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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الخاتمة

 : اآلتيةالنتائج  إلىتوصل الباحث  
وهده   والبندا  الصدياةة أهميدةأهمية المعنى والسياق عند البستاني قدد ااقد  إن -1

الطريقة قد استخدمها عبد القاهر الجرجداني عنددما اسدتخرو قواعدد  مدن النصدو  
 ي تعقيدي.اي حين كان منهج السكاكلهلك سّمي منهجه تحليليًا 

ادي ياةة الصد منهاوقد ظهر لنا منهج البستاني التحليلي اي أكثر من موضع  
)     هكددر  ونددوات التيددبيه مددن خدد ل والسددياق اعتمددد المعنددى إهتقسدديما  التيددبيه 

 و اومتددددددادي التفريعدددددي والمتفددددداو  و  المتكدددددرر والمتدددددداخل و  المجدددددا يو  الحقيقدددددي
 يمكددددن القددددول إن ل هدددده  اوقسددددا امددددن خدددد  القصصددددي  . و المدددد لو  و المضدددداد

الدن  نظدرم موضدوعية انيدة أكثدر مدن نظدر  الدى صدياةة  إلدىالبستاني كان ينظدر 
اددي  المعنددى والموضددوتلددهلك أطلددق تسددميا  التيددبيه المتقدمددة اسددتنادًا الددى  ؛الددن 

 تفاوته وتضاد  وتفريعه وامتداد  ألخ .
هلك ادي الكنايدة  وجد نى ل  تقتصر على التيبيه بل وعناية البستاني اي المع

وةيرهددددا مددددن المباحددددث التددددي  والمقابلددددة والمحسددددنا  اللفظيددددة والمعنويددددة واوسددددتعارم
 . تناولتها اي اطروحتي

اوحيدددان بددددل اضدددً  عمدددا تقدددد  ادددقن البسدددتاني قدددد اعتمدددد الصدددياةة ادددي بعددد  
اي بع  المباحث  منها التمثيل او ان البستاني قدد ابتعدد ه المعنى وهها ما لحظت

بينمددا  أدامأو بدد   ؛ ون التمثيددل قددد يكددون بدد داماددي مبحددث التمثيددل  الصددوا عددن 
البسدتاني قدد أدرك مفهدو   ،اضدً  عدن هلدك ادقنحصر  البستاني بعدد  وجدود اودام 

 انت ات الصورم من متعدد.التمثيل اي قيامه على 
وحالددة )اوسددتدول والمبال ددة واني معدداني متعددددم وعددّدها انونددًا ومنهاهكددر البسددتا-2

 .والفرضية والتجو  والتسامح  
المهتمددددة بمعندددددى الباحددددث ان هددددها الخلدددددط نددددابع مددددن نظدددددرم البسددددتاني  اسددددتنتجو 

ان هددددها الموضددددوت يصددددطلح  مددددن الفنددددون افددددي اوسددددتدول قلدددد  أكثددددرالنصددددو  



الدددى هلدددك وو حاجدددة بمصدددطلحا  السدددفية محضدددة علدددى قضدددايا ب ةيدددة لدددي  بهدددا 
 تيكو من ةيا  المصطلح .

بوصددفها مقياسددًا علددى  عددن اوسددتدول  ان البسددتاني يسسدد  مقالتددهاضددً  عددن 
منتميددددا  سددددياقية محددددددم ، وأرا  يخلددددط المعدددداني التددددي يخددددرو اليهددددا الفددددن الب ةددددي 
باوصل بوصفه إجراً  متجهرًا اي دائرم الب ةة وهها يبيح أن يصبح كدل معندى أو 

 ًا قائمًا مستقً .انّ  دولة أو ةر 
  المعداني ةيدر ثابتدة عندد البسدتاني ااحياندًا يقدول علدى اضً  عدن هلدك ادقن هده

طبيعدي إه المعندى ةالبدًا مدا  أمدرصورم ب نها )اسدتدوًو أ  مبال دة أ  ارضدية  وهدها 
ييددترك مددع ةيددر  هددها مددن جاندد ، ومددن جاندد   خددر اددقن البسددتاني يعددر  المبال ددة 

 )معددًا اددي ويعرضددهما  القواعددد الب ةيددة )ادديواوحالددة كددل واحددد منهمددا علددى حدددم 
بهكر اوستدول والفرضية مدن هده  الموضدوعا  ادي بينما اكتفى   اوس   واود 

التدددي عددددها  وهدددها يعكددد  كمدددا قلندددا هكدددر  لهددده  المعددداني  اد  اليدددريعة اوسددد مية)
انونًا االمعاني يمكن ان تكون اي كل ان ؛ لهلك ندرا  يجمدع المعداني حيندًا ويفرقهدا 

 ر .حينًا  خر ويكررها حينًا  خ
قددد هكرهددا اددي عددد المعدداني انونددًا قديمددة  اددقن محاولددة البسددتاني اضددً  عددن هلددك

 الباق ني اي مبحث المعاني بوصفها انونًا .
اعتمدددد البسدددتاني ادددي منهجددده الب ةدددي المدددنهج المتكامدددل الدددهي يجمدددع بدددين  -3

 القدي  والحديث اضً  عن صفته اوس مية .
من اعتماد  على تحليدل النصدو  و  وقد وجدنا صفة منهجه اوس مية قائمة

ةلددد  اوحيدددان ووسدددديما النصدددو  اليدددرعية اهدددو يقدددد  الفكددددرم علدددى القواعدددد ادددي أ
 صياةتها.اوس مية المستنبطة من الن  قبل ان يفكر بطريقة 

هددها الملمددح موجددود اددي اكثددر مددن مبحددث وعلددى  اضددً  عددن هلددك اددقنني وجددد 
اوسد مي بيدكل  المدنهجني قد اعتمدد البستا ل اي مبحث الكناية وجد سبيل المثا

جدددوا  ارادم المعندددى الحقيقدددي بدددالرم  وهدددها مدددا هكدددر  ويدددهكر ن واضدددح إه انددده لددد  يبددديّ 
اها الخاصدددة بدددان سددبحانه وتعدددالى سدددمّ الب ةيددون او انددده عندددما جدددا  الدددى الرمددو  

صدددفا  خاصدددة يمتندددع ارادم المعندددى الحقيقدددي ايهدددا وهدددها المدددنهج لددد  يقتصدددر علدددى 



لددي   الرمدد  هلددك  اددي تحلي تدده إه رّجددح اددي أحددد التح لكنايددة بددل وجدددناتنظيراتدده ل
علدددى اوسدددتعارم ونددده يدددري مجدددرد التفكيدددر ادددي خلدددع الصدددفا  الجسدددمانية علدددى ان 

 تدخلنا اي التجسي  لهلك رجح الرم  الخا  الهي ويمكن ان يتحقق .
ه هدددها الملمدددح ادددي أةلددد  المباحدددث ومنهدددا التيدددبي جدددد اضدددً  عدددن هلدددك اقدددد و 

 واوستعارم والفنون اوخري وعل  البديع وةيرها .
 كدهلك  البسدتاني ادي الوقد  الدهي كدان ايده صداح  مدنهج اسد مي كدان إن -4

 وقدي  اي الب ةةصاح  منهج حديث 
مباحث الب ةة عند  كان  ةير بعيدم بيكل ملحدوظ عدن ل امن خ ل عرضي

اضدً   ادي هده  اوطروحدة ليهداالقدي  او انه كدان ينتقدد بعد  اومدور التدي ايدرنا ا
القددي  والحدديث بدين يجمدع عن كون البسدتاني لد  يكدن م اليدًا ادي الحداثدة اقدد كدان 

 المنهج اوس مي عليهما. هيمنةاضً  عن 
دخدل اوجندا  أللبستاني مظاهر متعددم اي الحداثة والتجديد افي التجديد  -5

ناصدددددر الثمانيدددددة التدددددي عاودبيدددددة وبعددددد  القضدددددايا النقديدددددة ادددددي الب ةدددددة ضدددددمن ال
 ني مددن جددا  بدده اوًو بددل قددد وجددد  أمددين خددولي ووهددها اودخددال لددي  البسددتاهكرها،

 . قد جا  ببع  مظاهر التجديدحمد الياي  أ
للمباحدددث وادخدددال بعضدددها ضدددمن ل دددة ومددن مظددداهر الحداثدددة عندددد  سدددعة نظددر  

 اون ياح الحديثة .
ن هلك ادقن البسدتاني يعطدي اولويدة وثدر الدن  ادي المتلقدي  وهدها مدا اضً  ع

ثدددر تبدددادل الحدددوا  ادددي يدددهكر أ ولددد  يكتددد   بهدددها بدددل وجدددنا  ادددي اكثدددر مدددن مبحدددث 
ووسدددديما اوسددددتعارم والكنايددددة اددددي اكثددددر مددددن مبحددددث المتلقددددي وهددددها مددددا ايددددرنا اليدددده 

 والمحسنا  اللفظية .
ه  ادي التحديدد وهدها مدا لحظتد يدي  مدن عدد  هالمصطلح عند البسدتاني ايد -6

 اكثر من مبحث .
البستاني قد اسدتخد  مصدطلح الرمد  بددل  على سبيل المثال اي الكناية وجد ا

الكناية كون هها المصطلح حدديث ولده سدعة ادي الدراسدا  اودبيدة المعاصدرم وهدها 
هدددها مدددن جانددد  ومدددن جانددد   خدددر اقنددده لددد  يدددهكر  جلدددي ادددي مفهدددو  الرمددد  عندددد  



إه هكددر وجددود الوسددائط أو عددد  وجودهددا اددي نايددة مددن حيددث الوسددائط تقسدديما   الك
؛ ون إه لدد  يددهكر الرمدد  كجدد   مددن الكنايددة اقددط الصددياةة المبايددرم وةيددر المبايددرم

 من الكناية . الرم  عند  أوسع
اوعتدرا  ادي مبحدث التقددي  والتد خير قدد راد  اضً  عدن هلدك ادقن البسدتاني 
خير وقددّد  سددببًا واحدددًا وهددو اوهميددة اقددط وندده كددان بتعدددد اوسددبا  اددي التقدددي  والتدد 

قد  اضدً  قد  وما وي  ينظر الى المعاني الموجودم اي ههن المنيي  اهو يري ما ي  
 ونه يدخل الب ةة اي اوضى . ؛عن كونه را  التعدد

ولدد  يقتصددر عددد  التحديددد علددى المبحثددين السددابقين بددل اددي عددّدم مباحددث ايددرنا 
 .ومنها ) اوستدول والمبال ة واوحالة والفرضية والمقابلة اسة اليها اي هه  الدر 

مددن أمددر  أكثددردقيقددًا اددي  ، اقددد وجدتدده تددرابطيتمتددع البسددتاني بفكددر دقيددق وم -7
عرضدده ل اكددار اددي مبحددث اوجمددال والتفصدديل إه هكددر عددّدم  علددى سددبيل المثددالو 

ل والتفصديل والفدرق امور مهمة ايرنا اليها منهدا ع قدة اويجدا  واوطندا  باوجمدا
الدقيق بينهما، وكهلك هكر الع قة بدين اويجدا  واوطندا  والحده  والدهكر او انده 

ضدوح الفدرق بدين اوثندين ون يق بينهمدا، وقدد رجحندا عدد  هكدر  بل  يبين الفرق الددق
 اويجا  حه  ماو اائدم به واوطنا  هكر ماله اائدم .

مبحدث  أكثدر مدنه متمدثً  ادي وجدتد ابطالمتر اضً  عن هلك اقن اكر البستاني 
التوكيددد والتكددرار إه وجدددنا البسددتاني يددهكر بددقن التوكيددد يعتمددد علددى سددبيل المثددال و 

علددى التكددرار والتوكيددد ضددمنه انددون ب ةيددة متنوعددة، هددها مددن جاندد  ومددن جاندد  
 خددر اتسدد  منهجددده بعددد  الحصددر اه انددده عندددما قددال التوكيدددد ضددمنه انددون ب ةيدددة 

  عدن بالده بعد  نهدى عبارتده بدد) الدخ  وك نده لد  ي دالتقدي  والحصدر  )كالتكرار وا
 المباحث البسيطة التي ل  يهكرها كاوطنا  بالتكرير.

مباحدث علدو  الب ةدة  تقسديما  هنالك بع  اورا  قد قالهدا البسدتاني ادي -8
 كان اي بعضها مصيبًا واي البع  اوخر بعيد عن الصوا .

قدد هكدر تفصدي   التكدرار وكدان يميدل نحدو عددّد   البسدتاني افدي التكدرار وجدد 
البيددان وقدددد كدددان مصدديبًا ادددي هلدددك اعلددد   علددد  مددن موضدددوعا  علددد  المعدداني ولدددي 

المعددداني قدددائ  علدددى ع قدددة اولفددداظ بالمعددداني وتدددوخي معددداني الدددنظ  كمدددا قدددال عبدددد 



القدداهر الجرجدداني اددالتكرار بعيددد كددل البعددد عددن البيددان؛ ون البيددان يتمثددل اددي ابددرا  
لمعنددى الواحدددد ادددي صدددور متعدددددم امدددا التكدددرار اقنددده يسكدددد المعندددى ويقويددده بواسدددطة ا

 اولفاظ.
البسددتاني لع قددة ن عددن مدددي اهدد  يبدديّ  ي الباحددث ان رأي البسددتاني المددهكورويددر 

هدده  النصددو  مدد خوهم النصددو  مددع بعضددها مددن أجددل السددياق العددا  وان كاندد  
ل اهدد  المددراد مددن خدد ل ؛ ون هلددك يددسثر اددي المتلقددي مددن أجدد مددن نصددو  سددابقة

التعددالق النصددي، وهددها لددي  ةريبددًا عددن مددنهج البسددتاني اهددو ةالبددًا مددا يدددعو الددى 
 وحدم الفكرم وأثر السياق كما أيرنا اليها اي جوان  عديدم اي هها البحث .

البسددددتاني قددددد سدددداير الب ةيددددين اددددي قددددول ان اددددي ختددددا  المحسددددنا  المعنويددددة أ
ابلددة ، هددها مددن جاندد  ومددن جاندد   خددر اقندده قددد مفهومددا  التضددمين والتوريددة والمق

انده  وهها ما لد  يقدّر  الب ةيدون ورجحد وضع التضمين والتورية ضمن عل  البيان 
لقربهددا مددن الكنايددة إه انهددا تيددترك  للتوريددة ضددمن علدد  البيددانكددان مصدديبًا اددي عددّد  
طه التوريدة او انه ونتيجة لخلةير المتبادر اوًو  المعنى البعيد مع الكناية اي قصد

 قد أخط  اي عد التضمين ضمن عل  البيان.مع التضمين 
اما هكر  للمقابلة ضمن العنصر المعنوي اقنه ندابع مدن نظرتده للمعندى أوًو وقدد 

صددددوا  رأيدددده ون المحسددددنا  المعنويددددة سددددمي  بهددددها اوسدددد   لقربهددددا مددددن   رجحدددد
 .المعنى 
ندي عدد  ادراكده الد  ل  يدهكر البسدتاني بعد  الموضدوعا  او ان هدها ويع -9
والتكددددرار مددددن أجددددل التوكيددددد والددددهي سددددّمي بالب ةددددة الجمددددع بددددين اوطنددددا   يددددهكر 

 بد)اطنا  التكرير 
و يعندددي عدددد  اعتدددرا  اهدددو قدددال ادددي القواعدددد الب ةيدددة   التوكيدددد قاعددددم  وهدددها 

ب ةية عامة، تندرو ضمنها قواعد ومبادئ ب ةية ثانوية متنوعة مثل التكدرار والتقددي  
قصدددر وألدددخ   اهدددو قدددال : الدددخ وتدددرك اومدددر ل ايدددة لديددده ويسدددو  هدددها أنددده انتقدددى مدددا وال

 نضج  لديه الفكرم بي نه بوصفه أنموهو الدر  . 



ان  ريد  والتنكيدر والفصدل والوصدل ورجحد اضً  عن عدد  هكدر  لمبحثدي التع
يكدددون هدددهين المبحثدددين همدددا مدددن اصدددول النصدددو  اهدددو در  الب ةدددة علدددى اسدددا  

 .د  الب ةة للنصو  النصو  ول  يق
 


