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 المستخمص
وكان عنوانو )رسائل ابن بالدراسة والتحميل، ابن مغاور الشاطبي تناول ىذا البحث رسائل 

 مغاور الشاطبي دراسة موضوعية فنية(. 
موجزًا  بياناً اثنين وخاتمة. شممت المقدمة وتمييد وبابين اشتممت ىذه الرسالة عمى مقدمة 

شارة إلى أىم المصادر ألىم خطوات ىذه الرسالة، ومنيجيا، والدافع  وراء اختيار ىذا الموضوع، وا 
التي أفدت منيا في دراسة ىذه الرسائل، فضاًل التي اعتمدتيا في البحث، وبيان المذاىب النقدية 

 عن بيان خطة البحث. 

ويبين مكانتو العممية، وكان التمييد بمثابة القبس الذي يسمط الضوء عمى حياة ابن مغاور، 
األول من التمييد، أما المحور الثاني فبينت فيو كمو في المحور والدارسين، وذلك ويعرفو لمقّراء 

 الخصائص وتمثميا في نثره. لتمك خصائص النثر في عصر الكاتب ومدى استميامو 

األول فقد خصص لمدراسة الموضوعية، وقد قسمت ىذا الباب عمى أربعة فصول أما الباب 
فرعية، فخصصت الفصل األول كل فصل عمى أغراض بحسب موضوعات الرسائل، وقد اشتمل 

عمى ضربين: رسائل إخوانية شبو رسمية، ورسائل إخوانية ذاتية. والتي جاءت لمرسائل اإلخوانية 
الرابع ، والفصل الثالث لمرسائل الوصفية، أما الفصل الفصل الثاني لمرسائل الديوانيةوخصصت 

 فخصص الرسائل المفاخرات البمدانية. 

الباب في ثالثة فخصص لمدراسة الفنية لتمك الرسائل، وقد انتظم ىذا أما الباب الثاني 
من عمم البالغة في كشف أبرز فصول درست فييا تمك الرسائل دراسة فنية تحميمية مستفيدًا 

أفدت من بعض المذاىب النقدية في تفسير الجوانب الفنية التي اشتممت عمييا الرسائل، كما 
أو السياسي أو التاريخي، فكان الفصل األول في وتحميميا وربطيا بمحيطيا االجتماعي النصوص 

أغمب نصوص الرسائل عمى البناء الييكمي دراسة البناء الفني لمرسائل، والذي كشف عن توافر 
عمى أكثر رسائل الكاتب، وأن ابن ألن سمة األطناب ىي الغالبة البدء والعرض والختام؛ من حيث 
لى كمغاور  االكثار من الجمل الدعائية ان يميل في بناء رسائمو إلى التنويع بين الشعر والنثر، وا 

وفصاحتيا، وبعيدًا عن التكمف، مع جزالة المفظة والمعترضة. أما البناء المغوي لمرسائل فكان سياًل 
ف واضحًا، ومتانة التركيب وتماسكو، وقد كان تأثر الكاتب بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشري



رآني، من حيث اقتباسو آليات القرآن والحديث النبوي، أو من حيث توظيفو القصص القوذلك 
فادتو من معانيو وألفاظو، كما ضمن الكاتب في رسائمو الكثير من األمثال والحكم وأسماء  وا 

 وثراء مخزونو المعرفي. األعالم، وذلك كمو دليل عمى سعة عممو واطالعو، 

أىم ابن مغاور، وتناولت أما الفصل الثاني فدرست فيو الجانب اإليقاعي في رسائل 
لإليقاع، فكان المبحث األول لمسجع، والمبحث الثاني المفظية المحققة المحسنات البدييية 

عمى إشاعة النغم في رسائل البدييية لالزدواج، والمبحث الثالث لمجناس، وقد عممت ىذه الفنون 
 لشاطبي حتى منحتيا سمة الشاعرية. ابن مغاور ا

التي استقى ور، والمصادر درست الجانب التصويري في رسائل ابن مغاوفي الفصل الثالث 
فكانت الصورة البيانية وأىم الوسائل البالغية التي استعان بيا في رسم أبعاد الصورة، فييا صوره، 

الطباق والمقابمة. وقد قسمت ىذا ىي المييمنة، تمييا بعض محسنات البديع المعنوية والسيما 
التشبيو في المبحث األول، واالستعارة في المبحث الثاني، الفصل عمى أربعة مباحث، فتناولت 

قدمت بين يدي كل مبحث والكناية في المبحث الثالث، والطباق والمقابمة في المبحث الرابع، و 
 نسبة شيوع كل فن من ىذه الفنون ومدى تأثيره في رسم مالمح الصورة. بكممة لخصت فييا 

 


