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 الخاتمة

اللغويو،   الدكتور طارق الجنابيحاول هذا البحث على امتداده أن يضع جهوود            
 النتائج يمكن إجمالها بما يأتي:  في دائرة الدراس، والتحليل  وقد خلص إلى مجموع، من

  فقد خاض في ميادين متفرق،  اسوتغرق  بالتنوع الدكتور طارق الجنابياتسم نتاج  .1
   والنحويو، والدلليو،  وكوان الجانوم المهوم،والوورفي ،اللغو، الوووتي جميوع مسوتويا 

 على النحو العربي. ،هو تطبيق معطيا  الدراس، الووتي

   بعلوووم افوووي مجوووال الوووووتي الددددكتور طدددارق الجندددابيكشووول البحوووث عووون اهتموووام  .2
وظووائل اوووووا   الووذ  يسووعى إلووى دراسوو، الوووو  اللغووو  ووظيفتوو  داخوول البنيوو، 

 فسيراتها في فهم اوبوام النحوي، والورفي،. وت ،أخذ بالقيم الووتياللغوي،  وي

ت   الددددكتور طدددارق الجندددابي عووود .3 لوووم لتووووحي  بنوووا  همووواة الووووول مقطوووع اعتمووواد اج 
تيوووان المقطوووع العربووويت وني تووووالي الوووووام  لووويي مووون بنوووا  العربيووو،  لوووذل  لوووام اإ

وقووود نسوووم القيمووو،  عليهوووا فوووي نطوووق الحووورل السووواكن  بالحركووو، موووع الهمووواة لي عتمووود
 الوظيفي، إلى الحرك،ت لذل  أسماها بحرك، العتماد.

ا هموواة دما  لووبعض المواقووع التووي تووااد فيهووتحديوود القوو الدددكتور طددارق الجنددابيرفووض  .4
ا فهووذا المقطووع مووالوووول وحووورها فووي مجموعوو، موون اوسووما  نحووو اسووم وابوون و يره

ني همووواة اسوووم وابووون عنوووده موجوووود فوووي أمووور الزازوووي وفوووي موووا ااد علوووى الربووواعي  وأ
 وأشباههما هماة قطع عند البدِ  بها  وهي ملغاة في درج الكام.

إلووووى الحركووووا  بووووووفها دوال علووووى  الدددددكتور طددددارق الجنددددابيالبحووووث ر يوووو،  بوووورا .5
المعاني  وأني الحركا  قرائن إعرابي، علوى العاقوا  النحويو، وليسو  لووول الكوام 

   الويغ واوساليم والمعاني.كبير الشأن في بنا ا  فقط  وأني لها دور 

كزيوورا  مووون  أني ظوواهرة التوافووق الحركووي تفسوور إلووى الدددكتور طددارق الجنددابيل توووو .6
 سووياقا  معروفوو، مزوول فووت  لم المسووتغاثحووال  النوووم أو البنووا  علووى الفووت  فووي 

 إني اسووم المووتكلم  وبنووا  اسووم ل النافيوو، للجووني  ونوووم   وكسوور المضووال إلووى يووا
انسووجاما  مووع قووانون الممازلوو، الووذ  يجوور  سووليق، فووي اللغوو، موون أجوول تخفيوول الجهوود 

 على جهاا النطق.

)الفعول   قود سواير الكووفيين فوي عودالددكتور طدارق الجندابي توول البحوث إلوى أني  .7
 أوا  للمشتقا   وأني الموادر والمشتقا  جميعا  مأخوذة من اوفعال.



را  التووي تطوورأ علووى المشووتق تفسووير القوودما  للتغييوو أني  الدددكتور طددارق الجنددابين بووي   .8
مبنيوو، فووي ا بووو )عوووارض الشووتقاق  منوو  والتووي اوووطلحوا عليهوو مووع المشووتق مقاييسوو،

أ لبهوووا علوووى الفتوووراض والحووودي والتخموووين  واسوووتعان بوسووويل، وووووتي، هوووي وسووويل، 
سو، القودما  للعووارض اقتوور  علوى الجانوم حليل المقطعي  التي كشوف  أني دراالت

الشووكلي لعتمادهووا علووى المظهوور الخووارجي للبنيوو، العربيوو،  فووي حووين كشوول التحليوول 
ق بالحركوا   ومعنوو  يتوول : شوكلي يتعلوالمقطعي أني لعوارض الشتقاق مظهرين

 الووام  ودللتها.ب

را  اللغووويين القوودامى وجعلهووم التوووريل جووا ا  مقوور  الدددكتور طددارق الجنددابيرفووض  .9
توريل والشتقاق يلتقيوان ويفترقوان لكوني ميودان دراسوتهما من الشتقاق  ويرى أني ال

ومادتهما واحد وهو الويغ الوورفي،  فالتووريل يشومل الجوانبين النظور  والعملويت 
نيو، أم ا الشتقاق فيقل عند الجانم النظور   فهوو يقتورم مون الوورل ويتوول بو  ب

والمعجموووي  وموووا  ع فوووي دائووورة العلوووم اللغوووو  والووودلليعووود عنووو  ليتوسووويبت وشوووكا   زوووم
 ر تاريخي.يعرض للغ، من تطو 

تأنيوث فووي ال  المسوبوق، بالفتحوو، هوي عامو، التوا أني ) الددكتور طدارق الجنددابييورى  .11
نهاللغ، العربي،  و  ا تقلم )ها    في حال، الوقل مستدل  بأني التا  هي العام، التي ا 

  .تطرد في اللغا  السامي، اوخرى كالعربي، واآلرامي، واوكادي،

ألل التأنيث المقوورة عام، سامي، قديم،  ولكن   نفوى  الدكتور طارق الجنابيعد   .11
كونها عام، اائدة فارق، في الوفا  كما هوو الحوال فوي التوا   أ  أني طرحهوا مون 

 الم نث ل يتر  لنا مفردة دال، على المذكر  فهي عنده جا  من البنا . 

أني المووول سوبق   يرهوا مون اومووار اوخورى فوي  الدكتور طدارق الجندابير قور  .12
 فوي المووول علوى يود عبودلمذة علوى البوورة   فقود بودأ  الدراسو، النحويو، مبكورة الت

إسوووحاق بووون محوووارم الفهووور  ابووون أخووو  أبوووي اهلل بووون مسووولم، بووون عبوووداهلل بووون سوووعد 
 الحضرمي.

اللغوو،  إزبووا  أني  إلووىسووعى الوودكتور طووارق الجنووابي فووي جانووم موون دراسووت  النحويوو،  .13
طوار العاقو، القائمو، بوين اللغو، والمجتموع  دري ضمن إظاهرة اجتماعي، يجم أن ت

لبيوووان طبيعووو، الووونمط اودائوووي ومووودى توووأزره بالفعووول الجتمووواعي  داعيوووا  إلوووى تحليووول 
 والدللي،. ،والبنائي، والنحوي ،اوساليم النحوي، إلى عناورها الووتي



د الموداري  وأنكور إطواق تسومي، )مدرسو،  علوى دتعو الدكتور طارق الجنابيرفض  .14
من العسير الحسم في مسأل،  بيئا  النحو العربي ما عدا الكوف، والبورة  ويرى أني 

دوار علمووووي فووووي شووووأن ونن ووووا حتووووى اآلن نحيووووا فووووي حالوووو،  تعوووودد المووووداري النحويوووو،ت
 ،.المداري النحوي

ن جوووا عووود .15 لغووو،   كزيووورا ت لكونووو  الووودكتور طوووارق الجنوووابي الشووواهد الشوووعر  ضوووعيفا   وا 
م بعوووض القواعووود واإخوووال بوووبعض القووووانين  خاوووو، قووود تحمووول الشووواعر علوووى تنكووو

 العتماد على لغ، النزر واتخاذها مودرا  للدراس، اللغوي،. –في رأي  ووووووو واوولى 

 
 


