الباب خلامس
اإلختتام
أ .اخلالصة
مت البحث عن خصائص األسلوب ىف خطابة طارق بن زايد
قبل فتوح األندلس ،فاآلن حرصت الكاتبة على إيضاح النقط
اجلوهرية كنتيجة هذاالبحث ،كما ىف األتى:
األسلوب مجعه اساليب ،وهو الطريق أو الفن من القول .و قال
اهلاشيمى لألسلوب ثالثة أقسام  :األسلوب العلمى ،واألسلوب األدىب،
واألسلوب اخلطاىب .ولكل اسلوب مذكور عناصر خاصة ،لألسلوب العلمى
عنصران وهي األفكار والعبارة ،لأل واألسلوب األدىب أربعة عناصر وهي
األفكار والعبارة والصورة البيانية واملوسيقى ،لألسلوب اخلطاىب ثالثة عناصر
وهي األفكار والعبارة والصورة البيانية.
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 .1األفكار بنسبة إىل نص خطبة طارق بن زايد قبل فتوح األندلوسى ثالثة
أغراض  )1( :األفكار الىت يوضحها طارق بن زايد ىف هذه الفقرة
األوىل يتكلم إن اجليش اجلرار بكامل العدة و السالح مل يئن عزمية
طارق أو يضعف إميانه ،بل خياطب طارق بن زايد إلستعمار األعداء
يكون كالألسد يرجوا اليتخطر ىف قلوهبم وال خياف ىف هذه احلرب،
( )2األفكار الىت يضحها طارق بن زايد ىف فقرة الثاىن أن يصرب ىف كل
حال،والخياف ىف تقدم بالدهم )3( ،األفكار الىت يضحها طارق بن
زايد ىف فقرة الثالث أن يكونوا جيسا شجعا وبني يديه جنده الكشيف
من العبيد واملستضعفني الذين ينقصهم النظام واإلخالص.
 .2العبارة املستعملة ىف اخلطابة طارق بن زايد قبل فتوح األندلس فرأت
الكاتبة أن ألفاط أو الكلمات فيها قصري وواضحة ،وإستخدام طارق
بن زايد ىف خطبته ألفاظ سهل( .ىف فقرة األوىل) الناس ،أين ،مفر،
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حبر ،رائكم ،عدو ،ليس ،لكم ،يف ،إال ،سيوفكم ،أيد( ،ىف فقرة الثاىن)
إعلموا ،صرب ،قليل ،طويل ،أنفسكم ،عن ،نفس ،فيه ،بلغ ،هذه،
جزيرة ،من ،خرية ،أمري ،مؤمنون ،إال ،بطل ،امللك( ،ىف فقرة األخرية)
أول ،إىل ،عند ،حامل ،كفيتم ،هلكت ،بعد ،عاقل عليه.
 .3الصورة البيانية ىف نص اخلطابة طارق بن زايد قبل فتوح األندلس
لتسجيع اجليوش ،دعوة إىل دافعة املظلوم ،دعوة إىل هدم ظامل ،دعوة يف
سبيل هللا .ومن حالل الصور البيانية ىف نص خطب طارق بن زابد ال
توجد كاتبة منها اإلستعارة املصرحة ولكلمة الغاية.
ب .اإلقرتاحات
مت البحث الذى كان الكاتبة ىف صدده ،وقد وعى الكاتبة
أن هذا البحث الختلو من النقصان واخلطأ ،ولذالك بطلب من عند
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القارئني هلذا البحث أن أيتوا ابإلصالحات واإلنتقادات ملصلحة حبثه
وكماله ،حىت يرتتب البحث ىف درجة الصواب والكمال كما رجاها
الكاتب.
ودعا الكاتب مجيع القارئني إىل حبث اخلطابة من النواحى
املتعددة حىت يكون البحث أعمق وامشل من هذا البحث.
وأخريا ،سألت الكاتبة عسى هللا تعاىل أن يهدينا إىل أقوم الطريق،
أمني ايرب العاملني.
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