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 اإلهداء

  مهما كانت الصعوباتوالصبر علمني الصمود ومن  ،بال ينضإلى منبع الحنان الذي 

  إلى من كان يدفعني قدماً نحو األمام، ولطالما تفطَّر قلبه شوقاً، وحنَّت عيناه إلى رؤية حلمي المنشود....  

  العزيز إليك أبي                                                                                                

   عينيها نرى األمل إال منوالتي ال  ،إلى من ركع العطاء أمام قدميها

  إلى زهرة الحياة ونورها ولطالما كانت دعواتها عنوان دربي أهديِك رسالتي لتهديني الرضا والدعاء....

  أمي الحبيبةإليك                                                                                                

  في رحلتي العلمية والبحثية، ولم يدَّخر ُجهداً في مساعدتيإلى من كان نعم السَّند 

إلى من سار معي نحو الحلم خطوة بخطوة فكان لي بؤرة النور التي عبرت بي نحو األمل واألماني 

  الجميلة....                                                                                  

  إليك زوجي الغالي                                                                                            

  ، ومن كانوا معي دوماً على طريق النجاح والخيرالتي تفيض حباً ونقاءً  القلوب الطاهرة الرقيقةإلى 

         إلى ينابيع الصدق الصافي الذين تطلّعوا لنجاحي بنظرات األمل....            

  إليكم إخوتي                                                                                               

ة عينّي وقلبّي النابض ومن هم أقرب إليَّ من روحي: أحمد وضحى ومحمود وألما   إلى قرَّ

  إلى رمز النقاء والبراءة.... 

  إليكم أبنائي األعزاء                                                                                           

  إلى من كان لهم الفضل في متابعتي لدرب العلم وصمودي أمام التحديات

إلى المبتغى فكانوا حجر األساس في مسيرتي  مهدوا الطريق أمامي للوصولإلى من استقيُت منهم العلم و

  ة جهدي العلمي ...العلمية أهديكم خالص

  إليكم أساتذتي في قسمي اللغة العربية في: جامعة الزيتونة، وجامعة اإلسراء                               

  إلى كل من أحب لغة القرآن الكريم ...

  العمل     أهدي هذا                                                                                            
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  الشكر والتقدير

والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وآله وصحبه الحمد  رب العالمين،        

  أجمعين، وبعد.

لى مشرفي أتقّدم بجزيل الشكر والعرفان إن بالجميل ورّدِ الفضل إلى أهله دواعي العرفا من       

مذ كان الموضوُع عنواناً وفكرةً إلى أن صار  والذي كان عوناً لي فاروق الهزايمةالفاضل الدكتور 

  .وصول هذه الرسالة إلى هذه الصورةظاته وتوجيهاته عظيم األثر في وحرسالةً، وكان لمل

ء في كليّة اآلداب، وأخصُّ بالذّكر أعضا أعضاء الهيئة التدريسيّةكما أتقدَُّم بالشكر والعرفان إلى        

بذلوا جهوداً كبيرة في بناء جيل الغد،   اللغة العربية الذين قّدموا لي الكثير، فقدقسمَ  هيئة التدريس في

  هم من مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة.و

ُم عظيم امتناني وتقديري إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور هاشم مناع         كما أقّدِ

لهم بقبول مناقشة هذه الرسالة.واألستاذة الدكتورة    أمل طاهر نصير لتفضُّ
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  فنيةوموضوعية  المقامات دراسة

 إعداد

  عإيمان وهيب محمد دار ناف

  إشراف

  فاروق أحمد الهزايمة .د

  ملخص

     

ور أولي مفاده أنّها تقوم على الجمع بين التنظير  تنبع        ة من تص والتطبيق للوصول أهمية الدراس

تدعي إتباعه بالتطبيق  املة حول المقامة، فباالعتقاد أّن التنظير وحده غير كاٍف بل يس ة ش إلى دراس

وى من تحقيق المراد وهو التعرف عن قرب إلى فن رائد ة إلى غايتها القص ل الدراس وهو  ،حتى تص

نّها ستبدأ من النص وتنتهي إذ أ ةفن المقامات، وأّن القراءة النصية ستكون بتصور الباحثة دراسة شامل

ة إلى التعرف على فن المقامات أته، والتعرف :عنده، وتهدف الدراس وله ونش مكونات المقامة  إلى أص

لوب، وتناول بعض المقامات من  ماتها الفنية والتّطّرق للغة واألس األدبية والفنية، والوقوف عند ّس

ية الوافية ة المنهج للتعرف على موا ؛خالل القراءة النص طن الجمال فيها، واعتمدت هذه الدراس

في التحليلي الذي يتناول الظاهرة فها ،الوص ة إلى ، وت يقوم بتحليل جزئياتهاو ،ويص لت الدراس وص

  :نتائج من أهمها

ى بن أوالً:  يتي الراوي عيس خص يات في مقامات بديع الزمان المتمثلة بش خص ماء للش إنَّ اختيار أس

ام والبطل أبو الفتح ي، فهما قد ال  هش كندري جاءت تأكيداً على ارتباطهما بواقع المجتمع العباس اإلس

ية حقيقية،  خص ج خيال بديع الزمان، فقد كان يمثل كل منهما ش يين من نس مين افتراض يكونان اس

وشخصية رامزة، كونهما ينطلقان من الواقع، ولم تتوقف وظيفتهما عند البعد الواقعي فقط بل تجاوزت 

    أبعاد رمزية منحت النص إمكانيات تأويلية مكثفة، وأبعاد جمالية مضاعفة.   منها إلى 

  



 ح
 

ضحٍ ومنّظم؛ ثانياً:  سلوب وا شاملة حول فن المقامة ألنّها جمعت بين التنظير والتطبيق بأ سة  تقديم درا

إيصالها لباحثة من وراء ذلك هو كي يتمكن القارئ لهذه الدراسة من استيعابها بيسٍر وسهولة، وهدف ا

  كبر عدد من القّراء المهتمين بهذا الفن الراقي.أل

  تمكنت من الكشف عن الدالالت والرموز المختزلة في النصوص التي تّم تحليلها.ثالثاً: 
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