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سياسة محمد علي باشا والي مصر تجاه العراق والخليج
العربي وموقف بريطانيا والدولة العثمانية منها 1840 - 1816
رسالة ماجستير
تقدمت بها سهـير نبيل كمال
بإشراف أ .د .إبراهيم خليل احمد
تعد سياسة محمد علي باشا تجاه العراا االللريا العابريم ام بري باياا يرا
االدالررة العاما يررة م ررا  1840 – 1816م ضر عا م مررا ااررة ااة م الررة الللرريا
العابي االعاا هي من أهم الم اطق االستااتيجية في الر طن العابري الركلك نا ر
مامح الكايا مرن اللر ا المتررا عة علي ران فم رك أة اسرتاا محمرد علري أة يرر
إلى السلاة في مرا بفض ذنائه ادهائه السياسيم ابد ته على اسرتالل الم ابري
لمرلحته الشلريةم عم على تار يا مررا اتحرديا ا افرق انارا ابسرالية دا رة
فرري نم رره لكرري تابررى اتكر ة مررن ا سررن ال اليرراا العاما يررةم الررم تسررتاة أ االيررة
عاما ية في تلك الفتاة أة تر إلى ما اال إليه مررا مرن بر ةن ااسرتاا برالل ة
الترري ب اهررا أة يسررتال مررراد مرررا ام بع ررا أ سررن االسررتالل لكرري يتف ر

علررى

ر مه اأعدائهم اأة يحر علرى مكاسرة أبانهرا أة السرلااة العامرا ي اعترا
ابنمراا االمشران التري تعتراد الدالرة العاما يرةم انا ر
بهم ااستعاة به في
هي البداية في سيااته على ال هابيين االم اطق اللاضعة ل من افيما في ضرمه إلرى
لمه الكبيا فري أة يسسرد دالرة عابيرة نبيراة تضرم مررا ابرلد الشراة االج يراةم
االللريا العابري يتعلررق برالعاا فخ رره د ر ضررمن ملااراا محمررد علري االعرراا م
ايبدا أة العاابيين نرا ا ياببر ة فري أة يسرياا علري م رانم مار محمرد علري لمرا
يتمتة به من م اهة الما لمس ه من تا اب ة أعااها لمررا فضرل عرن ببرت م
في إ عاش ال عي اللر مي اال دايرة فري الم الرة اهركا ااضرح مرن رل الار اا
الترري بررام ا ب ررا اا رركاا ياررالب ة باال ضررماة إلررى الحكررم المرررا ن نا ر باياا يررا
اضرراة فرري تلررك الفترراة بك ر ب ت ررا اذلررك ببررة م ررا فرري السرريااة علررى م رراطق
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استااتيجية بال سبة ل ا اهي الاا المسدية إلى مستعماات ا في ال رد لركلك لرم يرا
ل ا أة تسياا ب ب ة إبليميرة أا داليرة علرى الللريا العابري اال علرى سر ا له نمرا
ا ررا فضرر امرر د مرررا فرري الم الررة اتشرركي

ك مررة عابيررة م رردة لضررا

مرررالح ا فرري الم الررة لرركلك أ رركا بالتعررااة مررة الدالررة العاما يررة علررى الررابم مررن
فض ا السابق ل كا التعااةم الكن استفحا

ا محمد علي في اية 1839ة أدا

إلى أة تلتف إلى السلااة العاما ي اه ياالب ا بالتعااة معه افعل بردأا بمحا برة
محمد علي على الرعيدين الدبل ماسي االعسكا ن أما فا سا الحليي اببا له في
بمرررا نمررا
مميررة الماا ر م فللررد نا ر تلرردة لرره المع ررة لكرري يسررتاية أة ي ر
سا دته في ممية تحاناته الكن في ال اية لم تلدة لره يرد المسراعدة اإ مرا تللر ع ره
في معاهدة ل دةن اا ت ى ابما بمحمد علي بعد ابه مة باياا يا االدالرة العاما يرة
اه يمته أة ي فك باا اا معاهدة ل دة اي سحة مرن مميرة اب اضري التري أ ضرع ا
ايربح االيا لمرا فلط اتربح ك مة مرا ا ا ية فري أب ائره مرن بعردهن للرد بير
الكايا عن محمد علي باشا ام ده في مرا ا شاطاته ا م ا افي بع أم اء
المشا العابيم امن ذلك أة محمد علي ناة يايد إبامة دالة عابية م دة نما أة
شاطاته لم تكن مدف عرة بر

شرع

بر مي بر بام ره الشلرري اأطماعرهم لكرن

هكا لم يم ة عدد من المس ين ادا سي التا يخ مرن أة يلفر ا طر يل ع رد مرا أ جر ه
محمد علي ليد على اعيد تلييم تحديث مرا ا سة اا ما في إد انه بيمة مررا
االستااتيجية ادا ها في أة تك ة باعدة لمشاا ا دا ب مي اهكا ما ألرة عليره
سة تلديا ام الل ا الكبراا ا اارة باياا يرا امعل را ت ردفة باتجراه نربح مما رهم
اإمبا ه عسكايا اسياسيا على اال سحا من بلد الشاة ان الم راطق العابيرة التري
سياا علي ا بم مة معاهدة ل دة 1840ةن

السياسة العثمانية تجاه متصرفية جبل لبنان 1918 - 1861
رسالة ماجستير
تقدم بها محمود صالح سعيد
بإشراف
د .عصمت برهان الدين عبدالقادر
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تعررد لب ررراة اا ررردة مرررن أهررم اببارررا العابيرررة التررري تابا ررا ب رررا علبررراا سياسرررية
اابترررادية ا لافيررة اامتماعيررة هامررةم امحاالررة هرركا البحررث أة يللرري م يرردا مررن الضرر ء
على تا يخ لبرة مرن لرة هركا البلرد الرك برد تسر م هركه الد اسرة فري نيرادة ف م را لابيعرة
أاضرراعه العامررة ممررا سرريع ن العلبرراا الا ائيررة بررين البلرردينن ابررد رراا البحررث أة يسررلط
الضر ء علررى التا ر اا السياسررية الترري مرراا ب ررا لب رراة ررل ال ررري الاررا ي مررن اللرراة
التاسررة عشررا امالررة اللرراة العشرراينم يررث نا ر لب رراة فرري ذلررك ال ب ر ال تشررم مميررة
أم ائ ا في ال ب الحاضام ب م ء االيا م ا ناة يعا بـ (مب لب اة)ن
ابد تم تلسيم البحث إلى مد تا يلي ا مسة فر م ترـ اا فيره البا رث مجمر
التاررر اا السياسرررية التررري شررر دت ا مبررر لب ررراة طيلرررة الحلبرررة مرررن  1861ا ترررى 1918م
فاستعاد البحث في المد التا اا السياسية العامرة التري شر دها مبر لب راة م رك ابردة
العر ا تى الفتح المرا لربلد الشراة عراة 1831ن فري رين راا البحرث أة ياارد
فرري الفررر ابا الع امرر الترري نا رر تلرري ا اء ا رردال ابنمررة الاائفيررة ادا هررا فرري
ايابة ال ظاة اإلدا الجديد الك ت لي م ه مب لب راة عراة 1861م اسرعا الفرر الارا ي
إلى اد م بي الدالة العاما ية االدا الكباا من اب داث الاائفية التي ابع في مبر
لب اة رل الفتراة مرن  1858ا ترى  1861ادا هرا فري اريابة هركا ال ظراةن أمرا الفرر
الاالررث فلررد ر ر لبحررث أهررم ب ر د ال ظرراة ابساسرري الجديررد ااسررتعااد دا أم ترره
اإلدا يررة فرري إدا ة شررساة مبر لب رراةن اا تيررا الفرر الاابررة لااررد الج ر د الم مررة الترري
بكل ا المترافين اباائر الكبرا فري إبراا اباضرا ابم يرة ادا هرم فري تابيرق اب ظمرة
اإلدا يررة الررراد ة مررن (البررا العررالي)م الحك مررة العاما يررةم يررث امترردا هرركه الفترراة مررن
1861ن ا ترى عراة 1883م اعرالا الفرر اب يررا مسر لة اسرتلاا ال ظراة اإلدا الجديررد
ااإلمااءاا التي اتبع ا بليرة المتررافين فري إدا ة شرساة مبر لب راةم ابرد لر البحرث
إلى اة مب لب اة ناة في ظ هكا ال ظاة يعيش فتاة من ال رداء ال سربي امتردا مرن 1861
ا تى  1918ر مب لب اة مرن للره علرى ر مرن اإلدا ة المسرتللة بلمرا نراة يما لره
في بلية أ حراء االيراا الدالرة العاما يرة ابرد اسرتما علرى هركا الحرا لحرين ا سرحا الدالرة
العاما ية من البلد العابية ا ا ه يمت ا في ا العالمية ابالىن
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أوصاف النساء في القرآن الكريم دراسة ومعجم
رسالة ماجستير
تقدمت بها بشرى جاسم محمد علي
بإشراف عامـــر باهـــــر الحيـــالي
و عبدالعزيز ياسين عبدهللا
فرراللا ة بمررا فيرره مررن يرراا معجرر اا ابيرراة يعررد مجرراال
اد اسرة اللرا ة ابيراة مرا فيره مرن دالالا اأاارا
يتردفق ب ررا ابسررل

بررا للد اسررة االبحررثن

تمار ما رة مرن الج ا رة الاراة التري

اللا رريم العر الررك دفع رري ال تيررا م ضر

(أااررا

ال سرراء فرري

اللا ة الكايم د اسة امعجم) ه الاببة ابنيدة في المشا نة في هركا المجرا م ال سريما أة
هكا الم ض

لم يت اا من بب ن

ابد اال في هكه الد اسة استجلء ابااا
س اء أنا

تلك ابااا

التي ظي ب ا ال سراء فري اللرا ة

االحة عاض ل ا الج ا ة المضريةة فري شلررية المراأةم أة

أااررافا غ بيررا اررالحة ت اال ر الج ا ررة المظلمررة فرري المرراأةم ابررد مرراءا ا يرراا اللا يررة
اللااررة ب رراتين الفةتررين لتضررع ا أمرراة ررالتين متضررادتينم سررعي لتشلير ر ما مررن ررل
ا ياا اللا يرة التر ي ا د في را ااري نر م مرا الرم تلتررا يراا اللرا ة علرى بيراة هركه
ابااا م ب بدم أااافا ااة ا فادا ب ا اب اى داة الام م فضلغ عما ذنرا مرن
أااا

ااة ل ساء أه الج ةن
نام ا ب ا اإلسلةن
ان ذلك إ ما بد على مكا ة الماأة ابيمت ا اإل سا ية العليا التي ّ
ايمكررن استشررفا

تلررك المكا ررة مررن دا رر ال ررر إ اللا يررةن إذ تحللرر للمرراأة

مكاسة ا دا على هيةة أااا

ل ْــلية ا ـُـلليةن ابرد نراة لري مرة تلرك اباارا

ابفرة

ط يلة ال سيما اللـُـللية لما تحم مرن دالالا نايراة تلردة البحرثن مااعيرة فري ذلرك إد ا
ن ااي م ا بما يتـفق اطبيعة تلك ابااا
يث ا ا أاارا
الد

اارة براب اى أا أاارا

في نايا من ابااا

اللا يةم من يرث الررلو اعدمره امرن
اارة ب سراء الج رةم مبتعردة فري ذلرك عرن

المتفاعة عن ابااا
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يشك ال اي في اللا ة الكايم أداة تعبياية ماتبارة ا تباطرا ا يلرا برالكلة المراتبط
باب داث اللا ية اسيابات ام فك ااي ماء فري اللرا ة م اسربا لمضرم ه بر أئتلري ااتحرد
مة المع ى العراة االلرا ة الكرايم فري معراد الررفاا التري سرجل ا فري ياتره ااري المراأة
برررفاا ماديررة عديرردة أا مع يررة يمكررن مررن لل ررا تررر يي المرراأة ااضررع ا فرري مكا ررا
الم اسة االحة أا بيا االحةم مسم ة أا مشانةم عابدة أا بيا عابدة ياة أا بياةن

المباحث اللغوية في كتاب المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين الحنبلي (ت
 709هـ)
رسالة ماجستير
تقدمت بها دعاء محمد نوري
بإشراف د.طالل يحيى إبراهيم
يعد نتا المالة على أبر ا المل رة لشرمد الردين الح بلري مرن أاائر الكترة
التي رر لد اسرة المررالح الفل ري ع رد الح ابلرةم ابرد ا ترـلى فيره مسلفره بايرة
ابلفاظ التي ا دا في نتا المل ة البن بدامرة الملدسري (ا620هرـ)ن ابرد تضرم
هكه الاسالة تم يدا غ ا أ بعة فر ن
تضررمن التم يررد في ررا نلمررا علررى المسلرري مبي ررا أهررم مسلفرراا الح بلرري اابرران
شي ه اتلمكته الكين ا كاا ع هم نما تضمن نلما علرى المسلري مبي را أهرم الكترة
التري رر بد اسررة المررالح الفل رريم نمررا برين ل ررا مكا ررة المالرة بررين المعجمرراا
الفل ية اب اان في ين تضمن الفر ابا أهم الم ا د التي استلى م ا الح بلري
مادترره فرري ت ر ليي نتابررهم نمررا تضررمن ش ر اهد الح بلرري اللال يررة فكرراة اللررا ة الكررايم
ابااءاته الي ب

الك

لالات ا أا التا

الك أاا طائفة من ابلفاظ بلرد بيراة مع اهران أمرا شر اهده مرن

الحديث الشايي فكا

فد الح بلي بمادة راة فري الكشري عرن داللرة ابلفراظ أا بيراة
بليلة ابد استلى طائفة م ا من مرراد ه اللال يرة لك ره ا رتا
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ب ررا م افررـلا فعرردد اها مررن شر اهدهن نمررا ا ررتا الح بلرري بكررلة العررا شررعاه ا ارراهم
ايلحظ على ش اهده الشعاية إ ا امتدا لتشم الشعااء الم لردين ذلرك الة باضره
فرري االستش ر اد ه ر ت ضرريح داللررة ابلفرراظ ال ت ميرره باعرردة ح يررة اهرركا مررا س ر به
العلماء مرة ضراا ة اال تبراه إلرى مرا برد يررية طائفرة مرن ابلفراظ مرن تار

داللري

يسد إلى ا حااف ا بليل عن داللت ا اباليةن
اابف ا في الفر الاا ي من هكه الاسرالة علرى ابران الظر اها الرر تية التري
ت اال ا الح بلي اال سيما ال م االتس ي م ابد نا

له تلايجاا في ذلركم االسريما

ع د اب فه على لفظتي (لبى اال بي) ب م ها أا تس يل ا نما تحدث عرن علبرة انة
اللفظة أا ايالت ا ب م ها اتس يل ان ابحث أيضا طائفة من مسائ اإلبردا الرر تي
ناإلبدا بين ا تي السين االرادم ابين ا تي ال م ة االعينم ابين الباء االمريمن
ابحرررث الح بلررري مسررر لة الملرررر

االممررردادن اترررـ اا الفرررر الاالرررث طائفرررة مرررن

الظ اها اللال ية في أ اء نشي الح بلي عن دالالا ابلفاظم اناة م بـفه معتردال مرن هركه
الظ اهان

ابحث الفر الاابة م ا الح بلري فري الكشري عرن داللرة المررالح الفل ري
مررن يررث بيرراة الررداللتين اللال يررة االشرراعيةم ررم نرراة البحررث بعررد ذلررك عررن طايررق
إيضاو المع ى ع دهم إذ ت ا لركلك بعردة اسرائ م م را بيراة ابار م أا االسرتعا ة
بالسيا أا اإلعاا م أا بالكشري عرن مر د اللفظرة مرن يرث التركنيا االت يرثم أا
في بيا ه للتا

الك أاا طائفة من ابلفاظ بلرد بياة مع اهان

النيابةةةة فةةةي الملعةةةول المطلةةةا فةةةي القةةةرآن الكةةةريم دراسةةةة
نحوية  -داللية
رسالة ماجستير
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تقدم بها سالم احمد ناصر

بإشراف د .عماد عبد يحيى
ت اال هكه الد اسة ال يابة في المفع

المالق في اللا ة الكايم مرن ال ا يرة

ال ح يرةم االدالليررةم االالراد مررن هركه الد اسررة هري نشرري ابامره الترري مرن امل ررا
عد عن ابا إلى ال يابةم نما أة ا تيا ا ل ركا البرا مرن أبر ا ال حر نراة عرن
برد لتما هكا المسلك – ال يابة – فيه تمال ملح ظام امعل ا د اسرت ا م ا يرة علرى
الجا ة ال ح

م االدالليم بة ال ح ال يمكن بحا من اب ا فرله عرن الداللرةم

إذ ا ما ي بعاة من مشكاة اا دةم اهكا الم

فري الد اسرة بلير سر ا ع ره البرا ا ة

إال فرري ا ا ررة اال يرراةم فرري ررين رراا علمرراء ال ح ر اباائ ر نررا ا يعتمررداة علررى
المعايراا الدالليررة لتفسريا الظر اها ال ح يررةم امعل را ميررداة د اسرت ا اللررا ة الكررايم
طلبا للبانةم ا بّا في معافة أساا ه التي ال ت ت ين
ايمكن را ال يابة في هكا البا من أب ا ال ح في ما بين:
األول :ما ي ر

عرن المفعر

المالرق اهري مملرة أشرياء ابر عرن المفعر

المالرق

ف كا اظيفته ا كمه بال يابة ال باباالةن
الثاني :المفع

المالرق الرك ي ر

عرن فعلرهم يرث ابعر مجم عرة مرن المفاعير

الماللرررة ائبررره عرررن أفعال رررام نررراة العرررا ي دا رررا برررداة أفعال رررا فررري ُمررر ّ
استلدامات مم اهكا ما دعا ال حاة إلى رراها فيمرا سر ّم ه برـ (المرراد ا تيرة
بدال من أفعال ا)ن
بم ررا بتلسرريم البحررث إلررى تم يررد ا ل ررة فر ر
المفعر

المالررق ليلترره اأبسررامه اا ررتل

ا اتمررةم ت اال ررا فرري التم يررد

ال حرراة فرري رردهم اعاضر ا فرري الفرر

ابا ال يابة بمف م ا العاة في ال حر مرة تانير علرى ال يابرة فري المفعر
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ررم معل ررا الفر ر الا را ي ميرردا ا لحرررا أهررم الرردالالا الترري تج ر عررن ال ائررة عررن
المفع

المالق في اللا ة الكايمم في رين سرل ا فري الفرر الاالرث لبرا الردالالا

المتحررلة مررن المفعر

المالررق ال ائرة عررن فعلرره فري اللررا ة الكرايمم اذيّل ررا البحررث

بلاتمة عاض ا في ا أهم ال تائا المتحرلة من هكه الد اسة اهي:
ا ا استاع ا أة ضة تعايفا يالاي إلى د ما مرالح المفعر
أة تبيّن ل ا ا تل

المالرق بعرد

ال حاة في دّهم نما استاع ا أة حدد مررالح (ل يابرة) مرن برين

عررردّة مررررالحاا ذناهرررا ال حررراة فررري هررركا البرررا مرررن أبررر ا ال حررر اهررري (البرررد م
التع ي

م االستال اءم الللقننن الخ) للا هكه التسمية من ليلة هكه الظاهاةن
نركلك بم ررا برالتفايق بررين المفعر

ا يررةم ل مر د بعر

المالررق مررن م رةم اال ائررة ع ره مررن م ررة

المت ر اين االمحررد ين مررن ال حرراة لررم يفابر ا بي مررام اعررداه ّما

شيةا ا دان
المالرق برد لرق عردّة دالالا فري اللرا ة

نما تبين ل ا أة ال ائة عن المفع

الكايم هي( :التشربيه – التللير االتحليرا – التكايرا – المبالالرة االت نيرد – الت ير –

التفضية – اإلبا ة اإنالة التبعة)ن
نما ظ ا ل ا أة المفع

المالق ال ائة عن فعله برد لرق عردّة دالالا أيضرا

في اللا ة الكايم هي( :التـ يه – التمجيد – التع ّجة – الرلة – الت اي االتشاية
– المجررراناة – الت نيرررد – الحرررث االتحررراي

– التحليرررا ااالسرررتلفا

– اإلبا رررة –

ال ما االتحكيا – االلتجاء االتافة – الت مين – اإل عاة – االستعاا )ن

القصة القصيرة عند احمد خلف (دراسة فنية)
رسالة ماجستير
تقدمت بها سروة يونس احمد
240

1425هـ – 2004م

آداب الرافدين – العدد () 39

بإشراف د .فاطمة عيسى جاسم
اة ب ى التجابة اللررية في العاا يسمح ل ا بت فيا مادة ربة لد است ا
إذ تمتلك ض ا ا اامرا فري اللر
هكا ال ابة اتر

اتشرك ا عكاسرا للب يراا التري تشرك ) أسرا

اعي الكاتة من رل تامرهم ابرد شر دا اللررة العاابيرة فري

الستي ياا إ عاافة اسمة على ي ِد لبرة مرن اللراارين تمك ر ا مرن ت سريد ترام م
الساد عن ـلافة ااطل ااسة اتجابة مسرتفيدين مرن الترااث الالرافين افري تلرك
الما لة بانا أسماء ناياة سجل

ض ا في الكتابة اللررية اشركل مريل لره

رائره اسماته الف يةم اتشك تجابة (ا مد لي) أ م ذما سراديا إبرداعيا بايرة
في ابهمية في اللر
طبيعة الم ض

العاابي ب مه اإ تتحدد ُ باللا ط السادية التي تكشي

المااد التعبيا ع ه أا اارفه اعمرد فري تكر ين رره إلرى إشراا

المتللي لكشي المال ا الك من املره اضرةم اهر مرن ابسرماء التري اسرتماا فري
اإلسررر اة االعاررراء داة نسررر أا تلررراعد علرررى مررردا ل رررين عامرررا مرررن الكتابررررة
ااالسررتماا فرري الررد

ابدبرري معلترره علررى علبررة اطيرردة بررال

فكرراة اة ابررة

اال تيا عليه اتحديدا (اللرة اللرياة) ع ده بالابم من ا ه نتة الااايرة االلررة
اللرررياةم االلرررة اللرررياة مرردا غ االملالررة االلرراطاة فضررل عررن إسر امه فرري نتابررة
د اساا عدة برا بشرك نبيرا اممير فري اللررة اللررياة ف تامره مرديا بالد اسرة
المت يةم ب ا تمار علمرة علرى طايرق تار
تكشرري عررن التا ر

الف رري فرري ابسررل

اللررة اللررياة فري العراا م اهري

االكتابررة الررك لحررق بف رره م ررك السررتي ياا

ابشك مت اا إلى ي م ا هكان
للد لف الكاتة ظا العديد من الدا سين االكتا إال اة الد اسراا االبحر ث
االملاالا ال لدية المتا ة التي ت اال أعماله ماءا بت اا سراية مرن داة التاللالر
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إلى فايا ال

امعالجت ا معالجة ف ية تحليلية ف مد البحث أهميرة لتحرا ع اارا

الب رراء الف رري فرري اللر ر

ا البررا مررن لارراا المفرراهيم ال لديررة الترري مرراءا ب ررا

السرررادياا الحديارررة االم ررراها االد اسررراا فررري تحليررر الررر

ااسرررتجلء المعرررا ي

المتلفية عبا دالالته المكتـ ةن اما عن اة الاسالة فلد بام على تم يد ا أ بعرة
فر :
ا ت ر ا التم يررد علررى تعايرري باللرررة ا برركة تعايفي رة عررن يرراة الكاتررةن امررا
الفر ابا فلد ت اا الحدث بال ة مبا ثم أب ية الحدث فضرل عرن لالرة الحردثم
االت اإم ملتراا على ال ر إ التي نا

اللالة في ا إبداعا اتجديدا اتا ان

امرا الفرر الاررا ي فلررد ت رراا (الشلرررية) الترري تعررد مسررياة ل فعررا اعلي ررا
تل ة بالث مبا ثم أبعا د الشلرياام اأ ماط الشلرياام ا ا الشلرياان
الفرر الاالررث :ت رراا الر من بعلباترره اتفاات ررا عبررا ررلث علبرراام علبررة
التاتيةم اعلبة الديم مةم اعلبة الت اتان
اما الفر الاابة فلد ت اا المكاة الك يعد مكمرل لل مراة عا ضرين ببران
ابمك ررة الترري تلررة علي ررا م مررة تر طيا المررادة فرري الر

فضررل عررن ال ارري الررك

ياتبط بالمكاةن
االلاتمررة الترري ا ت ر ا مررا ررتا عررن البحررث مررن بضررايام فضررل عررن بائمررة
المراد االماامة اما تحت يه من مجامية امراد ادا ياان

الطبيعة في شعر النابغة الجعدي
رسالة ماجستير
تقدم بها علي عبدهللا صالح
بإشراف د .عبدهللا فتحي الظاهر
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إة د اسة الابيعة شيء ممي يايا في ال فد اإلعجا م فكيي ل نا ر هركه
الد اسررة فرري الشررعا ابلااررة شررعا اررد اإلسررلةن فلمررا نا ر الابيعررة فرري شررعا
ال ابالة الجعد ناة مة دااعري تسرت مة بحرث هركا الم ضر

ال سريما أة شراعاا غ

مار ال ابالررة الجعررد نرراة مررن اررحابة سر س اررلى س عليرره اسررلم اب رره ابررن
البادية التي عراش في را فكا ر ياتره لرريلة بالابيعرة ممرا ا عكرد ذلرك علرى شرعاه
فبدا ااضحةم اناة المعتمد في هكه الد اسة على دي اة شعاه الك
عبدالع ي

للره ابسرتاذ

باوم اأما الم ا الك اعتمد في هكا البحث فيل ة على استلراء شرعا

ال ابالة الجعد الك يع ى بالابيعة ايعاد لمظاهاهام م على طايلرة تحلير هركا
الشررعا ااسررتلااء ماذمرره ااسررتللإ ال تررائا م ررهن ابررد اشررتم البحررث علررى تم يررد
ا ل ررة فر ر ا اتمررةم ت اال ررا فرري التم يررد عاض را غ م ر م ا غ لمف ر ة الابيعررة لالررة
اااال اغم رم لمحرة اطفرة عرن الابيعرة فري شرعا مرا ببر اإلسرلة ااستعاضر
بخيجان الابيعة في شعا اد اإلسلةم م عام ا ل لي بليل ع د ياة الشاعا اب ا
تم را التم يرردن أمررا الفرر ابا فلررد بحار فيره مف ر ة الابيعررة ال اطلررة فرري أ بعررة
محرراا  :الحي ر اة ابهلرري االحي ر اة ال شرري االاي ر
الفر الارا ي ميردا ا لد اسرة م ضر

االحشررا اال ر اةن امعل ررا

الابيعرة الررامتة فري محراا ل رة :السرماء

ااب د االشجا اال براان أمرا الفرر الاالرثم فلرد ابفر فيره علرى الد اسرة الف يرة
التي امتانا ب را الابيعرة فري شرعا ال ابالرة الجعرد م رم تمر البحرثن م ترديا غ إلرى
مملررة مررن ال تررائا أهم ررا :إة الشرراعا معر للابيعررة ض ر ا فرراعل فرري شررعاه ممررا
معل را سرمة بررا نة تسرتحق الد اسررة اال بر

ن فضررل عرن أد نرره مرا فرري بيةتره مررن

مفرراداا طبيعررة اطلررة ااررامتة أفادترره فرري التعبيررا عررن نايررا مررن م ض ر عاته بمررا
م حته من أ فق تشبي ي أا بما هي ا له من اافد تعبياية عديدةم ابد لر البحرث
مسرلاة للدمرة اإل سراة علرى
فيه إلى أة تلك الظ اها االمظاها الابيعية إ مرا هري
ّ
امره المعمر ةم ابرد اتلرركها الشرراعا أدااا تعبيايرة تفرررح عمررا يلرتلا فرري فسررهن
اا بر البحررث إة اللالررة نا ر اسرريلته الترري عبرا ب ررا عررن أ اسيسره اأفكررا هم انرراة
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لللا ة الكايم ا ٌا في هكا المعجمم ااال تل

فري مرراد لالرة شرعا الابيعرةم أدا

ب ا إلى أة تضم ألفاظا بايبة شية اأ اا س لة م سةن أما في مجرا الرر ة
فخ را جررد أ را بررد الفر ع ررراا غ هامرا غ مرن ع ااررا الشرعا ع ررده امرن لل ررا تبرران
ملد ة الشاعا ام هبتهن اأما اإليلا الشعا بر ة عامة فلد لعة دا ا غ م ما غ في
تجسيد معا ي الابيعة فري شرعا ال ابالرة ا سرم الرر ة ال فسرية في رام فجراء اإليلرا
م سابا غ مة إيلا الابيعة اا عكاسا غ ل ان

بنو أمية في األندلس ودورهم في الحياة العامة 138هـ

–

 422هـ)
رسالة دكتوراه
من المعاا

تقدم بها خزعل ياسين مصطلى
بإشراف أ .د.ناطا صالح مطلوب
اة د اسة التا يخ العابي اإلسرلمي فري اب ردلد تمار اتجاهرا

م مررا مررن الد اسررة العامررة للحضررا ة اللتررا يخ العابرري اإلسررلمي اأ رركا الج ا ررة
السياسررية الحير ابنبررا مررن اهتمرراة البررا اين بمررا ل ررا مررن أهميررة فرري ت ضرريح معررالم
الدالررة الترري بام ر فرري أبرررى ررداد الرردا العابيررة اإلسررلمية بلررل
الحضا ية التي ظل اب

المظرراها

ا ة مرن ع ايرة الدا سرينن اير تي هركا البحرث لتكملرة مرا

نتة عن دا ب ي أمية في التا يخ العابي اإلسلميم ابسراة التري تانر بررماا
ااضررحة فرري مسررا التررا يخ المرركن

اال سرريما فرري المجررا السياسرري االحضررا

ن

ات اا العم هكا د اسة ابساة ادا ها في إبامة ابما ة ابم ية في اب ردلد مرن
د

عبدالا من بن معااية (138هـ) امن لحله من ابم يينم تى اية دا هرم

السياسي س ة (424هـ) اال رد

مرن هركه الد اسرة تسرليط ابضر اء علرى مرا براة بره

أفرااد هركه ابسراة فري مسرا دة ابمررااء االللفراء م رك الير ة ابا لليراة تلرك االمررا ة
ه ا فري نافرة الج ا رة السياسرية االعسركاية ااإلدا يرة ااالمتماعيرة ااالبتررادية
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ابيرراة أ رراهم العلمرري علررى السررا ة اب دلسررية االحضررا ة العابيررة اإلسررلميةن ابررد
يحت

البحث على ملدمرة ا مسرة فرر

ت راا الفرر ابا ابرائة ايرة الردا

ابم ية في الشا اهراا عبردالا من برن معاايرة مرن مل لرة العباسرين اد ر
ل دلد ابياة دا أب اء ابساة ابم ية امر الي م ادعم رم إلبامرة االمرا ة ابم يرة
ه را ن االفر

الاالرث فلرد رر

لبيراة دا ب ري أميرة العسركا اإسر امات م فرري

بيرادة الحمررلا العسركاية ضررد التحردياا االملرراطا التري اام ر االمرا ة امررن ررم
ابررراان اللرررادة العسررركايين الررركين عافررر ا بملرررد ت م العسررركاية بحيرررث رررال ا الشررر اة
ال اسعة في المجتمة اب دلسين االفر الاابرة ت راا الحيراة العلميرة لب ري أميرة امرا
تللر ه مررن العلر ة علررى أيررد علمرراء متمير ين برراللاا اا العلميررة ابيرراة اهتمامررات م
العلميررة االتعايرري بشررعاائ م اأدبرراءهم الرركين ابفرر ا إلررى ما ررة ابمررااء الشرراعا
بلررررائده اابديرررة ب دبرررهن ات ررراا الفرررر اللرررامد الحيررراة اإلدا يرررة ااالمتماعيرررة
ااالبترادية لب ي أمية ابياة ابان الم ااة اإلدا ية التري ت ل هرا ادعمر ا االمرا ة
فرري إدا ة الرربلد االبحررث فرري علبررات م االمتماعيررة الملتلفررة مررة المجتمررة اب رردلد
االعرا ابم

نما عالا الفر المكن

يرات م االبتررادية امرراد هم الماديرة

مررن أعايرراا ا ااتررة االلااعرراان امرراءا اتمررة البحررث ب ر بان ال تررائا الترري تررم
الت ا إلي ا ليضا

هكا البحث على ما بك اال ت ا تبك في البحث التا يلين

التلسير اللغوي للنصوص الدينية واألدبية في كتاب االشتقاق البن دريد
(ت 321هـ)
رسالة دكتوراه
تقدمت بها إبـاء يونس رشيد
بإشراف د .عماد عبد يحيى
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ابررن د يررد علررم مررن أعررلة اللالررة اابد ااب بررا ااب سررا أبرراة اللررا ين
الاالررث االاابررة ال جررايين اشررت ا بكتابرره (االشررتلا ) اهررتم فيرره باب سررا اابفلرراذ
االبا ةم ابد ابتا

المادة اللال ية في نتابه بالتلسيم اللبلي ل علةم الما نراة ابرن

د يد ي تلة من هكه ابعلة من له ش اة في ببيلته باعتاافه ه فري م اضرة نايراة
فعد نتابه نتا لالة اليد نتا ا سا نمرا يظرن بعر

البرا اينن ا ضرة فري نتابره

بج ايرره مررا ي يررد علررى ألفررين ا مسررمائة اسررم مشررتق مررن أسررماء ابعيرراة للشررتلا
امعل ا مدا بحاه اللال

في إ ما نر اسرم عرين إلرى أار له ابالرى التري تار

ع ا نافي باره بسلسرلة مرن المشرتلاا المتما لرة فري ألفاظ را امعا ي را الملتلفرة فري
أب يت ررا ابررد اعررى فرري ت نيعرره هرركه المشررتلاا علررى اررفحاا نتابرره اة يبرردأ باللبائر
العد ا يررة ايررس ا اللحاا يررةم ايستشر د ابررن د يررد بال رر إ الدي يررة اابدبيررةم بررين
االسم اال سة اال ي د

دلريل علرى ال سرة الة اب سرا ليسر

مرن ذلرك اة يسر

هرردف م فرري الد اسررة اا مررا هرري ال يك ر الررك افرراغ فيرره المررادة اللال يررة لكررن معا فرره
المتشعبة نا

البد اة تظ ا ل د استهن

ااسررتعاة البحررث مررن الد اسرراا السررابلة م رران أطاا ررة للرردنت اه بع ر اة:
"الشاهد اللا ي في ت ليي ابن د يد – د اسة لال ية ااافية اا تية – " للبا رث:
سررين علرري الم س ر

م إ ررا ر ر لي علررى سررالة للمامسررتيا مررن مامعررة البررراة

بع اة" :ابن د يد ام ده في اللالة" للبا ث :عبد الحسين عبدس محم دم ابالابم
من أة الاسالتين ال تتلاطعاة مة م ض

بحاي ه ا نلياغم إال ا ي أفدا مرن هركين

العملين بب ة في ت يق مادة البحث من م ةن المعالجة م ا رة أ راا ا مرة عرن
اا ما تااب ا إليه من م ة أ اان
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الكي حلق ع اة الم ض

1425هـ – 2004م

في متن ابطاا ة ناة البرد أة تب رى مف مرا غ

ااضررحا غ امحررددا غ لكلمررة التفسرريام ابعررد الماامعررة االم ابشررة برردا ل ررا أة عتمررد علررى
مف ة التفسيا اللال

ال ا د في الباهاة لل نشي (ا749هرـ)م ف ر بحسرة أفرااد

ابلفاظ بت اال ا من م رة المعرا ي التري اضرع بانائ را امرن م رة ال يةراا االرري
ال ا دة على المفاداا الدالة على المعا ي الملتلفرة امرن م رة د الفراا المر

ذة

من ابا ن
ا بمررا اسررتع ا بمف ر ة التفسرريا اللالر

بحسررة تاانيررة ابلفرراظ للكشرري عررن

داللة اللفظ اعن استعماله ليلة أا مجانان
اهكا المف ة للتفسيا اللال
س اء أنا

من م تيه يمكن تابيله علرى ال رر إ الدي يرة

با ا غ أة دياا غ اعلى ال ر إ ابدبية شعاا غ أنا

أة ارااُن ابرد تعامر

ابن د يد مة الش اهد ال ا دة في نتا االشتلا بمعيا اا دن

التشكيل البصري في الشعر العربي منذ  656دراسة تأويلية
رسالة دكتوراه
تقدم بها عيسى محمد صالح
بإشراف د .عبدالستار عبدهللا صالح
للد ا الل هكه الد اسة "التشكي البرا في الشعا العابريم م رك 656هرـم
نياة بف ما لم ي فتح على ا ام اا فتا ه ال يمكرن
د اسة ت ايلية" من ن ة ال
اة يتم اال عبا ب اتين :ابالى شف ية االاا ية نتابيةن الةن ناة التلب في ال ابا
اال بحاسة السمة – فيك ة من م ظرا اللرريدة ظرا نمراةن فا ره فري ال ر
الاا ي اا بحاسة البرا – ايك ة ع دئك ظا اللريدة ظا مكاةن افرق هركه
ال ظاة تم هيكلة العم الك ت ن على فر ل ة سربل بتم يرد ااتبعر بلاتمرةن
اشتم التم يد على مد امبحاينم ت اال ا فري المرد مسر لة نر ة الشرعا ار اعة
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ل ا أا ل ا اب ا ي ان اهري ار اعة معلردة تلضرة لل اعرد دبيلرة ارا مة فري دبت را
بحيث ال ي حا ع را ار ا الشرعا إال ليضريف ا إلي را ب اعرد أ راان اتااب را فري
الشرعا ) انيري عملر
المبحث ابا لـ (مدلية السمعي االبرا في تللي الر
الشرعا م ام بري اللارا ال لرد م رام يرث
هركه الا ائيرة فري ليرة اشرتالا الر
تباي ا اء في هكه المس لة بحسة التر اا التي ا الرق م را نر فايرقن انراة
المبحررث الاررا ي مررن التم يررد مررن رررية م ر ا الد اسررة الررك يتما ر بالت اي ر الررك
اعتمررد اه لسررعة افلررهم اللم يررة الترري يعاي ررا إياهررا ع ررد التعام ر مررة ال ر ر إن امررا
الفرر ابا فلررد اشررتم هر ا ررا علررى مررد امبحاررينن إذ هرريمن مف ر ة الكتابررة
علررى مررد هرركا الفرر فضررل عررن ا اء الترري تحرراا ا الكتابررة بيررد مسيررد امف رردم
س اء أناة ابما في اللاا ال لد العابي اللديمنن أة في اللاا ال لرد الالابرين
بي مررا ا رررة اهتمرراة مبحارري هرركا الفرررر اللرركين أعلبررا المررد علررى مرر ح الحالرررة
الشفاهية االحالة الكتابية بعدا مديدا في االارالو همرا اعلرى التر الي :البعرد ابا
للكتابة االبعد الاا ي للكتابةم اذلك من ل اال تكان على العديرد مرن المفراهيم التري
المسر المررالحين سررالفي الركنا افررق ظراة ف يررة اال را اة ضررفي علي را مسررحة
(ه دسية) بما يتلئم اع اة الد اسةن اافق ظاة تتابعية  /نم ية إلى ابم –
التشكي البرا في الشعا العابي (العررا ال سريط) ضرمن ارا الفرر الارا يم
الك ضم – في طياته – مرد ل ا ل رة مبا رثن عملر ابمر اء الال رة ابالرى مرن
هكا الفرر ( :مرد ) ا (مرن لافرة االسرتل إلرى لافرة التمراد) ا (مراو اتعردي /
محاالررة إيجرراد ال يررة)ن عملر هرركه ابمر اء – ابشررك مض ر ي – علررى تس ر ي هرركه
الما لة من ياة الشعا العابي (العرا ال سيط)م التي الب الكايرا مرن الع ر فري
ملتلري م ا ب ررا ام ررا الجا ررة الالررافي ابالتحديررد الجا ررة ابدبررينن ل رر بعررد ذلررك
إلى الج ء اب يا من هكا الفر م االك من لله بدأ التشكي البرا في الشرعا
العابي يظ ا إلى ال م د ليما ا تلفا مة الشك ال م ذ ن امن ل ال ظاة ذات را
فرري الفر ر الاررا ينن نرراة التشرركي البرررا فرري الشررعا العابرري (العرررا الحررديث)
م ض ر الفر ر الاالررث الررك ت ر ن بررين مررد امبا ررث ل ررةن ما ر (البيرراد /
الفااغ) بس ة ه دسية لتجلياا ابشكا الشرعاية فري هركا الفرر نن ابمرا الرك ابف را
عليه في مد هكا الفرر ن افري المبحرث ابا بم را بلرااءة اللارا ال لرد اللرديم
ضمن محاالة م ا تجكيا (الشرعا الحرديث) فري اار الشرعاية العابيرةم امرن رم –
افي المبحث الارا ي – عمل را علرى ملا برة التشركيلا (الحديارة) مرة الشرك ال مر ذ
اللديم من رل مررالح برديم (الفحر ) اال را تفعيلرة ضرمن ارا هركا الفرر ذ
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ال فد (الحديث) ل ر بعد ذلك – في ا الماا – إلى مرالح (الحدا رة) ا (مرا
بعد الحدا ة) ضمن إطا مررالح (عرين الليرا ) ب ارفه ا تلفرا عمر علرى تفعير
(الحدا ر ة) ا (مررا بعررد الحدا ررة) بشررك انبررام فرري هرركا المبحررثم مررن بررابي أمر اء هرركا
الفر ن اتماشيا مة التلليد ابناديمي الك يحكم انة البحث العلمي نا اللاتمةم
اهرري لاررة معافيررة للج ررد المبرركا ررل الد اسررةن اة عمليررة تجرراا سررلين بررد
يبردااة با اهلرة ا ررا متباعرداةنن ضرمن اللاررا الشرعا ذ الابيعرة السررماعية
(اهكه مس لة م هاية ال يمكن التالاضي ع ا أبرداغ) أمرا يتالرة الكايرا مرن الرتمعنم
اال سررلاة همررام ال سررق اللسررا ي المتجسررد بالكتابررة اال سررق التشرركيلي المتما ر بالسر اد
االبياد – يث اا هركه الد اسرة مرن رل ال يكليرة التري ابف را علي رام علرى
إدامة ابلفة بين ال سلين السالفين ااا ال يلل مرن ارع باا نراة أهم را :محاالرة
تفعي اللاا ال لد العابي اللديم ضمن ب ية معافية ال تكاد تلرا فري شريء عرن
اللاا ال لد العابي الحديث اعرن ارا ا را (الالرا )م فضرل عرن ارع بة
الحر على الملا طاا التي برد سرتاية مرن لل رانن مرد مسر الررلة بشرك
أاضح بين اللديم االحديثنن ا ايد ب را الملا طراا الشرعاية فري العررا ال سريطم
ذلك العرا الك يما في ظا الكاياين من ال لاد ادا سي ابد الة مرن السرباا
التي اال ا – ابشك م ض عي – في ا عن ذلك العران

التواصل األدبي في الرواية – الرواية العربية نموذجا
رسالة دكتوراه
تقدم بها قتيبة محسن علي
بإشراف
د .بشرى حمدي البستاني
ال جد في الد اساا ال لدية العابية د اسة مت ملة للت اا ابدبري فري الااايرة لركا
بام هكه ابطاا ة بد اسة هكا الم ض افق معالجة ررية مرن رل ملا برة م جيرة
لسلسلة من مف ماا الم جياا الحدياةم ايل ة هيك البحث علرى ملدمرة اتم يرد افررلين
ا اتمة ابائمة بالمراد املل باللالة اإل كلي يةن في التم يرد ابشر ا الت اار فري ل رة
محاا ابا في اإلطا الفلسفيم االاا ي في اإلطا اللسا يم االاالث في اإلطا ابدبين
اما الفر ابا المع ة بـ (ب ى الت اار ابدبري فري الااايرة االلرا م الضرم ي)
ابد د س ا فيه سسا نيي يمكن اة ف م الب ى ال رية في الاااية علرى ا را ترسد اظرائي
ت ااررلية انيرري يفسررا ذلررك ع رردما يتبررين اة تلررك الب ررى لررم تل ررظ العمليررة الت ااررلية علررى
م يرا بمع رىن ابرد ا تر ا هركا الفرر علرى مرد اأ بعرة مبا رث
الابم من بلاء ال
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د س ا في ابا الب ية السادية افي الاا ي السريا ابسرل بي افري الاالرث التانيرة ال رري
افي الاابة اللا م الضم ي اتتم د اسة هكه المفاهيم ت ظياا اتابيلان
اما الفر الاا ي المع ة بـ (شفااا الت اا ابدبي في الاااية افج اا الر )
إلرى
فلد د س ا فيه الفاعلية الت االية ال رية في عالم الداللة أ ما لة ا تلا ساح الر
علماا نمسياة رية ح تح ال ابة الليالي إلى دالالا هي اسائ لب اء مع ىن اه را
التري يحردث عباهرا التفاعر ن ابرد ا تر ا هركا
يحضا دا اللا م من ل فج اا ال
الفر على أ بعة مبا ث د س ا في ابا التليي افي الاا ي اإليحاء افي الاالرث الا ائيرة
اتتم د اسة هكه المفاهيم ت ظياا اتابيلان
الام ية (الضدية) افي الابة فج اا ال
ابد ا البحث بجملة من ال تائا أهم را مرا يتعلرق بابيعرة الت اار ابدبري يرث
ت ا البحث إلى انتشا الابيعرة االفتااضرية لره ب ارفه ال يمتلرك ار ة مراه ة يمكرن
ل ا اة ابل ا على ن ال ر إن افي محاالة اضة شك للت اا ابدبي ت ار البحرث
ب ارفه يمتلرك نيا ره
إلى تلايط ا ة بي ية له هي الرة ت سراية برين م ضر عية الر
ابدبي اللاإ ابين ذاتية اللا م التي البد ل ا اة تترد فري الر ن ابلرر إ ال مر ذ
الااائرري المررد ا فلررد ت ا ر البحررث إلررى انتشررا ت فاهررا علررى فااررة نبيرراة فرري علررد
علبة ت االية معه بحكم اشتماله على ت ظيم ميد اا تفا المست ا الجمالي له عبرا العرالم
المتلي االلالة ابدبية الملدمة له لير ي ذلك ال م ذ ضمن ال ر إ المفت ةن
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