادة
 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ن الدخول بواسطته إلى الموضوع، حق العنوان، حضوًرا متميًزا في الدرا م ان مجرد (استهالل)  عد أْن  ة الحديثة  ائ م سات الس
مة  عاب الق أخذ مساحة واسعة من الدرس والتقصي، من خالل اللغة، التي أوجدت للعالمة حضورها واست إّال أنَّ العنوان، بدأ 

شارك الكاتب ف ة للعنوان، ومد تأثيره في المتلقي الذ  ادلة بين الفن ه، وفًقا للمنفعة المت ي نسج هذا العنوان، وُرَّما التالعب 
عة موضوعات القصائد تقتضي رسمها  –الكاتب  ة العنوان.إنَّ طب ة، تحق شعّر والمتلقي لتكون المسافة الفاصلة بينهما، متقار

ها طرًفا في الصراع الذ أعلنه الشاعر ض عدِّ ة تدل على الذوات  ات) في عنواناتاسم ة، أنظمة، أيدلوج اس ات س دها (شخص
مقابل األفعال ، التي ترمز إلى األزمنة الثالث؛إذ إنَّ الصراع على الذوات ال مع األزمان أنجع ، فانصرافه عن مواجهة الزمن 

ة عن العنو  ا في ميله إلى العنوانات االسم ان سب ه،  استحالة االنتصار عل قة  ة المس نت (األفعال) المعرف ة.تم انات الفعل
طل منه العنوان على القارئ والنّص ممَّا  الموقع االستراتيجي الذ  الخروج بنتيجة على صعيد خطاب العنوان تتمثل  الدراسة 
ة لد القارئ بخصوص ما يخبئه النّص من أسرار ومضامين بوصفه عالمًة، فيتكفل  منحه دور المحفز إلثارة التوقعات الدالل

قصد النّص بتأ اة  الح ض  عالمة تن ة القراءة  قى العنوان موجًها فعاًال في عمل كيد هذه التوقعات أو إهدارها، وفي الحالين ي
ات األخر  يب والداللة وحتى المستو نها، فضًال عن جماليته على مستو التر ض على جانب من لغز بناء النصوص وتكو الق

ها لمن ير طرحها ، نتر  َ ان السماوّ التي لم نح مستو الصوت ، والتداول ، وغيرهما. حث في الشاعر  د أن يخوض غمار ال
ة  سّي عنده في األهم ان العنوان التجن طرح مثال العنوان الفرعّي والثانوّ بينما  ن  العنوانات وأنواعها فلم  على وعي تام 

ة إال ووجدنا فيها أسفل ة) وهذا دليل على  الكبيرة فلم يترك من مجموعاته الشعّر سه (شعر) أو (نصوص نثر س تجن العنوان الرئ
عة له إلى سؤال  ة خادمة للنّص وتا ة من ولوج النّص حين تحولت من مجرد حل نتنا العنونة الشعّر .م فهمه للخطاب الشعر

حي ة عند  قودنا إلى القول إّن العنونة الشعر ة من سؤال اإلبداع ذاته وهو ما  س أقل صعو ل ل ى السماوّ حقل عناد وتأو
د على أنه  ذلك نؤ تشظى من العنوان، و عود و فعل القراءة  عضها إال أنَّ النّص و از، فمع أنَّالعنوانات توالدت من النّص في  امت

ة القصيدة ووجودها. ة تحدد هو ة تعل على ظهر الغالف بل مساءلة دالل  لم تعد العنوانات الفتة مجان
 

  
   



م ر  سراب 
 

س عبـــاس  لطالباسم ا   جابــر خم
 

ة في شعر الفرسان  عنوان الرسالة أو األطروحة ة السرد   البن
ة العصر األمو    حتى نها

 
وراه الشهادة  د

 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حث أن النص األدبي ة من أفالطون إلى اليوم، وجد ال ع لألجناس األدب ع  عد عرض سر أبى أن يخضع إلى قسمة ذات طا
عني  ة ال  حث والدراسة، بل ظلَّ مفتوحًا على األجناس اُألخر، وٕانَّ هذا التداخل والتنافذ بين األجناس األدب قسر إّال لغرض ال

حم قى نتاجه  ل سمات الفن إلغاء الحدود الفاصلة بينهما، فالشاعر مهما أوغل في استعمال عناصر السرد ووظفها في القصيدة ي
ل  ة األولى، أ أن  ًا في المرت قى عمًال سرد الَغ في التخفي والمجاز ي ّثف من فضائه الشعر و ، وٕانَّ فن النثر مهما  الشعر

م بواعث  ه من الجنس اآلخر.وقد استثمر الشاعر العري القد ًا إلى جنسه على الرغم من اقترا قى منتس من الشعر والسرد ي
ًا للوقائع مختلفة في ال عا ة وٕاثرائها لتكون أكثر است ر بنيته الشعر عض تقاناته في القصيدة وسّخرها في تطو سرد، ووظف 

س، فكان لحضور عناصر السرد المختلفة من راٍو ومرٍو له  واألحداث، وأكثر قدرة على التعبير عن األفكار والمشاعر واألحاس
ة الق ان وغيرها في بن ة وزمان وم ع آثاره فيها، فأثبت وحدث شخص مة أثره الفاعل في تلمس خيو السرد وتت ة القد صيدة العر

ة المحضة.  ة والغنائ  براءتها من تهمة الذات
ل صغيرة  مًا  ون (غير ممسرح) يراقب األحداث، عل ل ظهوره، فمرة  حث أن الراو في شعر الفرسان قد تفاوت في ش وجد ال

غوص بيرة، يخترق الحجب و شاهد األحداث،  و ون (ممسرحًا)،  طلع على أفكارها وأفعالها، ومرة ُأخر  في دواخل النفوس، ف
ًا، وفي أكثر الحاالت ينهض الشاعر  طًال أو مشار مروٍّ متخيل أو يتماهى  تفاعل في حدود ما شاهده، أو يتماهى  حلل و ف

ة ال طل (الشخص ون هو الراو وال طولة، ف حث تفاوت الراو في موقع ظهوره في شعر الفارس بدور ال سة). أظهر ال رئ
ونات،  ون مستقًال عن تلك الم ة، حدث)، وتارًة  ة اُألخر (مرٍو له، شخص ونات السرد ًا مع الم ون متماه الفرسان، فتارًة 

ون الراو في موقع التماهي يتداخل موقعه مع المواقع اُألخر .  فعندما 
 

  
   



م ر  سراب 
 

اظم المخزومينا اسم الطالب   يف شالل 
 

م  عنوان الرسالة أو األطروحة ات الحوار في القرآن الكر   آ
ة ة دالل   دراسة نحو

 
توراه الشهادة  د

 ٢٠١٦  السنة
ة القسم   لغة عر

ملخص الرسالة أو 
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عض األ ان المعنى، وفي  ة ، بل  ن القاعدة النحو م في أغلب المواضع لم  ًا ، إنَّ سبب التقد م معلًَّال نحو ن التقد ان لم  ح
ثيرة ، بل يجب أن تنقاد القاعدة للنحو القرآني ، ألنَّه  ة في مواضع  وسبب ذلك أنَّ التعبير القرآني الينساق وراء القاعدة النحو

ون  ة  –هو األصل ، وما رسمه النحو ان فخرًا للعر ا –وٕان  انًا ، ومن االنق .اليخلو من التَّعسف أح انًا أخر  د للمنط أح
ة متنو  طرائ تعبير سوق أِدلَّته ، وُحَجِجِه  ل منهم  قوَم بين طرفين ، في األعم األغلب أو أكثر ، يبدأ  عة إنَّ ُمقتضى الحوار أْن 

قي ؛  م ، غير حق انتصار صاحب الدليل الدامغ والبرهان الساطع إنَّ االستفهام االلهي في القرآن الكر ألنَّ االستفهام ثم تنتهي 
اطن عند سؤالك َعمَّا التعلم ، نحو (هل نجْحَت؟) ، (متى السفُر؟) بخالف  ون لفُظه الظاهُر موافقًا لمعناه ال قي هو أن  الحق

ستغني عن طلب اإلفهام ، وهو (الله)  علم و م فإنَّها واقعة ممن  ستف -تعالى –فإنَّه  –عزَّ وجلَّ  –استفهامات القرآن الكر هم ال
يخ ، أو  ع ، أو التو ر ، أو التقر التقر ة  ستفهمهم ليخرج االستفهام  لمعاٍن مجاز خلقه  عن شيء لطلب اإلفهام ، وٕانَّما 

ة  ا عض االستفهامات التي تكون ح طاء ، أو التعجب، أو غيرها من المعاني التي يخرج إليها االستفهام ، إالَّ أنَّ هناك  االست
ات ال عض الشخص ات الحوار. عن  م ، وهذا ما وجدته في آ  واردة في القرآن الكر

 
 


