
 رسائل واطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة  مستخلصاتاستمارة 

 رحاب فيصل عبد الوهاب اسم الطالب:                                                    اآلدابالكلية:  

 أ. م. د محمد عبد كاظم الخفاجي اسم المشرف:                                              اللغة العربيةالقسم: 

 دكتوراه الشهادة:                                                  لغةالتخصص: 

 عنوان الرسالة أو األطروحة: 

  

 

 أو األطروحة:  ملخص الرسالة

 

 

 

 

 

 

College: Arts                                    Name of student: Rihab Faisal Abdulwahhab  

Dept: Arabic Language                  Name of supervisor: Asst. Prof. Dr. Mohammed Abd Kadhim 

Certificate: D degree                      Specialization: Language 

         Title of Thesis:  

 

 

Abstract of Thesis: 

  

 رسائل األدباء إلى الخلفاء والوزراء واألمراء حتى نهاية القرن الرابع الهجري )دراسة تداولية(          

 أما بعد:
تعد التداولية من أهم النظريات اللسانية التي شغلت فكر الباحثين حديثًا، لما لها من أهميةة كبيةرف فةي معرفةة م ا ةد 
المتكلمين أوًًل، ولما تضطلع به من دور عظيم في فك شفرات الحديث، إذ األسةا  فيهةا هةو التوا ةل والتفاعةل بةين 

عن األسئلة اآلتية: من المتكلم، مع من يتكلم، ماذا يعني بكالمه، هل باسةتطاعته أن يةتكلم  ابةالبشر، ومهمتها اإلج
غيةر مباشةرف...إل . ولةد اخترنةا رسةائل األدبةاء مةادف  بشيء ويعني به شيًئا آخةر، وهةل لةال كالمةه بطري ةة مباشةرف أو
 تطبي ية، كمحاولة ل راءف التراث العربي وفق النظريات الحديثة.

 

Letters from the Writers to Caliphs, Princes and Ministers till the end of the Hijri Fourth 

Century (A Pragmatic Study)   

First of all, due to its great importance in knowing the purposes of the speakers, pragmatic 

is one of the most important linguistic theories that have occupied the minds of 

researchers recently. Also, it has played a great role in decoding the tricks of modernity, 

the basis of which is the communication and interaction between human beings. Its main 

objective is to answer the following questions. Who's the speaker?, with whom does he 

speak? , what does he mean by his words?, can he speak something, and mean something 

else, whether he speaks directly or indirectly? … etc. We have chosen the letters of the 

writers as a practical material, as an attempt to read the Arab heritage according to 

modern theories.   


