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أيهاا ل في ااي  .ااين ى فلبالاا   فالنااي لااي  فبلاان  فع  اااي  فالاانيي اعاان  فالاا ل  فع فلياا  
اغاان ن ا  فم لعاا   فلرهب اا ي  ا فلرااا  فبغاا   فع اياا   - فث بياا  أ أي ةالاا  ناهااة     ى

،8002 
 

 : إليها النتائج التي انتهيت أوجز أن أود األطروحةاكتملت فصول  أن  بعد      

بعلىى    كىىون  لمىىا     أناتجىىام  ىىم اتجاااتهىا    ىىم  ارس الكتابىىة النيد ىة فىىي أ   ال غنى  لمىىم  مىى -

البالغىىة  الن المعىىارل اللةىىانية والنيد ىىة الدد عىىة تصىىدر بىىم  بىىردا  البدىى  البالغىىي   

 ىىم اىىلم المعىىارل فىىي تجد ىىد بلىى  البالغىىة بديىى   اإلفىىاد ه  مكىىم ـ  بمةىىتو ا   لتلبىىةا كمىىا انىى

 في توجيهه وتيو مه ا  في الشعر الدد   وفابال   وبياألسلللتطور   صبح  ةا را  

م المعاني والبيان والبد ع ال تشكل الصور  الكا لة والنهائية للبالغة العربية الموروثة وبل إن   -

 ون عتمىد آخىرونتمعلت الم المكونا  في  شروع الةكاكي البالغىي   وتبعىه بلمىا   وإنماا 

فىىي الصىىور   إجمالهىىانىىا  التدليىىل البالغيىىة  مكىىم  كو أن  نهجىىه فىىي التيةىىي  ا وتىىد رأ ىىت 

   ةوالمضمون   الن الم المبااي  البالغية النيد ة تتماا  في بلىوم البالغىة العالثى واألسلوب

اىلم العلىوم  ان  بىم  حاضر  فىي التدليىل البالغىي والنيىد  اليىد   والدىد     فضىال   أنـ هاكما 

 م ارتباطها  أكعرو صطلداته وتينياته    وأصوله مله  عا ير ا  ارتبطت بالبالغة بصبتها بلم

 جفي تدليل النصوص تتداخل وظائبه  ع وظائف النيد وترتبط  عه بوشىائ ا  بها بصبتها  نهج

 ا  األدب أدبيةد  بالندو والمنطق بل  حةاب وذوتية ا فبالغة الةكاكي  عض   وأسلوبيةلغو ة 

 تيو ضىا   أولىه  ةو ضىا ينه ليةىت تجزئى هوأسىاليب م ىم خىالل صىور األدبىيدراسة العمل  إن   -

   ىع انىه ال  بيليىا    وضىوبيا   الا التيةي  الن النيد  ىنهج نهجىا   إل  د  عم      وإنمالوحدته البنية ا 

التجزئىة بنىد ا  ديىق  أول اثىر الدىو والىلوا والجمىال ا و مكىم تجىاوا سىلبيا  التيةىي  غب 

حينمىا  تنىاول الصىور  ال  شىعر ة   فمىعال   جزئيىة أل ىةدراسىته  أثنىا  فىي الناتد رؤ ىة شىمولية



  بىل تعىا م  يترنىة  األخىر  األدبىيوحىد   نبصىلة بىم جزئيىا  العمىل  أنهابل   إليها نظر 

اللل م  صوغانها بل  وفىق نظىام  دىدد   فضىال بىم ارتباطهىا بالمضىمون  واألسلوبباللغة 

 ون  م  كونا  التدليل البالغي ا  ك ا والا  ا  نتهج في تناول أ    وفنيا   الل   غنيها دالليا  

تتىواع  أنهىانةىتنتج  أنللمند  البالغي في  ؤلبا  النياد العىراتييم  مكىم  ي م خالل دراست -

 اتجااا  :  ةثالث بيم

فىي تبيىيم المعىاني  أساليبه سار بل  نهج البالغييم والنياد اليد ا    واتتب   إتبابياألول : اتجام      

وابتمد تيةيماته  للصور التشبيهية واالستعار ة والكنائية وكانت تىرا   بعى  المكرور  والمبتكر    

اليد ا     أن  ثنائية اللبظ والمعن   دةبون  – عال  –المؤلبيم للتراث النيد  تاصر    فديم  عرضون 

الجىاحظ والجرجىاني وتدا ىه  ىم كشىىف  إليىه ىا توصىل  إلى لى   هتىدوا  إذ   تا ىا   بينهمىا فصىال   الوصىف

المعن  بعالتا   تداخلة توا ها النةج والتصو ر والنظ  اا وربما  إل اللبظ  صلة العضو ة التي تشد  لل

والتلييلي والنبةىي  اإل دائياغبلوا الجانب  إذضيية    أحاد ةكانت ترا   بعضه  للنصوص الشعر ة 

 ودورم في التشكيل الشعر  ا 

  تةىتوحي الظىاار  البالغيىة   العاني : اتجام  تمعىل الىنهج البالغىي اليىد   برؤ ىة نيد ىة  عاصىر       

وتشير إل  بعداا البني آخلم  بنظر االبتبار ذوا العصر وأثرم فىي إتبىال الشىعرا  بلى  فنىون بالغيىة 

 را  المجتر م ا بعينها   و م ث   تلمو الطاتة اإلبدابية في شعر المجيد م وفةاد النظ  بند الشع

كظىاار  التكىرار  –العال  : اتجام تجد د   تجه إل  الظواار البالغية الةائد  فىي الشىعر الدىد        

بغية تيو   طرا تناولها   وتدليلها   فىي  داولىة لتيسىيو بالغىة جد ىد  تةىا ر التطىور الناشى  فىي  –

بالغية جد د  استنبطها بعى  النيىاد  أساليب التعبير واإلنشا  ا وان ذلك أفض  إل  تبلور  صطلدا 

 ىىم البنيىىة الشىىعر ة الدد عىىة   التىىي تلىىرم   فىىي كعيىىر  ىىم األحيىىان بىىم أسىىاليب اليىىد ا    و ىىم ذلىىك 

 صىىطلح ا التكبيىىر ذ الىىل   عىىد  تيمىىة جماليىىة و ةىىتوبب بىىددا   ىىم المصىىطلدا  البالغيىىة كاإلطنىىاب 



لىى  دالال  المصىىطلدا  البالغيىىة اليد مىىة إذ والتشىىبيه التمعيلىىي والتشىىبيه المركىىب ا وتربىىو داللتىىه ب

  ةتوبب الصور والمعاني البربية الماثلة في المضمون العام لليصيد  ا 

ليد نبل  النياد العراتيون إل  المبااي  النيد ة الغربية التي أدركوا تياربها  ع التنىاول البالغىي ا  -

يم  بهىوم االنز ىاا الىل  أرسىام أكعر  م سىبب  وطىد العالتىة بى -بل   سبيل المعال  -فهنالك 

كوام وبيم الدد   بم تضية المجاا والنمط اللاص في التعبيىر الىل  حىددم الجرجىاني وال 

غرابة في وجود الم الوشائج وغيراا   إذ إن الم المبااي  تعد  م الكليا  التىي تنطبىق بلى  

  لتلف اآلداب بند سائر األ   ا 

 باشىىر  أو  –تجااىىا  النيد ىىة الدد عىىة  تضىىمم أشىىارا  ا تىىداد بلىى  البالغىىة فىىي كعيىىر  ىىم اال -

إل  أامية النتام البالغي الموروث الل  استوبب العملية البيانيىة فىي نظر ىة نيد ىة  -ضمنية 

بربية استند  إل  توابد الندو   وأصول المنطق والبلةبة ا كما أن  تضىمم المبىااي  النيد ىة 

في  صنباته   نل تىرون طو لىة  ىدبو إلى  تعميىق الدد عة لمالحظا  األسالل التي انتظمت 

الوبي بالتراث البالغي   ذلىك أن  آرا  الجىاحظ والجرجىاني واليرطىاجني وغيىرا  تتجاذبهىا 

النظر ا  اللةانية والنيد ة في  ةىتو ا   لتلبىة ا وأظنهىا حملىت كعيىرا   ىم النيىاد العىراتييم 

 را  في إغنا  نتاجاته  النيد ة ا إل   مارسة التدليل البالغي   وأسهمت أسها ا  كبي

ليد أسهمت حركة الشعر الدد   في توطيد رؤ ة بالغية جد د    إذ إن رؤ ة العمىل الشىعر   -

 شىىكال فىىي بنيىىة كليىىة تىىد أنىىتج نزوبىىا  إلىى  تدىىر  العالتىىة المدور ىىة التىىي تىىربط بىىيم أجىىزا  

خر  تطور بنه ا فبعىد أن اليصيد  كلـ ها ا والا بدورم تد أد  إل  انتيال  م وبي إل  وبي آ

كان البالغيون  تدرون التشىبيه والتمعيىل واالسىتعار  والمعنى  فىي البيىت الشىعر  المنبىرد   

اتجهت الدراسا  النيد ة الدد عة إل  تلمو العالئق والروابط التي تصل بيم الصور البةيطة 

 وتجمعها في صور  كلية تتضمم النص الشعر  بر ته ا


