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           Abstract of Thesis 

  

 التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  الكلٌة :

 اللغة العربٌة : القسم

  األدب اإلسالمً واألموي  :التخصص 

 حمٌد محمد أثٌر اسم الطالب:

  ٌاسٌن  إبراهٌمنضال .د. ااسم المشرف:

 الدكتوراه :الشهادة 

 هـــ 231تمثٌالت األخر فً الخطابة العربٌة اإلسالمٌة حتى سنة 

أن االشتغال عمى وفق منظور النقد الثقافي يعني تجاوز الرؤيا الجمالية التي سادت مدٌة طويمة والتعامل مع النص بوصفه بنية لسانية 
تي مرتبطة بالبنية الثقافية ومتأثرة بسمطة الثقافة، أن موضوعة اآلخر جزٌء من النقد الثقافي الذي يكشف األنساق الُمضمرة في النصوص وال

بدورها الى الوعي الُمبدع والُمتمقي.وقد كان النقد الثقافي هو المنهج المستعمل في ُمعالجة الخطابة األمر الذي تطمب الوقوف عمى  ُتحيل
وراء تمك الخطابة أو التي مهدت لها وذلك لموصول الى ما تحممه النصوص من بواطن لم يستطع قائمها التصريح بها  التاريخيةاألحداث 

نما يقف عمى أو لكونها تح مل معاٍن متعددة تحتاج ترجيح بعضها عمى بعض فالمنهج الثقافي اليبحث عن المسكوت عنه في النص فقط وا 
ُقبحيات النصوص كذلك ، فضاًل عن األهتمام بالكشف عن األنساق الُمضمرة في النصوص وهي أنساق ثقافية تخص أمة كاممة لها تاريخ 

 طويل .
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Simulation  of  the  ,, other,,  in  Arabic-  Islamic  oratory  until  132  A.H. 

      Although there are many studies that deal with Arabic oratory, but the approach we adopt is totally 
different. We consulted so many history books and Islamic books in order to arrive at the exact meaning 
of the text and the connotations of the context of situation.     Accordingly, the study falls into introduction, 
three chapters and conclusion. The introduction displays the necessary terminology which the dissertation 
is based on like: the other, simulation and oratory. We depended on some references and the opinion of 
some authorities and the way these terms are employed by modern writers. Besides, the Quraanic usage 
is also adopted.  

 

 

 


