الباب الخامس
خاتمة
بعد أن قام الباحث بتحليل ادلنهج يف معٌت الفلسفي يف
قصيدة الربدة لإلمام البوصَتى دراسة تأويلية لبول ريكور ،فقدم
الباحث إىل انتائج البحث واإلقًتاحات كما تلي:
أ .نتائج البحث
ويف آخر البحث أراد الباحث أن يلخص ىذا البحث كمايلي:
 .7اخلطية حتتوي ىذه القصيدة على اإلستعارة وادلعٌت الرموز ألن
ىذه القصيدة ىي مستوى ٍ
جدا
عال من األدب ومناسبة ً
للدراسة يف علم التأويلية دلعرفة النوايا اإلمجالية للعمل اجلاري
إنشاؤه .مث ،يف ىذه القصيدة اإلستعارة اجملموعة  44وادلعٌت
الرموز اجملمو .55
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 .4التأويلية يف ىذه القصيدة يعٍت عن يف ذكر عشق رسول اللو
ومنع ىوى النفس ومدح رسول اللو ومولد النيب ومعجزاتو
رسول اللو وذكر شـرف الــقرآن وإلسرائ ومعراج ألنيب وذكر
جهاد النيب وطلب مغفرة من اللو وشفاعة من رسول اللو صلى
اللو عليو وسلم وحول ادلناجاة وعرض احلاجات.
 .3ادلعٌت الفلسفي يف ىذه القصيدة يعٍت النيب حممد صلى اهلل
عليو وسلم ،ىو "النور" الذي يفتقده وجوده دائما على
دائما تأثَت إجيايب على احلياة ،ويدعونا
الوقت ،النور ،الذي لو ً
دائما بالقيام باألفعال الصاحلة وادلتابعة على خطى
ويذكرنا ً
تعاليمو يف احلياة اليومية ،وىي تعاليم اإلسالم والدين الذي
جيلب لنا جنا الدنيا واآلخرة .رسول اهلل ىو النور الذي يقدم
دائما أمثلة على حسن السلوك والشخصية .النور ،من
ً
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ادلعجزات اليت ورثها حىت اآلن وىي القرآن واحلديث كدليل
للحياة البشرية من أجل اإلميان والتقوى باهلل سبحانو وتعاىل.
ب .االقتراحات
أما االقًتاحات اليت أقدمها يف ىذه الدراسة ويف النهاية،
يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث العلمي نافعا لو ودلطالعتو
وكذلك:
 .7يرجو الباحث من الطلبة وسادة القراء أن جيربوا ىذا البحث
ويزيدوا ادلعارف.
 .4ويرجو الباحث دلن لو اىتمام كبَت يف علم التأويل ليوفق ويوسع
ىذا البحث.
 .3يرجو الباحث االنتقادات واالقًتاحات يف ىذا البحث الذي ال
شك أن ىذا البحث كثَتة من اخلطأ والنسيان.
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 .4ومن خالل ىذا التحليل ،ترجو الباحثة أن ىذا البحث إىل
مجيع األطراف عاما االىتمام والتقدير على األعمال األدبية
وإىل مجيع طالب كلية األدب خاصة .ومن جانب النظرية
ادلستعملة بالباحث يف حتليل ىذا البحث ،يريد أن ينتبو
الباحث الناس عموما وحمللي وباحثي األعمال األدبية
خصوصا عن أمهية علم عالمات يف حتليل اجلوانب التأويل يف
العمل األديب.
 .5ويشكر الباحث اهلل يف متام ىذا البحث ولعل ىذا البحث
نافعالو وإلخواين وأصحايب ولسادة القراء.

