
 
 الخاتمـو
 

شــما الث ــا ة اعــع شــلش قيــال ال ــشتال ل الــا إ ىتجمــا الث ــا إلــ   ميــع 
 نتائج تختتم لها ىذه الد اعع ىىال :

ـ حاىل ال شتال أن يقدم نمجذ ا ناضجا يدىش القا ئ ىذلك لاكتمـال إلداقـو 
ىتماعك ىحداتو ىتد تو قي  التجديد لنظشتو التال تثغال الجمـجل إلـ  قمـل التجشلـع 

 ع تجمع قنامش الجاتع ىتك ف قن التناتضات الكامنع فلو .لطشيقع فنل
ـ ىازن ال اقش للن نظشتو اللملقع ن ج التشاث ىللن  ؤيتو التال تتجـاىز ال اضـش 
ــع التــال أىــش لهــا للــد أن  أ  أن  ــ  المقــتقثا مــن تــ ل اعــتلمالو اليغــع المجازي إل

نـو مـن تـشل الخلـال اليغع ال قلقلع ال تقلىو لالتلثلش قن م ـاقشه ىى دانـو ىال تمك
. 

ــ لجـا ال ـاقش كالـشا إلـ  الشمــأ ىقـده أةاة  لتىجلـش الطاتـات الكامنـع فـال ذاتــو إ 
ىفلــو نــش  ال يــم يمتــأج لــالجاتع ىالخلــال ىال قلقــع . ىلهــذا نجــ  ال ــاقش فــال أن 
يغجص الشمأ فال أقمال نىقو كال يلثش قن زىايـا اامضـع ال تقـج  اليغـع الثقـلطع أن 

 تلشب قنها .
ــ إن نظــش  ــع ـ ــع لغل ــو يختــشل اليغــع اللاةي ــع التــال يتمتــع لهــا ال ــاقش  ليت ة ال داث

الجمـــجل إلـــ  لغـــع  ديـــدة تـــاة ة قيـــ  ك ـــف م ـــاىد ت ـــجيشيع تـــ ة  لالتـــالال إلـــ  
ت كلا اعتلا   أى كنائال تالا ليتاىيا ىتجدىا لـا زة ىمتداتيـع أحلانـا فـال ن جمـو 

ثاطنلــــع مــــن ا ــــا ال ــــلشيع ممــــا يمــــن  ال ــــج ة للــــدا ملــــاةال  حاعــــل  ال ــــاقش ال
 ت خلص  ؤياه ىااللتلاة قن التلثلش ال شي  قنها .

ـ حاىل ال شتال أن يجش  أعيجلو ال لش  قي  طشائـل المتقـدملن مـن ال ـلشا  
مقتىلدا من إمكانات ل الع ىاعلع مجأىا طاتاتها المختيىع إللشاز أعاللب متلـدةة 



ن المـ ثشات الجديــدة احتـذ  لهـا حــذى التجـا ب القديمــع إال انـو لـم يكــن لمنـا  قــ
التال ق ىت لالق لدة فـال الل ـش ال ـديا ىكـان مـن الـشز  ثا ىـا التجديـد فـال لغـع 

 ال لش ىما يشتثط لمجضجقع ال لش الشمأ ىتد كانت  يلع ىلا زة فال شلشه .
ــ اتـذ الخلـال ال ـلش  قنـد ال ــشتال مـن الث اـع اللشللـع لمقـع الج ـو الث اــال  

إ فكــان لــو القــد ة  مــدلجال ثانلــاأ  ىاإلي ــائال كمــدلجل أىل ىمملنــا فــال اللمــل الشمــ
 قي  النىاذ إل  أة اك المتيقال ىم اقشه ىتشك ل ماتو فلهما .

ــ إن قميلــع اللــدىل اليغــج  ىالث اــال فــال شــلش ال ــشتال أقطــت للــدا  ماللــا  ـ
فشيــدا إ فــلنأال الخثــش منألــع اإلن ــا  أى اللكــ  . ىمايــو التقــديم ىالتــاتلش أة  إلــ  

اكقـــب ن ــــجص ال ـــاقش أللـــاةا فكشيــــع ىنىقـــلع  ديـــدة تــــت ئم االن ـــشال الـــذ  
ىأحاعـــل  ال ـــاقش ىإأهـــا  ل ـــماتو الخامـــع قيلهـــا ىتتجـــاىز المـــالجل ىالم ـــهج  

 للميلع الداللع إال إنها لم تكن لملأل قن الث اع كما  أينا .
ــ نجــد فــال شــلش ال ــشتال الكالــش مــن التمــازج لــلن ا عــاللب الث الــع ىتامــع  ـ

فنش  الندا  يقجةك إل  ا مش أى االعتىهام إ ىالجمع للن ا مش ىالنهال الطيثلع منها 
أى التمنـــال إ ىيثـــدى مـــن ذلـــك إلـــشاز مىا تـــات الجاتـــع ىتناتضـــاتو أى إأهـــا  طثللـــع 

 ال اقش ىأحاعلقو .
ـــ كانــت بالطثللــعب المنثـــع الخ ــب لم ــاة  ال ــشتال التـــال لجــا إللهــا متخـــذا 

 للشاتها ىعائا ىاللاةا   تليتو ىأحاعلقو .ألجانها ىحشكاتها ىأمجاتها ىمختيف تغ
ــأة  ــدا للــد أن اتخــذ منهــا  ــثلط مظــاىش الطثللــع متمل ــع ال ــاقش ل ــ كانــت  ؤي ـ
 مجزا   ّشةىا من الخ ائص ال لع لها ىىما لها أحلانا حد االنقـنع الملاةلـع لذاتـو  

 كما فال ب ليثيو الطيلل ىالقجلن ب .
ىالثاطــا أى الخلــش ىال ــش ىىــال  ـــ  ملــت  لاقلــات ال ــاقش ال ــشا  لــلن ال ــل

ــع التــال تخــتم لهــا لكــال ت قــل الدى ــع أى  تائمــع فــال الغالــب قيــ  المىا ــاة التلثلشي



القــخشيع أى القــ ال الــذ  يخيــج مــن  ــجاب إ ىتــد تنتهــال فــال للضــها إلــ  ال لــشة 
 ىالقيل ىال ك .

ـ حىيت للط ت ائد ال شتال لتناىل أعـما  ل خ ـلات لـا زة ىأمـاكن ىىتـائع  
مجاتــف فكشيـع ىاضــ ع يثــدى أن لهـا ق تــع لــلن ةاللـع الــنص ى مــا تلــشب  كانـت لهــا

 قنو أفكا ه ىم اقشه .    
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