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 لخاتمةا
لقد آن لمباحث أن يودع صفحات بحثه بخاتمة بعد هذا   لتوذو م مذل  لواذد  ل حذو  

 و لمغو  البن  لمستوفي، تبين وممة من  ل تائج  لتي توصمت إلياا وهي كاآلتي: 
بي ت هاه  لدر سة أهمية كتاب  ل ظام وأثره في  لدر سات  ل حوية و لمغوية؛ لما  .1

ة أظارت ل ا واود  بن  لمستوفي في موالي  لمغذة حو ه من مادة لغوية و حوي
 و ل حو.

كشفت هاه  لدر سة عن إساام  بذن  لمسذتوفي فذي  ل شذاط  لعممذي فذي عصذره،  .2
 وعن مكا ته  لعممية و الوتماعية.

ترك ل ا  بن  لمستوفي مؤلفات كثيرة، إال أن مؤلفاته في موام  ل حو لم تصذم  .3
ظذام هذو  لاويذذة  لوحيذدة البذن  لمسذذتوفي إلي ذا، لذالك يمكذن  لقذذوم: إن كتذاب  ل 

 لبيان موقفه  ل حو ، إا لم يصم أ  كتاب آخر مفصم في  ل حو خاص به.
واء  لتمايد إلضاءة بعض وو  ذب حيذاة  بذن  لمسذتوفي  الوتماعيذة و لعمميذة،  .4

وتبين مذن خذ م  لتمايذد أن كتذاب  ل ظذام كذان أحذد أهذم  لشذروح  لتذي ت اولذت 
 م.شعر  لمت بي وأبي تما

 بذذذن مثمذذت  ل قذذذوم أهذذذم سذذذمات مذذذ اج  بذذذن  لمسذذذتوفي فذذذي كتابذذذه، إا  ستقصذذذ   .5
فيه آر ء  لعمماء  ل حوية وم اقشتام فياا، لالك فاو أمين ودقيذ  فذي   لمستوفي

  سبة  ألقو م إل  أصحاباا.
لم يكن  بن  لمستوفي مورد  اقم ألقو م  آلخرين، و   ما كا ت له  ظر ت دقيقة  .6

ل حذذاة و لمغذذويين، فاذذو ي ذذاقش ويختذذار  لصذذحي  آر ء  وصذذائبة فحي مذذا عذذرض 
 م اا.

د  بذذذذن  لمسذذذذتوفي آر ء  لمغذذذذويين و ل حذذذذاة مشذذذذير  إلذذذذ  كتذذذذبام فذذذذي أ مذذذذب  عتمذذذذ .7
 ألحيان، وفي أحيان أخذر  يذاكر  لذرأ  وصذاحبه مذن دون اكذر  سذم  لكتذاب، 

ما أل ه لم يؤلف سو ه.  إما لشارته و  



 

 حوية، إا اكر  لسماع سو ء تمسك  بن  لمستوفي بأصوم  لص اعة  لمغوية و ل .8
من  لقرآن  لكريم أو  لقر ء ت  لقرآ ية أو  لحديث  ل بو   لشذريف أو  لشذعر أو 

  ل ثر، و لقياس و إلوماع و لتعميم.
فيما يخص  لشو هد،  ستشاد بالقرآن  لكريم بشكم بارز ومستفيض في مسائم  .9

اا، و ستشذاد أيضذا  فسذأ ل حو و لمغة، و ستشاد بالقر ء ت  لقرآ ية فذي  لمسذائم 
بالحديث  ل بو   لشريف؛ لكي ي ضم مل موموعة  لعممذاء  لقذائمين باالحتوذاج 
بذذذه، ثذذذم إ ذذذه  ستشذذذاد بكذذذ م  لعذذذرب، إا عذذذوم عمذذذ   لشذذذعر كثيذذذر  فذذذي مباحثذذذه 
 ل حويذذذذة و لمغويذذذذذة مذذذذذن الذذذذذك شذذذذعر ء  لوذذذذذاهميين و لمخضذذذذذرمين و إلسذذذذذ ميين، 

و ستشاد أيضا بذالم ثور مذن  و ستشاد بشعر  لمولدين من أوم  الستئ اس به،
 ك م  لعرب كاستشااده باألمثام.

 مسألة  لقياس، وصرح بتوويزه في  ل حو و لمغة.عرض  بن  لمستوفي  .11
  عتمد  بن  لمستوفي  لتعميم في مباحثه  ل حوية و لمغوية  لتي عرض لاا. .11
أثبت  لبحث أن  بن  لمستوفي بصر   لماهب، خالف  لبصريين  لاين خروو   .12

قو عذد  لمدرسذذة  لبصذرية، و ذر ه يسذذتعمم عبذار ت تذدم عمذذ  كو ذه بصذذريا  عمذ 
 مثم: عم  رأ  أصحاب ا.

عذذذرض  بذذذن  لمسذذذتوفي فذذذي كتابذذذه وممذذذة مذذذن  لمسذذذائم  ل حويذذذة  لخ فيذذذة دون  .13
 تروي  تارة، وتروي   لرأ   لبصر  تارة أخر .

 سذذتعمام مصذذطمحات  لمدرسذذتين  لبصذذرية و لكوفيذذة دون أن يشذذير إلذذ  أصذذم  .14
 مصطم  من أية مدرسة هو. ل

ل  بذن  لمسذتوفي فذي  لتأويذم  ل حذو ؛ ليشذمم أ و عذا متعذددة مذن  لتضذمين  تس .15
و لحاف و لزيادة و لحمم عم   لمع   و حتمام أكثر من ووذه إعر بذي و لتأويذم 
بالفصم، ففي موضوع  لتضمين أقر ب يابة حذروف  لوذر بعضذاا عذن بعذض، 

ئمين بالزيذذادة فذذي  لقذذرآن  لكذذريم لغذذرض وأمذذا فذذي موضذذوع  لزيذذادة فاذذو مذذن  لقذذا
  لتوكيد.



 

كشذذذف  لبحذذذث عذذذن ع ايذذذة  بذذذن  لمسذذذتوفي بحذذذروف  لمعذذذا ي، وبيذذذان معا ياذذذا  .16
  لمتعددة بحسب ورودها في سيا   ل صوص.

أثبذذت  لبحذذث  هتمذذام  بذذن  لمسذذتوفي بذذالظو هر  لدالليذذة سذذو ء مذذا يتعمذذ  بداللذذة  .17
 د و الشذذذذذتقا  و لتعريذذذذذب  أللفذذذذذاظ مثذذذذذم:  لتذذذذذر دف و لمشذذذذذترك  لمفظذذذذذي و ألضذذذذذد

و يرها، إا كان من  لقائمين باا في  لمغة، أو ما يتعم  بالع قات  لداللية بين 
  أللفاظ مثم:  لتشبيه و الستعارة و لتورية.

 ع ايته بحركة  إلص ح  لمغو  من خ م ضبط  أللفاظ أو  ل قد  لمغو . .18
 م ك مذذه عرضذذت  لدر سذذة لواذذوده فذذي موذذاالت  ألصذذو ت  لمغويذذة، مذذن خذذ .19

 عم   إلبدالم و إلع م و لقمب  لمكا ي و يرها.
 هتمامه بالظو هر  لصرفية في  لكتذاب مثذم: أب يذة  ألسذماء و ألفعذام و لومذوع  .21

 و ل سب و لتصغير و يرها.
با ذذة  ومذذا اكرتذذه مذذن  تذذائج كافيذذة إلظاذذار  لواذذد  ل حذذو  و لمغذذو  البذذن  لمسذذتوفي و  

 لخدمة  لمغة  لعربية  لكريمة.قدره في ها   لوا ب، والك إسااما 
و هلل أسأم أن يوفق ي لإلحسان إل  لغة  لقرآن  لكريم،  لا  ال يأتيه  لباطم من بين 
يديه وال من خمفه، لتبق  هاه  لمغة عالية  لشأن، رصي ة  ألساس وآخر دعو  ا أن  لحمد هلل 

 رب  لعالمين.
 
 


