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 الخاتمة

معفد مكفرج د فد  مفا مكنفأ أ   يه أقف  هافا أللف   بعد هذه الرحلة مع األعلم وكتاب       

 ونتي ة درالة وفائدج متوخاج وأهم هذه الاتائج ما مأتي :

، إذ تبي أ ذلف  األعلم الشاتكري مأ العلكاء الذمأ للنوا لبي  الكدرلة البصرمة  ـ معد  ـ

والدفاع عاه بكا أوتي مأ قوج ، ونراه مضفرر كييفرا   بكتابعة أراء ليبومه ومشامعته له

 إلى التأوم  في لبي  تحصيأ ليبومه مأ الرعأ والاقد .

، وت والصفر  والدللفة والتركيف  ـ كا  األعلم م تكفا  كييفرا  بفالان مفأ د فة الصفـ

الشففواهد والانففن الاحومففة بفف  مذففتررد ليففذكر الكعففاني العامففة  بإمضففا  لففم منتفف ف ففو 

ليعففد أشففك   لففيبومه لشففواهدشففرحه     ات ووظائف ففا الاحومففة حتففى ألكفففردوالخاصففة ل

لففيبومه بعاففوا  الم هففارو  كتففا    بففه عبففد الذففكفف  مففا ذم فف    وأ، شففر  عرفففه الاحففاج 

 والشاهد فيه كذا ( هو قول األعلم الشاتكري .)

دات الاحومفة ـ اتضفحن قفدرج األعلفم الشفاتكري ففي وبفع البفدائ  ففي وظفائ  الكففرـ

األودفه اء  علفى قدرتفه الفائقفة علفى إدفا ج إلى تعدد الحتكفالت التفي م ياهفا باف هبكيل

 الاحومة النييرج ، مكا دل  على عقلية ادت ادمة .

 ـ كفا  مفدار األمفر عافد األعلفم الشفاتكري هفو الحصفول علفى الكعافى القصفدي الفذي ـ

   ، ففنله بشفن    وقد وبح أمر الكعاى عادمقصده الكتنلم ومرمد إمصاله إلى الكخاط

 حتى أصبح الكعاى حاككا  على بعض الودوه الاحومة عاده .

 ـ تعففددت ألففبا  كيففرج الحتكففالت الاحومففة وكيففرت صففورها وبففر ت فففي موابففع ـفف

كفا ذكفر ما فا معرفي الفدلي  ولنأ في،  ا لنيرت ا ب ا كل   اإلحاطةكييرج لم مذترع البحث 

   النافي على ولع األعلم بنيرج اإلدا ات الاحومة .

التفي تتضفافر مفع الكعافى اللفظيفة األعلم أتنأ كييرا  على القفرائأ     أ مأ البحث أـ تبي  ـ

البفا   الفص  األول مفأ اا ذل  فيفي تحدمد الوظيفة الاحومة للكفردات وال ك  وقد بي  

 . الياني

 



ردمفففا   ر القففرائأ الكعاومففة بأنواع ففا الكختلفففة فففي تحليلففه الاحففوي حتففى لتعففد  ـففـ تبففي أ أمفف

   .للعام  الاحوي 

ب  كا  عالكا  بفاو  كييرج مأ علوم ، األعلم لم منأ نحوما  فقط     ـ اتضح مأ البحث أـ

راومفا   معال اتفه الاحومفة معفد  العربية وهذا لبي  العلكاء الكتقدميأ فقد كا  فضفال  عفأ 

ل على روامتفه ونذفبته األبيفات إلفى قائلي فا وقفد بفرع ففي توظيف  عو  شعر العربي وم  لل

 فاو  األد  والبالغة في تحصي  الكعاني الاحومة .

ــ طغى حذه األدبي على تحليله اللغوي لكا مكتلنفه مفأ تفذوم لكفواطأ ال كفال للفان 

دواومأ أكيفر  األدبي ، وهذا متأٍت مأ تخصصه بالشعر وروامته وشرحه ، ف و شار 

 ماه نحوما  .

مركفا علفى الكعافى الكتفأتي مفأ امتفااظ ألففاظ البيفن بعضف ا مفع بعفض ــ كا  األعلم 

 والترابط والاظم الذي محنيه عااصر الذيام اللغوي وغير اللغوي .

فقففد تبففي أ أمففر الكخاطفف  ـففـ تودففد إشففارات عاففد األعلففم الشففاتكري إلففى البعففد التففداولي 

ر  الكحففيط بففالان فففي تحليلففه الاحففوي بكففا مكنففأ أ  منففو  والكففتنلم والقصففد والظفف

     صالحا لنتابة أطروحة في هذا الك ال .  

 
 


