
 استمارة مستخلصات رسائل وأطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة
 

 اسم الطالب : حيدر لطيف حسين                                         الكلية : اآلداب                  
 مشرف : أ.د. أحمد رسن صحن سم الا                                   القسم : اللغة العربية                 
 الشهادة : الدكتوراه                                   التخصص : النحو                   

 
 عنوان األطروحة :

 الخطاب التفسيري في الميزان في تفسير القران / دراسة تداولية 

 
 ملخص األطروحة :

اقتضت .  نظريات تداولية تتعامل مع امليزان يف تفسري القرآن.تكون أمهية هذه الدراسة أهنا متخصصة يف     
وقد وزعت الدراسة على مقدمة ومتهيد  طبيعة الدراسة ان يكون املنهج هو منهج الوصف والتحليل والنقد.

نظرية تناولت فيه ،( نظرياهتاو  جماالهتا التداولية)ما التمهيد فكان بعنوان أالنتائج ..  ألهمفصول وخامتة  ثالثةو 
 تفسري يف امليزان يف الكالم أفعال)نه اما الفصل االول وعنو أ . أفعال الكالم،     ونظرية االستلزام احلواري

(، واملبحث الثاين جاء القرآين اخلطاب خصوصية:  املبحث األول ،)ثالثة مباحث هي  ضمف (القرآن
الثالث جاء بعنوان )أفعال الكالم يف األساليب (، واملبحث املعدل" سريل" تصنيف حبسب الكالم أفعالبعنوان:)

(، وضم هذا العربية والرؤية، الغربية الرؤية بني احلواري االستلزام نظريةاإلنشائية( أما الفصل الثاين كان عنوانه:)
جاء  وتطبيقاهتا( ، واملبحث الثاين الغربية الرؤية يف احلواري اإلستلزام نظريةمها: املبحث األول:) مبحثنيالفصل 
 احلجاج(.أما الفصل الثالث، فعنوانه)العربية اللغة قواعد وفقيف امليزان يف تفسري القرآن  التداويل االستلزمبعنوان:)

 الثاين(، واملبحث ومفهومه حدوده احلجاج( وضم مبحثني مها :املبحث األول، وعنوانه)نالقرآ تفسري يف امليزان يف
يف تفسري القرآن( ،وختمت الدراسة خبامتة ضمت أهم النتائج ،وقائمة  امليزان يف احلجاج تطبيقاتجاء بعنوان:)

 باملصادر واملراجع .
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 Abstract 

The study was distributed on the introduction and the preparation of three 

chapters and the conclusion of the most important results  ..  

The preface was entitled ((Pragmatism fields and theories)) Which dealt 

with the theory of the acts of speech, and the theory of dialogue 

invocation. 

The first chapter and its title (Acts of speech in the Almizan in the 

explanation of the Quran) It included three aspects:  

The first section, (the privacy of the Qur'anic speech), and the second 

section was: (Acts of speech according to the classification of "Searle" 

improved ), and the third section entitled (acts of speech in the methods of 

construction). 

The second chapter was entitled: The Theory of the Involvement of 

Dialogue between the Western Vision and the Arab Vision. This chapter 

included two sections: The first section : The Theory of Involvement in the 

Western Vision and its Applications; According to Arabic grammar) . 

The third chapter, the title (evidence in Almizan in explanation of the 

Quran) and included two section : 

The first section , entitled "The Guide and Its Limits and its Concept", and 

the second section, entitled: "Applications of evidence in the Almizan in 

explanation of the Quran", concluded the study with a conclusion that 

included the most important results and a list of sources and references. 

The researcher has encountered many difficulties, perhaps the most 
important of which is related to the scientific material in pragmatism. Many 
studies in pragmatism have caused confusion for the researcher, and they 
have taken time and effort in dealing with it and choosing the benefits of 
study in theory and practice. 


