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 شكر وتقدير                                       

الحمد هلل المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد والحمد والشككر هلل الكذ و وفقنكا لهكذا 

 العمل. 



 

 

 

كر وعظكيم التقكدير لككل مكن مكدنا بالمسكاعدة   تقدم بخكالص الشكيسرنا أن ن            

 هذا البحث.في 

يرة مكانته إلى أسكتاذتي القكدحرفا أعترف له بجميل صنعه وفضل  إلى كل من علمنا

بكل اهتمام وكانت لي نعم المرشدة والموجهة ولم تبخل  "زيتوني كريمة" الت ي تابعتنا

 علينا بأدنى مشورة فجزاها هللا عني وعن العلم الذ و حملت أمانته خير جزاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إهداء                                           

 أهدو ثمرة جهدو إلى الحبيب المصطفى وشفيع يوم القيامة.

 إلى من علمتني وربتني وسقتني من حنانها 

 إلى من أستمد العزم من بريق عينيها "أمي الغالية"

 إلى من كان يدعو لي خفية، ويتمنى لي النجاح 

 افتخار "أبي العزيز".إلى من أحمل اسمه بكل 

 إلى كل أفراد أسرتي من الصغير إلى الكبير 

 لى من دعمني إلنجاز هذا العمل إلى "خطيبي".إ

إلى جميع صديقاتي اللكواتي وقفكن بجكانبي وبكاألخص صكديقتي الت كي شكاركتني عنكاد 

 هذا العمل خطوة بخطوة 

                                                                                                                     إلى كل األساتذة الكرام

إلى كل متعطش لمعرفة أسرار الحرف العربي، أهدو هدا العمل راجيه مكن المكولى 

 عز وجل أن يتقبله مني .

 

 

فوزية                                                             



 

 

 

 إهداء                              

 ال هللا فيها أهدي ثمرة علمي إلى من ق                

َان  ي  ب  ا ر  م  ا ك  م  ه  م  أرح   ب   ر   ل  ق  و   ة  م  ح  الر   ن  م   ل  الذ   اح  ن  ا ج  م  ه  ل   ض  ف  خ  }وا      ا{          ير  غ  ي ص 
 سورة اإلسراء 24اآلية 

 

 أهدو هذا العمل إلى سندو منبع الدعاء والرضا

سنين شبابها من أجكل إلى نبع الحنان وبسمة الحياة ومعنى الوجود، إلى من ضحت ب
 .أبنائها إلى من دعمتني في إتمام دراستي

 ...................أمي العزيزة..................

لى من يعطي وال ينتظر إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي إلى إلى رمز الكفاح إ
 من أحمل اسمه بكل افتخار

 ..................أبي الصبور..................

 إلى كل أفراد عائلتي سي أحمد وحمادو.

إلى زميلتي وصديقتي في هذا البحث فرطاس فوزية وعائلتها متمنية لها النجكاح فكي 
 حياتها .

 ميالتي ورفيقاتي: جميلة، عايدة، حكيمة، سعدية وفاطمة.إلى كل ز

 إلى كل األساتذة الذين مررت عليهم طيلة المشوار الدراسي.

 إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي .... 

 

 

 ربيعة                                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مقدمةمقدمة



 

 أ
 

 مقدمة

 

اللغة العربية هي أعظم اللغات وأجلها باعتبارها لغة القرآن الككريم، حيكث  إن  

إن هكا تعكد مكنهال للعلككم واإلبكدال وأصكالة الحضكارات. ولحفظهككا وصكونها مكن  اللحككن 

ظهككر التككأليف النحككوو أومككا يعككرف بككالمتون الن حويككة، حيككث عرفككت هككذه الظككاهرة 

ر تراجككع مسككتوب اإلبككدال انتشككارا واسككعا وهككو مككا يككراه بعضككهم مظهككرا مككن مظككاه

العلمي في األمة لكن هؤالء يغفلون عن البعكد التعليمكي لهكذه الظكاهرة، ولهكذا أصكب  

للنظم دور فعكال فكي زيكادة الحصكيلة العلميكة لكدب المتعلمكين ورفكع المسكتوب الثقكافي 

لهم، ولعل من أبكرز النظومكات التعليمية:الكد رة األلفيكة فكي علكم العربيكة البكن معطكي 

امات  ابككن و الككذو تمحككور حولكه موضككول بحثنككا المعنكون ب: "جهككود وإسككهالكزواو

ومن هنا نطكرح التسكاؤالت قراءة في متن األلفية أنموذًجا،  -معطي الزواوو اللغوية

اآلتية  : من هو ابن معطي؟ وفيما تتمثل أبكرز مؤلفاتكه؟ ومكا هكي أهكم القضكايا الت كي 

 تناولها في ألفيته؟ 

 أدت بنا إلى اختيار هذا الموضول:ومن أهم األسباب الت ي 

ََة   تتمثككل فككي رابتنككا فككي اإلطككالل واإلحاطككة بككأهم القضككايا النحويككة ـََ أسََباب ذاتي

والصرفية  في األلفيكة إضكافة إلكى التعريكف البكن معطكي كعكالم مكن علمكاء الجزائكر 

 الذ ين حافظو على التراث العربي.

تمثلت في طلبنا في اإللمام واإلحاطة عن علم النحو ألن ه يمثل ـ أسباب موضوعية  

الصورة الكاملة للغة العربية بجميع ظواهرها ودعوتنا إلى المتعلمكين بلغكت نظكرتهم 

ومن بين الصعوبات الت ي واجهتنا فكي هكذا الموضكول .إلى دراسة النحو واالهتمام به

الذاتية البن المعطكي إضكافة إلكى  نذكر من بينها:ندرة الكتب الت ي تتحدث عن السيرة

الدراسات السابقة عدم العثور على الد رة األلفية كنسخة أو ملحق يمكن دراسته، وقلة

 لكثير وتبقى فهي نادرة جدا وقلة من من قاموا بتناوله وافل عنه الهذا الموضول 



 مقدمة

 

 ب

 

ى: مكدخل القراءات المتعددة الت ي وقفنا فيها على تقسيم البحث إلقراءتنا هي قراءة من

، مذهبككه الفقهككي، تعلككم ابككن مككع ذكككر وفاتككه تناولنافيككه: تعريككف ابككن معطككي الككزواوو

معطككي وأبككرز شككيوخه وتالميككذه المعاصككرون فككي المشككرن والمغككرب، ذكرنككا أهككم 

.أما الفصل األول أيضا تناولنا فيه العناوين اآلتي ذكرهكا: تعريكف النحكو لغكة تهمؤلفا

ة النحككو، مفهككوم الصككرف لغككة واصككطالحا، واصككطالحا، نشككأة النحككو العربككي، نشككأ

أسباب نشأة علكم الصكرف ومراحلكه، مفهكوم فقكه اللغكة لغكة واصكطالحا، أمكا للفصكل 

الثاني وهو الجانب التطبيقي فعالجنا فيه: السيرة الذاتية البن مالك،  نظكم النحكو قبكل 

ابكن ابن معطي، سبب نظكم ابكن معطكي ليلفيكة، تبيكان الكد واعي لكنظم األلفيكة، مكنه  

معطي في تسيير تعليم النحو العربي، تسمية األلفية حجمها وعروضها ونظمها على 

بحرين لغة األلفية وخصائصها، موضوعات األلفية، أهكم القضكايا الت كي تطكرن إليهكا 

كككل مككن ابككن مالككك وابككن معطككي فككي نظككم الككد رة األلفيككة، وهككي النحككو والصككرف 

معطكي وابكن مالكك دراسكة موازنكة،  والعروض واألسلوب والشكواهد، بكين ألفيكة ابكن

وقد اتبعنا المنه  الوصفي التحليلي .وختمنا بحثنا بخاتمة فيهكا حوصكلة ألهكم النتكائ  

 المتوصل إليها 

اعتمككدنا علككى مجموعككة مككن المراجككع والمصككادر لعككل أهمهككا: الفصككول  كمككا

الخمسككون البككن معطككي، والككد رة األلفيككة فككي النحككو والصككرف والخككط والكتابككة البككن 

معطي، شرح ألفية ابن معطي لشوملي علي موسى، المنظومة النحوية لعبد الرحمان 

 ممدوح.

نتقدم بالشكر الجزيل والخاص ليستاذة المشرفة، على تتبع سير هذه الرسالة  وأخيرا

خطوة بخطوة ونصائحها وإرشاداتها الت ي منحتنا إياها من أجل الوصول إلى هدفها 

 المقصود وإنجاز هذا العمل بأحسن صورة. 



 

 

 

 
  

 

 

 

 
 ـ تعريف ابن معطي الزواوي ووفاته.

 ـ المذهب الفقهي عند ابن معطي الزواوي.

ابََن معطََي الََزواوي وأبََرز شََيوخه وتاميََذف المعاصََرون فََي المشََر   ـَ  تعلََ 
 والمغرب.

 ـ أه  مؤلفات ابن معطي الزواوي .
 

:السيرة الذاتية البن معطي :السيرة الذاتية البن معطي مدخلمدخل
  الزواويالزواوي
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 تمهيد 

إن  اللغككة العربيككة هككي اللغككة التككي أختارهككا هللا لهككذا الككدين، فهككي تنككزل مككن علككوم اإلسككالم 

ومعارفككه منزلككة اللسككان مككن جككوارح اإلنسككان، ولهككذا فقككد حككرص العديككد ن العلمككاء 

الجزائكريين األفكداد للحفكاظ علككى هكذه الثكروة مكن الفسككاد والضكيال  ومكن بيكنهم ابككن 

للغوية الد رة األلفية التي وظف فيها جل القواعد معطي الزواوو من خالل منظومته ا

 النحوية والصرفية.

ككم النحككو بشكككل مككنظم    يعتبككر ابككن معطككي أول دارس نحككوو جزائككرو مككن نظ 

ى نظمه باأللفية وقد وظف قواعد النحو وأنظمته وأسسه علكى  ومتكامل وأول من سم 

 أيدو العديد من النحاة وهو كان واحدا من بينهم. 

 ابن معطي الزواوي تعريف ـ 1

يعرف ابن خلكان ابن معطي الزواوو قائالً:"هو أبو الحسن عبد المعطي عبد 

النكور الكزواوو، الملقكب زيكن الكدين النحكوو الحنفكي فقكد ككان أحكد أئمكة عصكره فكي 

.ويعرف بابن معطي وتكتب ابكن معطكي ببثبكات اليكاء وهكو جكائز فقكد 1النحو واللغة"

ورد إثبات الياء في االسم المنقكوص والمرفكول والمجكرور كثيكراً فكي أسكلوب اإلمكام 

الشافعي ولغته حجة على أن  صاحب الترجمة نفسه كان يكتبها:ابن معط يحذف الياء 

حة مخطكوط مكن كتكاب ث م صار بعد ذلك األمر يكتب يحي بن عبكد المعطكي فكي صكف

مخشككككرو يقككككول فيها:"وكتكككب قككككديما عبككككد المعطكككي النحككككوو الحنفككككي  المفضكككل للز 

 2بالقاهرة."

                                                                 

العباس شمس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الرمان، ت ؛ إحسان  ـ أبو1
 .97، ص1997ط: 06دار صادر بيروت ج:عباس، 

ـ زين الدين بن معطي أبي الحسين يحي بن عبد المعطي المغربي، الفصول الخمسون، ت :محمد الطناجي، 2
 .12م، ص1997دار الكتب، ط 
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ومكا يالحكظ علكى قكول ابكن خلككان أ ن  اسكم ابكن المعطكي سكواء كتكب باليكاء أو 

 بدونها فذلك ال يغير من معنى الكلمة.

ها ولئن صك  أما عن ميالد ابن معطي"لم يعين له المترجمون البلدة التي ولد ب

أن ه ولد حيث توجد قبيلته وذلك بظهكر بحايكة وهكي مدينكة علكى سكاحل البحكرين بكين 

ه( حيكث كانكت 564إفريقية والمغكرب وذلكك سكنة أربكع وسكتين وخمسكمائة للهجكرة  

تسكن قبيلة زواوة في عصر دولة الموحدين التي اشتهرت بعنايتها الظكاهرة بكاألدب 

ازدهار الحركة العلميكة ونبكوج جماعكة مكن كبكار  والفكر والثقافة على نحو ساهم في

وعليه لم يكن البن المعطي بلدة خاصة به وذلك راجع إلى كونه كان 1علماء العربية"

 يتنقل بين قبيلة وأخرب، ولهذا لم يحدد له مترجمون المكان األصلي لوالدته.

 :"أن  فكي هكذا الصكدد يقكول ابكن كثيكرففقكد اختلكف   وفكاة ابكن المعطكي أما عن 

وفاته كانكت بالقكاهرة فكي مسكتهل ذو القعكدة سكنة ثمكان وعشكرين وسكت مائكة وشكهد 

خبازته الشيخ شهاب الد ين أبو شامة، وأن كه دفكن قريبكا مكن قبكر المزنكي بالقرافكة فكي 

 2طريق الشافعي رحمه هللا.

أما ابن الشاعي فقال:"في سنة تسكع وعشكرون وسكت مائكة إذ  أن كه ككان خطيبكا 

 3صاحب مصر.عند الكامل محمد 

وذكر ابن خلككان أن كه قكد "مكات فكي ذو القعكدة بمصكر وقبكره مكن تربكة اإلمكام 

 1الشافعي".

                                                                 

يوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج1  .433، ص2ـ جالل الدين عبد الرحمان الس 
يم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، ت  محمد بن اوص بن محمد السهلي ـ برهان الد ين إبراه2

، 13، الناشر المكتب الجامعي الحديث األزاريطية ، االسكندرية، ج7ابن كثير، البداية والنهاية، م:
 .132 -128ص

 .132، 128ـ المصدر نفسه، ص3
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ويكككاد المترجمككون المؤرخككون لترجمككة حياتككه أن يزعمككوا بككأن وفاتككه كانككت سكككتة 

 2ه( ".628وعشرون وست مائة  

ومن خالل هذا نالحظ بأن الشهادات تكاد تكون متقاربة وتجمع علكى أن  وفكاة 

 ه(.628المعطي الزواوو كانت عام  ابن 

 عند ابن معطي الزواوي  يالمذهب الفقهـ 2

جاء في دائرة المعارف اإلسالمية أن  ابن المعطي كان ملكيا بالمغرب، شافعيا 

بدمشق، وحنفيا بالقاهرة، ولكم توجكد لكه ترجمكة فكي كتكب طبقكات المالكيكة والشكافعية 

 بدمشق المطبوعة. 

وقد مر  في صورة اإلجازة السابقة من حظ ابن معكط نفسكه الحنفكي ثكم وجكدت 

في كالمه "في الفصول" ما يؤيد كونه حنفيًا حيكث قكال:"في بكاب العكدد فكبذا قكال ككذا 

درهمككا فيفسككر بمركككب وهككو مككن أحككد عشككر إلككى تسككعة عشككر، وأحككد عشككر أقلهككا، 

أصككحاب اإلمككام  وقككال:ابن أزاء هذا:هككذا ظككاهر، وكككالم المصككنف جارعككه مككذهب

 3األعظم أو حنيفة رضي هللا عنه."

أما بالنسبة إلى العصر الذو عاش فيه ابن المعطي الزواوو ـ قد عاش العصر 

األيوبي الذو وجه الحياة والعالم اإلسالمي، وسكرعان مكا ككان يسكافر إلكى بلكد الشكام 

ة األلفية،وقد ذهب التي عاش فيها جزًءا من شبابه فقد ذكروا أن ه نظم فيها ألفيته الد ر

إلى دمشق وأقام بهكا الزمننًكا، ث كم رحكل إلكى مصكر فتكوط ن بهكا وتصكدر بكأمر الملكك 

                                                                                                                                                                                                                 

ـ ابن عماد شهاب الدين ابن فالح عبد الحي احمد بن محمد الفكرو الحنبلي الدمشقي، شذرات الذهب في 1
 .277، ص7م، م1991-ه413أخبار من ذهب، د

 .277ـ المرجع نفسه ، ص2
 .23ـ يحي ابن عبد المعطي، الفصول الخمسون، ص3
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الذ و ولد فيه وتلقى فيه معارفه األولى  1الكامل لقراءة النحو واألدب بالجامع العنيق"

ففي المغكرو بكذل جهكود جبكارة فكي سكبيل إقكرار الوحكدة المغربيكة وفكي هكذا العصكر 

علوم العربية من نحو ولغة حيث شكهد المغكرب علمكاء أفكداد خطكوا  بالذات ازدهرت

به خطوات واسعة نحو الكمكال أمكا فكي المشكرن قكام بالتصكنيف والتنظكيم ومككن مكن 

وجود نشاط فكرو ظهرت أثاره من قبل علماء ذلك العصر ولهذا يمكن أن نقكول:أن  

 .2ابن المعطي كان إماما في العربية أديبا وشاعًرا"

ين هو تنقله من مكان آلخر في سبيل العلم الذ و بفضله أصب  عالما فذا وما يتب

خطي بمكانة مرموقة ضمن أقرانه، وكل تلك الجهكود الجبكارة التكي بكذلها مكنتكه مكن 

ألفيتكه الكد رة األلفيكة فكي النحكو والصكرف، وهكذا دل  علكى شكيء إنمكا يكدل علكى سكعة 

 دة منها.وثقافته وإطالعه على العديد من الكتب واالستفا

 ـ تعل  ابن المعطي الزواوي وأبرز شيوخه 3

لقد كان ابن المعطي أحد أئمة عصره في النحكو واللغكة ولعكل عصكره ككان لكه 

أثر كبير في تكوينه العلمي، حيث أن ه نبغ في علوم العربية حتى أصب  إمامكا بكارزا 

فيها وقد مكنته من ذلك ذاكرته القوية التي جعلتكه يحفكظ كثيكرا مكن نصكوص العربيكة 

د أوجه الشبه بينكه وبكين ابكن مالكك، مثل:كتاب الصحاح للجوهرو مما أدب إلى وجو

فكالهمككا أخككذ أوال نحككو العربيككة مككن الغككرب الككذ و، أنصككبت فيككه روافككد المعككارف 

الشرقية، حيث أن همكا انتقيكا نموذجكا مختكاًرا يترككز علكى القواعكد البصكرية، دون أن  

                                                                 

ومي، معجم األدباء إنشاء األريب إلى معرفة األديب ت :إحسان عباس، دار الغرب  ـ ياقوت الحمودو1 الر 
 .283، ص06م، ج1993: 1اإلسالمي، بيروت لبنان، ط

 . 13م، ص1971: 1ـ القريدو عبد العالم ، ألفيات النحو الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط2
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كماعية وكالهمككا قكام برحلكة عملي كة تعليميكة إلككى  يسكتبعد أراء الككوفيين وشكواهدهم الس 

 1المشرن، وتدارسا مع علمائه واستفاد منهم وأفاد هم بدوره".

كد األيكوبي سكلطان  ففي دمشق اتصل ابن المعط بالملك المعظ م عيسكى بكن محم 

الشام، فكان من علماء الملوك محبًا للعلم مكرما للعلماء عالما بفقه الحنفي ة والعربية، 

م هذا العكالم ابكن معطكي ووال ه الن ظكر فكي م صكال  المسكاجد، كمكا أن كه اتصكل وقد  كر 

بالملكك الكامككل سككلطان الدولككة األيوبيكة بمصككر وقككد كككان لكه شككعًرا ودرايككة بالحككديث 

سماعا ورواية، فأعجبته سعة علمه وحسن جوابه، وطلب اإلقامة معه بمصكر، فلبكى 

ابن معطي طلبه وسافر معه حيث استقر بمصر، وقد أجرب له الملكك راتبكا، وجعلكه 

ب والنحو في جامع عمرو بن العاص، وقد ظل ابن المعط  على هذه يقرئ الناس األ

 .2الحال حتى وافته المنية

ومما سلف ذكره: نجد أن  ابن المعطي كان كبير بين العلماء حيث أن ه كانت له 

عالقات وطيدة معهم، حتى أن ه كان يعلكم النحكو واألدب وذلكك لسكعة علمكه واطالعكه 

كل وشكدة علكى مختلكف العلكوم النحويكة وا لصكرفية وذلكك إشكارة إلكى عظمكة هكذا الرج 

 تعلقه بعلوم العربية.

مترجميه يشيرون إلى تلقيه العلم على يد عدد أما عن أبرز شيوخ ابن معطي فإن   ـ 

افير من علماء عصره في المعرب والمشرن، ويخصون منهم ثالثة رجال ككان لكه 

 أبعد األثر في تكوين ابن المعطي العلمي وهم:

هكو" أبكو موسكى عيسكى بكن عبكد العزيكز يللببخكت بكن عيسكى يومكاريلي جزولي أـ ال

البربرو المراكشي البكرد كتنكي الجزولكي لكزم ابكن بكرب بمصكر حينمكا لبكث بهكا فكي 

                                                                 

 .20بن عبد المعطي المغربي، الفصول الخمسون، صـ زين الدين ابن المعطي أبي الحسين يحي 1
 .11ـ يحي بن عبد المعطي، الدرة األلفية، ص2
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ا عاد إلى المغرب تصدر األقراء بالمرية وايرها، وككان إمامكا ولكي  ه ولم  رحلة حج 

كراج وهكو صكاحب المقدمكة المشكهورة  خطابة مراكش، وشرح أيضا أصكول ابكن الس 

م( 645 -ه562وهي حواش على جمل الزجاج جماعة مكنهم: أبكو علكي الشكلوبيين  

 1ه607ويحي بن معط ت 

هو اآلخر من شيوخ ابن المعطي وهو:" أبو محمكد قاسكم بكن علكي ب ـ ابن عساكر  

ه( تحدث عن أهل دمشق زار مصر 528الحسين بن هبة هللا، بن عساكر ولد سنة  

أهلهككا وهكو صكاحب التككاريخ الكبيكر ولككه كتكب كثيكرة منهككا: فضكل المدينككة وأخكذ مكن 

الجككامع المستقصككي، فككي فضككائل األقصككى، الجهككاد، مجككالس اإلمككالء، وافتككه المنيككة 

 2ه(.600سنة 

هو:"أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، الكندو البغدادو ج ـ التاج الكندي 

ه( قكرأ النحكو علكى 520ولد ببغداد سنة   ثم  الدمشقي، نحوو، لغوو، مقرئ ومحدث

يد أبي محمد سبط منصور الخياط، وسمع الحكديث هللا بكن الشكجرو وابكن الخشكاب، 

واللغة علكى يكد أبكي منصكور الجكواليقي، وسكمع الحكديث مكن عبكد هللا ديكوان المتنبكي 

طلقتَ  إن  دخلَت وأخرب على خطب ابن نباتة، له كتاب الفرن بي ن فيه قول القائل: 
جوابكا عكن سكؤال ورد إليكه، وقكد قكرأ عليكه المعظكم لدار، وإن  دخلت الَدار طلقتَ . ا

 .3ه(597العربية وأيضا قرأ عليه جماعة النحو واللغة توفي بدمشق سنة  

ونسككتنت  مككن خككالل قككول الكنككدو أن  الجملككة األولككى فيهككا تأكيككد أو نككول مككن 

ا الثانية عكسها فيها ليونة حيث أن ه قدم   4وأخر دون أن  يخل المعنى.الصرامة أم 

                                                                 

 .14ـ يحي ين عبد معطي، الفصول الخمسون، ص1
ـ علي موسى بن عبد العزيز الشوملي، المقدمة الجزولية في النحو ت : شعبان عبد الوهاب محمد، دار 2

 .15صه، 1318:  1الكتب المصرية، القاهرة ، ط
 .10ـ يحي بن المعطي، الدرة األلفية في النحو والصرف والخط والكتابة، ص3
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 ابن معطي الزواوي وأبرز معاصريه  ةـأه  تامذ 4

 أـ تامذة ابن معطي الزواوي 

لم يسلك ابن المعطي الزواوو فكي تدريسكه األسكلوب السكائد فكي عصكره، بكأن 

كان له تالميذ يالزمونه ويرعاهم في التكدريس ككانوا متواجكدون فكي ككل مكن دمشكق 

فككي القككاهرة، وهككو أسككلوب يشككابه إلككى حككد مككا أسككلوب وجككامع عمككرو بككن العككاص 

المحاضرات في وقتنا الحاضر حيث أن ه يذهب إلى مكانه المعروف بالجامع ثكم يبكدأ 

محاضرته ويلقيها على جمع افير من الناس، لذلك لم يذكر المؤرخون لحياته سوب 

 عدد قليل التالميذ الذين تخصصوا في أخذ العلم عنه وهم: 

 الحكي   السويدي 1أـ 

العالمة شيخ األطباء "عز الكدين أبكو إسكحان إبكراهيم بكن محمكد بكن صكرحان 

ه( وسككمع مككن الشككمس العطككار وبككن 600األنصككارو الدمشككقي، ولككد سككنة سككتمائة  

مالعة، وطائفة، وتأدب على يد ابن المعطي وأخذ الطكب، تكوفي فكي شكعبان سكتمائة 

 1ه(690وتسعون 

 ي أبو بكر بن علي سال  القسنطين 2أـ

هو أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم، النحوو الشافعي ولد سنة سبع وستمائة 

ه ونشأ بالقدس وأخذ العربية عن ابن معطي، وقكد ككان مكن كبكار أئمكة العربيكة 607

بالقككاهرة، سككمع الحككديث عككن أبككي عككوف الزهككرو، وكككان لككه معرفككة تامككة بالفقككه 

                                                                 

 .38م، ص1985ه، 1405:  1، مكتبة الخريجي، ط1ـ علي موسى الشوملي، شرح ألفية ابن معطي، ج1
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تكوفي سكنة سكتمائة وتسكع  ومشاركة في الحكديث، وقكد ككان صكالحا خيكرا ومتواضكعا

 1ه("659وخمسون  

 ابن العطار  3أـ

هوإبراهيم بن أبي هللا بن إبراهيم بن محمد بن يوسف أبكو إسكحان األنصكارو 

االسككندرو الكاتكب، المعكروف ب"ابكن العطكار" تكوفي سكنة سكتمائة وتسكع وأربعككين 

 2ه( ذكر التقي  التميمي أن ه تأدب على يد ابن معطي"649 

 ين تاج الد 4أـ

هو أبو محمد محمود بن عابدين بن حسين التميمي الضرخدو الذ و منحه ابن 

المعطي إحازة إقراء القسكم الملقكب بالمشكترك مكن كتكاب المفضكل للزمخشكرو تكوفي 

 3ه( بالقاهرة".627في شهر ربيع اآلخر سبع وعشرون وستمائة للهجرة  

متكرجمين قكد ذككروا ومن خالل تعرفنا على تالمذة ابن المعطي نستنتجك أن  ال

عككددًا قلككيال مككن تالمذتككه، فكيككف يكككون لككه تلككك القلككة وهككو شككيخ مككن الشككيوخ الكبككار 

والعظماء ولعل ذلك راجع إلى طريقة تعليمه مكن ككان يلقكي محاضكراته مفتوحكة، أو 

 األسلوب الذو كان يدرس به ولهذا فكان عليه إتبال طريقة تعليمية ثانية.

البن المعطكي العديكد مكن المعاصكرين سكواء فكي   ب ـ معاصرو ابن معطي الزواوي

 المغرب العربي أو المشرن وهم كاآلتي:

 معاصروف في المغرب العربي  1ب ـ
                                                                 

 .38ـالمرجع نفسه، ص 1
مد الطناجي  د، ـ زين الدين أبي الحسن يحي بن عبد المعطي المغربي، الفصول الخمسون، ت :محمود مح2

 .19ط، ت( ، ص
ـ عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرو جالل الدين السيوطي، بغية الوعاء في 3

 .470، ص1979: 2، دار الفكر، ط 1طبقات اللغويين والنحاة، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم، ج
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"هو أحمد بن عبد الرحمان، بن محمد بن مضاء بن عمير الل خمي ـ أحمد بن مضاء 

م( لككه معرفككة بالطككب والهندسككة 1118 -ه511القرطبككي، أبككو العب ككاس، ولككد سككنة  

 -ه592، ولكككي قضككاء بفكككاس وبجايكككة ثككم بمكككراكش تككوفي بشكككيبلية سكككنة  والحسككاب

 1م(".1196

"علي بن ِمؤمن بن محمد بن علي بن عمر بكن عبكد هللا بكن عصكفور ـ ابن عصفور 

وكان من بقية  أبو الحسن الحضرمي االشبيلي، تخرج على يد ابن الباج ثم الشلوبين

الحككاملين للككواء العربيككة، كثيككر المطالعككة، طككاف المغككرب كل ككه وأقككام بتككونس شككااال 

 .2م(669للطلبة، توفي سنة  

"هكو عمككر بكن محمكد بككن عمكر بكن عبككد هللا األزدو مكن ألهكل اشككبيلية ـَ الشَلوبيين 

يكن ى:أبككا علككي، ويعككرف بالشككلوبين، وهككي بلسككان أهككل األنككدلس: األشككقر، األزرن 

ينين وقيل نسبه نسبه إلى شلوبينية من حصون ارناطة الساحلية عكف من صباه الع

 3ه(.645على النحو حتى برل فيه وكان إماما في العربية، توفي سنة  

 معاصروف في المشر   2ب ـ

ماح   كمد بكن ـ علي بن عبد الص مد الر  هو "ابن الرماح المقرئ الشافعي بن عبد الص 

الد ين ابن الرماح المصرو النحوو أخذ العربيكة عكن  محمد بن مفروح الشيخ افيف

                                                                 

جال والنساء من العرب والمستعربين ـ خير الدين الزركلي، ليعالم، قاموس تراجم األثير الر1
 .146:دار العلم للماليين، بيروت، لبنان ص 1والمستشرقين ج

ـ محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادو، البلغة في تراجم النحو واللغة، ت : محمد المصرو، دار سعد 2
 .219، 218من ص2000 -ه1421: 1الدين للطباعة والنشر، دمشق، ط

-ه1405: 1، مكتبة الخنزجي للنشر الرياض، ط1الشوملي، شرح ألفية ابن معطي، جعلي موسى ـ  3
 .22، 21م، ًص1985
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أبكي الحسكين يحككي يحكي بككن عبكد هللا، حمككل عنكه جماعككة ككان حسككن الصكمت محبككا 

 .1ه("633لإلنفراد ومقبال على حويصة نفسه، راابا في اإلقراء توفي سنة 

هو بن خلف بن ثقي الد ين أبو عبد الفني المصرو النحوو، قال: ـ سليمان بن بنين  

الذهبي عنه الزم ابن برية مدة في النحو،وسع منه وصن ف فكي العكروض والرقكائق، 

 6142روب عن المنذرو توفي سنة 

ككاح فكي شككرح أبيككات  ومكن تصككنيفاته: لبكاب األلبككاب فكي شككرح أبيككات الكتكاب، الوض 

اح، الشمائل في فضائل ا  لكامل ".اإليض 

هو بن عبد الجبار برو  بن أبكي والكوحش المقدسكي ثكم البصكرو ـ عبد هللا بن بري   

د علكى الجكوهرو ( فكي  اللغوو، اإلمام رئكيس النحكاة بمصكر، لكه تكأليف منهكا:   الكر 

ة القواص للحريرو( توفي سنة    .3ه(682ثالثة أسفار،   وحواشي در 

 ـ مؤلفات ابن معطي الزواوي  5

م البككن معككط عككددا مككن مؤلفاتككه، تشككهد بأصككالته وعمككق فكككره، ذكككر مككن تككرج

ويكفيكه فخكرا أن كه أول مكن أتخككذ إطكارا متككامال فكي علككم النحكو إطكار منظكوم عككرف 

باأللفية، وكذلك بما وضع من أشعار في نظم علوم مختلفة ومن بين تلك المؤلفات ما 

 يلي:

 منظومة( وقد شكرحت ايكر مكرة ـ الد رة األلفية في علم العربية  األلفية النحوية(، 1

 محققة ومنشورة.

                                                                 

، دار  21ـ صالح الدين خليل أبيك الصفدو، الوافي بالوفيات، ت : أحمد األرنأوط تردو مصطفى، ج1
 .156، د ت ،ً 1إحياء التراث العربي، ط

ت : محمد أبو  2ية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة، ج:ـ حافظ جالل الدين عبد الرحمان السيوطي، بغ2
 .597م، دار الفكر ، ص1797 -ه1399: 2: ط2الفضل إبراهيم ، ج:

 .167ـ مجد الد ين محمد بن يغقوب الفيروز أبادو، البلغة في تراجم النحو واللغة، المرجع السابق، ص3
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 ـ الفصول الخمسون في الن حو.

 ـ حواش على أصول ابن الس راج.

 ـ نظم الص حاح للجوهرو  لم يكمله(.

 ـ نظم الجوهرة البن دريد.

 ـ المثلث في اللغة.

 ـ قصيدة في العروض.

 ـ قصيدة في القراءات السبع.

 ـ ديوان الخطب.

 في النحو.ـ العقود والقوانين 

 ـ شرح الجمل في النحو.

 ـ شرح أبيات سبويه.

 ـ شرح المقدمة الجزولية.

 ـ ديوان الشعر.

 1ـ البديع في صناعة الشعر.

من خالل هذه المؤلفات أنها كانت أالبها في نحو اللغة وبهذا فهي كشفت  نستنت     

عكن عمكق معرفتكه بالعربيككة وعلومهكا وكشكفت أيضكا عككن مكدب عنايتكه بالمنظومككات 

 العلمية.
                                                                 

 .38بق، صـ علي موسى الشوملي، شرح ألفية ابن معطي، المرجع السا1
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 ـ تعريف النحو لغة واصطاحا .

 ـ نشأة النحو العربي، نشأة النحو.

 ـ مفهو  الصرف لغة واصطاحا.

 ـ نشأة عل  الصرف.

 ـ مفهو  فقه اللغة لغة واصطاحا.

 

 فاهيم وتعريفاتعلوم اللغة م :الفصل األول
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 تمهيد 

تعددت الدراسات اللغويكة وتنوعكت منكذ أن جمعكت اللغكة العربيكة مكن مصكادر 

مختلفكككة، إذ رجكككع الدارسكككون اللغويكككون بعكككد جمكككع اللغكككة إلكككى معرفكككة خصائصكككها 

ومميزاتها بمعرفة مختلف تراكيبها وانتظامها من أصوات وكلمات وجمل وعبارات، 

نكاء الكلمكة وموقعهكا فكي فظهرت مختلف العلوم التي تبحث في اللغة العربية مهتمة بب

الجملة واسكتعماالتها بكين الحقيقكة والمجكاز ومعانيهكا بمقارنكة لفظكة بكأخرب فظهكرت 

 علوم تهتم بذلك من نحو، صرف، وفقه لغة، والعروض. 

 ـ مفهو  النحو 1

جاء فكي لسكان العكرب البكن منظور:"نحكا: الن حكو هكو علكم األلفكاظ والصكيانة  أـ لغة 

: هكو إعكراب الككالم العربكي، والنحكو هكو القصكد والطريكق بالبحث عنه، وقيل النحو

يقال نحوت نحوك أو قصدت قصدكن وقيل أيضا إن  أبا األسود الدؤلي وضع وجكوه 

العربية وقال للناس أنحوا نحوة فسمي نحكًوا، ونحكا الشكيء ينحكاه وينحكاه إذا حرفكه، 

ه وانتحكى ومنه سمي النحكوو ألنكه يحكرف الككالم إلكى وجكوه اإلعكراب، وأنحكى عليك

وانتحى عليه إذا اعتمد عليه وانتحى لكه ونتحكى لكه، واالنتقكاء فكي السكجود، ونحكوت 

 1بصرو إليه أو صرنت وأنجبت إليه بصرو."

الن حو:"هككو علككم يككدرس أحكككام وقككوانين نظككم الكلمككات داخككل الجمككل  بََـ اصََطاحا  

ملة التي هي والعبارات وأنوال الجمل والعالقات النحوية التي تربط بين مكونات الج

 . 2فعل، وفاعل، مفعول به، مبتدأ وخبر"

                                                                 

ـ جمال الدين بن مكرم بن محمد بن منظور، لسان العرب،تهذيب المكتب الثقافي،إشراف:عبد علي الهنا، 1
 .601م، ص1993-ه1413: 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروت2ج
 .26، ص2013: 1ـ سيرين مدحت الجيرو، تكنولوجيا تعلم اللغة العربية، دار الراية للنشر، عمان، ط2
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ومما سلف ذكره نجد أن النحو كعلم له أبجديات يرتكز عليها والبد لكل نحوو 

 أن ال ينحاز عنها وبذلك نكون قد تجنبنا األخطاء التي يمكن الوقول فيها.

سكم بكل سبب التسمية: قديما لكم يككن يعكرف النحكو بهكذا االج ـ  نشأة النحو العربي  

كان يعرف "بعلم العربيكة وهكذه التسكمية ظهكرت فكي عهكد الطبقكة الثانيكة مكن علمكاء 

البصككرة حيككث اشككتهرت عنهككا مؤلفككات واتسككمت بأنهككا نحويككة، وصككرح فيهككا باسككم 

 .1النحو"

مككان النشأة:تشكير المصكادر علكى أن العكران ككان مهكدا لنشكأة النحكو وذلكك  أما عكن

 ليسباب اآلتية:

ملجأ للعجم قبل الفت  اإلسالمي عليها عربا وعجما إلى جانب ذلك أن ـ كون العران 

العران كانت أكثر البلدان العربية إصابة بوباء اللحن بسبب هذا المزج  بين العكرب 

والعجم(، كذلك كون العراقيين دوو عهكد قكديم بكالعلوم والتكأليف،وعلى هكذا األسكاس 

  فق الدوافع اآلتيةيمكن القول بأن نشأة النحو كانت في العران و

أما فيما يخص دوافع نشأة النحو العربي فلقد أحدث اإلسالم تغييرا جكذريا فكي 

الحيككاة العربيككة، وكككان لككه األثككر الكبيككر فككي انتشككار اللغككة العربيككة، وبخاصككة بعككد 

الفتوحات اإلسالمية واتسال رقعة الدولة فكدخل كثيكر مكن الشكعوب ايكر العربيكة فكي 

بيكة كافكة بكين الشكعوب. ممكا أدب إلكى دخكول اللحكن فكي اللغكة اإلسالم وانتشرت العر

وتكأثير ذلكك علككى العكرب، فكدعت الحاجككة علمكاء ذلكك العصككر لتأصكيل قواعكد اللغككة 

لمواجهكة ظكاهرة اللحكن خاصكة وأن هكذه اللغككة هكي لغكة القكرآن الككريم ويعكد ذا أهككم 

 دوافع نشأة النحو العربي.

                                                                 

 .23، ص2010:  1ـ إبراهيم عبود السمرائي، المدارس النحوية، دار المسيرة ،عمان ،ط1
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ا قكرآن الككريم مكن التحريكف بقولكه تعكالى "قد كفكل هللا تعكالى حفكظ ال ـ دافع ديني  إ نََّ
َاف   ون  ََه  ل ح  إ نَّ ل  ر  و  ك  ََا الَذ   ن  ل  َن  ن زَّ وعلككى مكر العصككوردأب المسكلمونعلى حفظككه 1ن ح 

والحفاظ على القراءة السليمة له وبخاصة بعد شيول اللحن على األلسن بسبب كثكرة 

 2حات.الوالي الذين وفدوا إلى األمصار اإلسالمية بعد الفتو

وهذا ما جعل أبو األسود الدؤلي يضع النقاط على المصحف، فقد أختكار كاتبكا 

وأمره أن  يأخذ صبغا مخالف لون المراد وقال له:إذا رأيتني قد فتحت فمي بكالحرف 

فأنقط نقطة فوقه على أعالهن وإن ضممت فمكي فكأنقط نقطكة بكين يكدو الحكرف وإن 

 3كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف.

خالل ما سبق نستنت  أن أبو األسود أراد من خكالل قولكه وضكع حرككات فمن 

يميز فيها القارئ بين الفتحة، وذلك يوضع نقطة فون الحرف، والضمة وذلك بوضع 

نقطة في وسط الحرف، والكسرة بوضع النقطة تحكت الحكرف، وبهكذا نتوصكل الكى 

 نتيجة وهي النحو نشأ من أجل فهم القرآن .

العرب يعتز بلغته اعتزازا كبيرا فخشي عليه فسادها خاصكة بعكد كان ـ دافع قومي  

الفتوحككات اإلسككالمية، واخككتالط العككرب بغيككرهم مككن األعككراب، وإحسككاس الشككعوب 

المسكتعربة أنهككا بحاجككة إلكى مككن يرسككم لهكا أوضككال اللغككة العربيكة فككي قواعككدها مككن 

 .4إعراب وتصريف حتى تتمثلها تمثال واضحا"

تطيع األعاجم من تسلم المناصب في الدولة والسبب فكي ذلكك لم يسـ دافع اجتماعي  

ساهم، فحرصوا تعلم العربية حتى يستطيعوا االندماج في المجتمع وقكد سكاعدهم فكي 
                                                                 

 .09ـ سورة الحجر اآلية 1
 .10، ص 2003: 1ـ حضر موسى محمد، النحو والنحاة، عالم الكتب بيروت، ط2
م، 1985: 1ـمحمد بن إسحان النديم، الفهرست، ت :مصطفى الشومي، الدار التونسية للنشر، تونس ط3

91. 
 .11ـ حضر موسى محمد، النحو والنحاة، المرجع السابق، ص4
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ذلك نحاة الطبقة األولى ككأبي األسكود الكدؤلي، وعنبسكة الفيكل، حيثكوا وضكعوا مكنه  

حو العربي وحاملي لوائه تعليمي يساعد من أراد تعلم العربية، وبهذا كانوا فرسان الن

 .1لقروب إلى جانب أبي إسحان الخوصمي وسبويه وايرهم

وككان ذلكك بفضكل مكا أحكدث اإلسكالم فكي ـ رقي العقل العربي ونمو طاقته الذهنية  

تطكور حضكارو، فاسكتطال العقكل اإلسككالمي أن  يبكدل ويطكور لغتكه، أو نمكو الطاقككة 

الظواهر اللغوية وتسجيل الرسكوم النحويكة الذهبية العربية ورقيها فعملت على رصد 

 .2التي كانت أساسا راسخة لنشوء علم النحو وقواعده

مما سبق الذكر نستنت  أن  هذه الدوافع المتشابكة دفعت القدامى دفعا إلى في األخيرو 

التفكير في وضع النحو، وكان فضل السبق للعران حيث يقول أحمد أمكين:"ولم يككن 

مككن األمصككار شككيء يككذكر مككن اللغككة والنحككو بجانككب مككا فككي بالحجككاز وال ايككره 

 .3العران"

 ـ مفهو  الصرف 2

البن منظور:"الصرف:در الشيء عن وجهكه، صكرفه،  جاء في لسان العربأـ لغة  

كقولكه تعكالى:"ثَم  4يصرفه، صرفا، فانصرف، وصارف نفسه عن الشيء:صرفا عنه

ككرفاوا" ا فيككه، وصككرف هللا قلككوبهم أو ، أو رجعككوا عككن المكككان الككذو اجتمعككو 5اْنص 

أض لهم هللا مجازاة على فعلهم والصرف الحيلكة، وصكرف الصكبيان:قلبتهم، وصكرف 

هللا عنك األذب، واستصرفت هللا المكاره، وصرفنا اآليكات أو بيناهكا، والصكرف أن 

                                                                 

 .12، ص1ج 1989: 6ـ شون ضيف، المدارس النحوية، الناشر دار المعارف، القاهرة، ط1
 .278: د ت، ص10ـ أحمد أمين، ضحى اإلسالم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2
 .278ـ أخمد أمين، ضحى اإلسالم/ المرجع السابق، ص3
ـ جمال الدين بن مكرم بن محمد بن منظور، لسان العرب، تهذيب المكتب الثقافي، إشراف عبد علي الهناـ 4
 .17م، ص1993 -ه1413: 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية بيروت02ج
 .65ـ سورة البقرة اآلية 5
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يكاح  نصرف إنسكان عكن وجكه يريكده إلكى مصكرف ويقكول عكز وجل:"وتصكريف الر 

 .1ماء واألرض" والسحاب المستخر بين الس  

الصرف في االصطالح هو علكم يتعلكق هكو علكم يتعلكق بأبنيكة الكلمكات بـ اصطاحا  

في ذاتها وجوهرها ولمعرفة ما فيها من التغيرات سواء كان الداعي اللفظ أو المعنى 

 وهو بذلك يتحدد في ثالثة أشياء وهي كاآلتي: 

عكاني كصكيغ أسكماء الفاعكل ـك تحويكل بنيكة الكلمكة إلكى أبنيكة مختلفكة لضكروب مكن الم

مثال: كلمة قراءة تصكب  قكارئ علكى وزن فاعكل ومقكروء علكى وزن مفعكول، كتكب، 

 كاتب، مكتوب.

ـتغيير الكلمة لغير معنكى طكارئ عليهكا لككن لفكرض آخكر ينحصكر فكي الزيكادة مثكل: 

الزيادة كالواو في علمت عمرو، أولئك، أيضا الحذف مثل: حكذف حكروف العلكة فكي 

ية:  لم يبع،لم يرل، لم يدل( وهذه همزة الوصل في  للسان، للغة، للقلم( األفعال التال

اإلبدال مثل اصطبر:استبر، انكاء الكدر، ثنكاء الكدار، القلكب مثل:وجكه تصكب  واجهكة  

 .2وتقلب إلى وجهة، قال تصب  قائل، بال تصب  بائع

ل المضكارل ـ بيان أحكام بنية الكلمة وتصريفها إلى أنوال مثل: الفعل الماضي والفعك

أو هكو علكم 3واألمر واالسم واألداة أو مكن حيكث التكذكير والتأنيكث واإلفكراد والجمكع.

بأصول تعرف به أحوال أبنية الكلمة التكي ليسكت إعرابكا، إن كه العلكم الكذ و يهكدو إلكي 

معرفكة األوضكال التكي تككأتي عليهكا األبنيكة، معرفكة أنفسككها الثابتكة، ومكا يطكرأ عليهككا 

                                                                 

، 2001ه، 1432 :2، دار النشر دمشق، ط26ـ الخطاط عثمان طه، القرآن الكريم، سورة األنعام اآلية 1
 .130ص

 .55م، ص1:2013ـ فهد خليل زايد، أساسيات اللغة العربية ومهارات االتصال، دار بانا للنشر، ط2
ـ فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، عند تالميذ الصفوف العليا وطرن 3

 . 195معالجتها، دار النشر عمان،  د، ط، ت( ص
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كما يعمل علكى وضكع تصكنيفات متنوعكة ألشككال األبنيكة وأحوالهكا تغيير في ذواتها، 

 .1المختلفة

 ج ـ  أسباب ومراحل نشأة عل  الصرف 

لم يكن علم الصرف وعلم النحو معروفين في العصكر الجكاهلي وال فكي أوائكل 

عصر الصحابة صلى هللا عنهم وسلم، وما ذلك إال  لعدم الحاجكة إليهمكا، ألنهكم ككانوا 

بية الفصحى بطالقة، وعندما انتشرت الفتوحات اإلسالمية، ودخل كثير يتكلمون العر

من األعاجم في اإلسالم واختلطوا مكع المسكلمون العكرب بكرزت الحاجكة لعكام النحكو 

 وكانت تتمثل في ما يلي: 2والصرف

فلقد فت  المسلمون العرب بالد الروم وفارس لنشر اإلسالم، فدخل ـ الحاجة الدينية  

اجم فيه، ورابكوا فكي تعلكم أمكور ديكنهم ككي يقيمكوا شكعائر الكدين أقامكة كثير من األع

صحيحة، كقكراءة القكرآن، وإقامكة الصكالة، وراكب المسكلمون العكرب تعلكيمهم أمكور 

دينهم، ألنهم لم يفتحوا بكالد األعكاجم إال لنشكر اإلسكالم، فككان البكد مكن لغكة مشكتركة 

عربيككة، ألنهككا لغككة الككد ين، فاحتككاج يتفككاهمون بهككا، ولككم تكككن هككذه اللغككة إال  اللغككة ال

المسلمون األعاجم إلى تعلم العربية وليس بوسعهم تعلم العربية إال  بعد وضكع قواعكد 

لهككا، فكككان البككد مككن وضككع قواعككد اللغككة العربيككة، وهككذه القواعككد هككي تعلككم النحككو 

 .3والصرف

                                                                 

 .10، ص2012ي، التطبيق الصرفي، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، د ط: ـ عبد الراج1
ـ أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدو األندلسي، طبقات النحويين اللغويين، ت  محمد أبي الفضل إبراهيم، دار 2

 .11:د ت، ص 2المعارف مصر/ ط
اعة ونشر دار المعارف بمصر، ـ شوقي ضيف، تاريخ النحو العربي في أواخر القرن الثاني هجرو، طب3
 .55، ص2:1972ط
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خككالل مككا سككبق نسككتخلص أن  المسككلمون العككرب زعمككوا فككي تعلككيم اللغككة  فمككن  

العربية، ألنها لغة القرآن ووضعوا لها قواعكد النحكو والصكرف وككان مكن وراء هكذا 

 حاجتهم الدينية وهي نشر اإلسالم.

فلقد خلق هللا اإلنسان اجتماعيا لطبعه، ولهذا احتكاج اإلنسكان ـ الحاجة االجتماعية   

ركة يفهمها المتخاطبان، وعندما اختلط المسلمون العرب في البالد التكي إلى لغة مشت

فتحوها في األعاجم احتاجوا الى لغة مشتركة يقصدون بها حكاجتهم ولكم يككن يكدمن 

أن  تكون هذه اللغة العربية، ألنها لغة المنتصر ولغة اإلسالم، وال سكبيل التخكاذ هكذه 

لتصككب  هككذه اللغكة أسككاس وحككدة الفكككر  اللغكة وسككيلة للتعبيككر دون وضككع قواعكد لهككا،

ودعامكة الوحككدة العقديككة معًككا مككن هنككا كانكت الحاجككة االجتماعيككة قائمككة لظهككور علككم 

 .1لقواعد اللغة العربية

ومككن هنككا يتككبن لنككا أن اللحككن لككم يكككن السككبب الرئيسككي لظهككور علككم النحككو   

يفسككد  والصككرف وإنمككا هككو داخككل ضككمن الحاجككة الدينيككة واالجتماعيككة، ألن اللحككن

المعنى، فبذا لحن المكتكلم وهكو يقكرأ القكرآن الككريم أو حكديث الرسكول عليكه الصكالة 

والسالم كان لحنه ضمن الحاجة الدينية، وإذا لحن في ايرهما من الككالم ككان لحنكه 

داخككال ضككمن الحاجككة االجتماعيككة، إضككافة إلككى أن  المككتكلم عنككدما يلحككن ويزدريككه 

 لم العربية، هروبا من انتقاد المجتمع له.المجتمع، فيحس بأنه محتاج في تع

 وهي:2أما عن مراحل نشأة علم الصرف فقد مر بأربعة مراحل

 ـ المرحلة األولى مرحلة النشأة  
                                                                 

.ت محمد الطنطاوو نشأة النحو 60و 55، 51ـ شوقي ضيف، تاريخ النحو العربي، المرجع نفسه، ص1
 .9ه، ص1474:  4وتاريخ أشهر النحاة، مطبعة وادو الملوك بمصر، ط

، مجلة البحث العلمي أحمد علي الدين الجندو: بين األصول والفرول في التغيير الصوتي والصرفيـ 2
والتراث اإلسالمي المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرب، مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

 م.1981-14-01اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة المكرمة، 
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ه وقامكت هككذه المرحلككة فككي 154ه إلككى سككنة 40وتبكدأ هككذه المرحلككة مكن سككنة   

 البصرة ولها طوران:

رف وعلككم القكراءات، وعككدم ـك الطكور األول:اتسككم هكذا الطكور بككاختالط النحكو والصك

 ظهور حركة عدم التصنيف، العتمادهم على المحفوظ في صدورهم.

زمن أبرز علماء هكذا الطكور أبكو أسكود الكدؤلي وتالميكذه، نصكر بكن عاصكم الليثكي، 

 وعبسة الفيل، وعبد هللا بن أبي إسحان وعبد هللا بن هرمز.

عكن علكم النحكو والصكرف،  ـ  الطور الثاني:اتسم هذا الطور بانفصال علم القراءات

واتسال علم النحو والصرف، وظهكور حرككة التصكنيف فيكه ومكن أشكهر علمكاء هكذا 

 الطور عيسى بن عمر الثقفي، وأبو عمروا بن العالء.

ه، 220ه إلى سنة 155وتبدأ هذه المرحلة من سنة ـ المرحلة الثانية  مرحلة النمو  

هكذه المرحلكة بتعكدد مكواطن هكذا  وقامت هذه المرحلة في البصرة والكوفكة، واتسكمت

العلم، وبكثرة العلماء، مما جعله يزدهر فظهرت مسائل الخالف والمناظرات وكثكرة 

المصنفات ومن أشهر علماء هذه المرحلة: الخليل بكن أحمكد الفراهيكدو، ويكونس بكن 

حبيب، وسبويه الذ و صنف الكتاب وهو أقدم كتاب نحوو صرفي يصكلنا، واألخفكش 

 ؤالء من علماء البصرة، أما الكوفة فمن أشهر علمائها الكسائي.األوسط وكل ه

 ـ المرحلة الثالثة  مرحلة النضوج والكمال 

ه، وقامت هكذه المرحلكة أيضكا 292ه إلى سنة 221وتبدأ هذه المرحلة من سنة  

فكككي البصكككرة والكوفكككة، واتسكككمت هكككذه المرحلكككة بنضكككوج علمكككي النحكككو والصكككرف 

رف عن علم النحو، ومكن أشكهر علمكاء هكذه المرحلكة: واكتمالهما وانفصال علم الص

أبو عمر الجرم، أبو عثمان المازني الذ و ألكف كتكاب فكي الصكرف اسكمه "تصكريف 
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المككازني" والمبككرد وجميككع هككؤالء مككن علمككاء البصككرة، ومككن علمككاء الكوفككة فمككن 

 ألشهرهم يعقوب بن السكيت وثعلب.

 ـ المرحلة الرابعة مرحلة الترجيح 

ه إلى عصرنا الحاضر، ونشأت هذه المرحلة 293لمرحلة من سنة وتبدأ هذه ا

 .1في بغداد، ثم توزعت في أقطار العلم اإلسالمي

واتسكمت هككذه المرحلكة بوجككود مككوطن جديكد لهككذا العلككم، وهكو ببغككداد وظهككور 

 مذهب جديد فيه، يقوم على أساس المفاضلة بين المذهب البصرو والكوفي.

ونظكككرا لطكككول هكككذه المرحلكككة فقكككد تعكككددت مكككواطن علكككم الصكككرف وكثكككرة العلمكككاء 

والمؤلفات، ومن أشهر علماء هذه المرحلة: أبو علكي الفارسكي الكذو ألكف كتكاب فكي 

الصرف أسماه "التكملة" وابن جني الذو ألف كتاب في الصرف وسماه "التصكريف 

 ارسي".الملوكي"، والزمخشرو وابن يعيش الذو شرح " التكملة للف

 ـ مفهو  العروض 3

لسان العرب البن منظور:"عرض: العرض خالف الطول والجمع أعراض، أـ لغة  

وعرضككت الشككيء جعلككه عريضككا، والعراضككات: هككي اإلبككل، العريضككات: اآلثككار، 

والمعرض: نعم وسمة العراض، وعكرض الشكيء عليكه يعرضكه عرضكا، أراه إيكاه. 

: عرضهم واحدا واحكدا، وعكارض الشكيء معارضكة: قابلكة. وفكالن وأعترض الناس

يعارضني أو يباريني، وعرض من سلعته: عارض بها فأعطى سكلعة وأخكذ أخكرب 

                                                                 

التواب المجلس  ـ ابن درستويه، تصحي  الفصي ، ت : تحقيق محمد بدوف المختون، مراجعة رمضان عبد1
 م.1997:  1األعلى للشؤون اإلسالمية، قاهرة، ط
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وعارضككه فككي البيككع فعرضككه يعرضككه عرضككا، وأعككرض لككك الشككيء مككن بعيككد بككدأ 

 1وظهر.

 وأعترض عرضه:"نحا نحوه والعروض األمتعة التي ال يدخلها كيل وال وزن، حيث

يورد التبريرو:"أن  العروض ميزان الشعر، بها يعرف صحيحه من مكسوره، وهي 

مؤنثة وأصل العروض في اللغة هو الناحية من ذلك قولهم أنت معي فكي عكروض ال 

تالئمني أو في ناحية، لهذا سكميت الناقكة التكي تفتكرض فكي سكيرها العكروض، ألن هكا 

سمي هذا العلم عروضا كونه ناحية  تأخذ من ناحية دون الناحية التي سلكها، ويكون

من علم الشعر أو ألن الشعر معروض عليه، فما وافقه كان صحيحا وما خالفكه ككان 

 2فاسدا."

العروض هو العلم الذو يعرف بين صحي  أوزان الشعر من فاسدها ب ـ اصطاحا  

 3وما يدخلها من زحافات وعلل، وقد وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدو.

ة ألسككباب وضككع علككم العككروض:" تؤكككد الدراسككات أن الخليككل بككن أحمككد أمككا بالنسككب

 الفراهدو، هو مكتشف علم العروض، وفيما يلي تظهر أسباب علم العروض:

ـ يقول ابن خلكان:"إن  دولة اإلسالم لم تخرج أبدل العلوم التي لم يكن لها عند علماء 

العكروض الكذو العرب أصول من الخليل، ولبس علكى ذلكك برهكان أوضك  مكن علكم 

العن حكيم أخذه والعن مثال نقدمه وإن ما اخترعكه مكن مكر  لكه بالصكغارين مكن وقكع 

 4مطرقه."

                                                                 

 .109-108ـ جمال الد ين أبي الفضل محمد بن مكرم األنصارو المصرو اإلفريقي، لسان العرب، ص1
 .17: د ت، ص ـ تبريزو الكافي لعروض الفوافي، د ط2
، 2002: 1ة، دار الشرون للنشر، طـ إبراهيم عبد هللا أحمد عبد الجواد، العروض بين األصالة والحداث3

 .111ص
 .14-13، ص2003: 4ـ هاثم صال  منال، الشافي في العروض والقوافي، دار الفكر العربي للنشر، ط4
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ومن خالل قول ابكن خلككان نسكتنت  أن  علكم العكروض سكبب ال الخليكل ولكيس 

 ألحد ايره يمكن أن  تكون له يد في أصول هذا العلم.

والكككنغم أحكككدثت لكككه علكككم فقكككد أشكككارت المصكككادر إلكككى أن  معرفكككة الخليكككل بإليقكككال  -

 العروض.

ويقول أيضا جالل الحنفي:"حكاية الصغارين عرفكت فكي ايكر هكذا الموضكول فقكد  -

ذكروا أن  فيتااورس مكر  بسكون الصكغارين أو الحكدادين فسكمع أصكواتا أحكس  بأنهكا 

مناسبة األوزان لشيء قد هم بتأليفه فون ينظر إلكى صكناعها وجعكل يكزن إيقكاعهم " 

لحنفككي يتبككين لنككا أن  علككم العككروض أو شككبهه ينككول مككن أصككوات ومككن خككالل قككول ا

 الحدادين وذلك للتناسق في النغم واإليقال.

ـ ويقال أيضا أن  الخليل دعا بمكة أن  يرزن علما لم يسبقه عليه أحكد فلمكا رجكع مكن 

 1حجه فت  هللا له بعلم العروض.

ر بالتككالي فقككد تعككددت وضككع علككم العككروض وذلككك لضككروب مككن وجهككات نظكك

مختلفككة وفككي الغالككب فهككو ينتمككي إلككى الخليككل الككذ و كانككت لككه درايككة واسككعة واطككالل  

 عليه.

معرفة علكم العكروض ضكرورية لدارسكي اللغكة العربيكة   2ج ـ  أهمية عل  العروض

وحتى الباحثين لمعرفة التراث العربي وأيضا مهكم بالنسكبة للشكعراء علكى حكد  سكواء 

ون شككعرهم دون المعرفككة بككأوزان الخليككل علككى الككرام مككن أن  بعككض الشككعراء يظمكك

                                                                 

 .19ـ إبراهيم عبد هللا أحمد عبد الجواد، العروض بين األصالة والحداثة، ص1
 
، 2002: 1حداثة، دار الشرون للنشر، طـ إبراهيم عبد هللا أحمد عبد الجواد، العروض بين األصالة وال2

 .17ص
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معرفككة علميككة دقيقكككة، ومعرفككة ككككذاك بقواعككد العكككروض وقوانينككه ولهكككذا فككبن  لعلكككم 

 العروض أهمية تكمن فيما يلي:

ـ نستطيع بعلم العروض أن  نحكم على ما ضك  مكن وزن الشكعر ومكا اختكل، وتقكويم 

 األوزان.

 وفهمه فهما دقيقا.ـ يساعدنا على القراءة الشعر قراءة سليمة، 

ـ من خالله نكشف الروايات الصكحيحة مكن الفاسكدة للشكعر فكي بطكون كتكب التكراث 

 وخاصة أثناء تحقيق المخطوطات التراثية.

ـك أككد  القككدماء ضكرورة معرفككة علكم النحكو والقافيككة، وال سكيما أن  علككم الشكعر ينقسككم 

افيه ومقاطعه، وقسم أقساما، فقسم ينسب إلى علم العروض ووزنه، وقسم إلى علم قو

 ينسب إلى لغته.

وممكا سككلف ذكككره نجككد أن  علككم العككروض هككو اآلخككر لككه مكانككه ضككمن العلككوم 

األخرب وذلك من خالل تجذره في التراث العربكي أو بكاألحرب سكاعد البكاحثين فكي 

 معرفة األوزان والقوافي معرفة دقيقة صحيحة وسليمة من األخطاء.

 ـ مفهو  فقه اللغة  4

جاء في لسان العرب البن منظور."الفقه العلم بالشيء، والفهكم لكه والفقكه فكي أـ لغة  

األصل الفهم، يقال أوتي فالن فقها في الد ين أو فهما فيه، وفقه فقها بمعنى علم علمكا 

وقد فقكه فقاهكة وهكو فقهكه مكن قكوم فقهكاء وفاقهتكه إذ بحثتكه فكي العلكم، والفقكه الفطنكة، 

 ."وقوة الس هم فوقه والجمع فقا

يعني حسن اإلدراك والفهم والعلم بالشيء وأيضا الفهم له، وفقه فقها: ب ـ اصطاحا  

أو علم علما، وفقه عنه، فهم كما يعنكي معرفكة األصكول والتعمكق فكي دراسكتها. وقكد 
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عرف أيضا رمضان عبد التواب:" بأن ه مصطل  يطلق على العلم الكذو يكشكف عكن 

ن الت ككي تسككير عليهكا ومعرفككة سككر تطورهككا، أسكرار العربيككة، والوقككوف علكى القككواني

ودراسة ظواهرها المختلفة، دراسة تاريخية وصكفية، إذن فقكه اللغكة يعنكي التفقكه فكي 

معرفة خصائص اللغة العربية ومميزاتها الد قيقة، حيث أنه ينحصر قديما فكي معرفكة 

ت الجي د من النصكوص أثنكاء تحليلهكا، والمكدرس فكي فقكه اللغكة يوضك  معكاني ودالال

الفقككرات التككي تتضككمنها النصككوص كمككا يككولي أهميككة لهككا مككثال: كالصككورة الكتابيككة 

ومقارنكة لغكة قديمكة بلغكة حديثكة، ومكن هنككا جكاءت كتكب فقكه اللغكة تحمكل اسكم كتككاب 

 1الخصائص، أو سر صناعة اإلعراب، وسر اللغة أو المزهر علوم اللغة وأنواعها.

ل  فقه اللغة يتوضك  لنكا أن  ومن خالل ما قاله رمضان عبد التواب عن مصط

فقه اللغة كعلم يولي عناية بارزة في الكشف عن أسرار اللغة العربية ويدرسها سواء 

 من الناحية الوصفية أو التاريخية.

وبالتالي يمكننا أن فقه اللغة تهز إليه بوجهات نظر مختلفة فمكثال فكي القكديم لكم 

م يككن لكه تخصكص يبكين لنكا بأن كه يكن له منه  واحد على تناول الد رس اللغكوو، ولك

ككان ينحصكر فقكط علكى معرفكة النصكوص خكالف لهكا ألصكب  عليكة اآلن فقكد تطكور 

وأصب  له مفهكوم آخكر وذلكك مكا تحكدث عنكه المستشكرقين اإليطكالي جكوه بكرو بأن كه 

 تحت مسميات من بينها علم اللغة العلم.

وانبهكا الصكوتية، وأما علم اللغة: وهو العلم الذ و يبحث فكي اللغكة مكن جميكع ج

والصكككككرفية، والمفرداتيكككككة والدالليكككككة وأيضكككككا النفسكككككية واالجتماعيكككككة والمعجميكككككة 

والديداكتيكيكة والتطبيقيككة، حيكث أن  هنككاك مككن أطلكق علككى هككذا العلكم : علككم اللسككان،  

اللسانيات، األلسنية أو باألحرب يطلق على هذا العلم ب:عبم األصوات علم أصوات 

                                                                 

 .14، 13ـ رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  د، ط، ت(ض1
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اريخي وعلم األصوات التجريبي، علم األصوات التزامني، البحث، علم األصوات الت

علكم األصككوات التصكويرو، وعلككم األصككوات السكمعي، علككم األصكوات العككام، وعلككم 

األصوات الفزيكائي وايرهمكا مكن المسكميات وعليكه فكبن  علكم اللغكة العكام وهكو العلكم 

نظريكة  الكذو يكدرس الظكواهر اللغويكة الت كي تشكترك فيهكا جميكع اللغكات، ويبحكث فكي

اللغة بشكل عام، وفي مناه  البحث اللغكوو، فعككس فقكه اللغكة الكذو هكو فكي الحقيقكة 

علم قائم بدراسته ظواهر لغة ما فقط دور دراسة الظاهرة اللغوية كظاهرة  لها أبعاد 

 1عامة في اللغات.

الدراسات اللغوية العربية وظهكرت علكى يكد  كما لفظة فقه اللغة تخصصت بها

 2الثعالبي في كاتبه : فقه اللغة وخصائص العربية.

ومن خالل هذه التعريفات يتض  لنا أن ه قكد تعكددت التسكميات للفظكة فقكه اللغكة 

 لكن المعنى يبقى واحد فهو بوجه عام يبقى علم.

ه فكرول عديكدة لعكل  من العلوم األخرب ل 3نجد أن علم اللغة أو فقه اللغة كغيره

( حيكث سكماه العلمكاء بعلكم  الفنتكة phonitiqueأبرزها تتمثل في:"علم األصوات 

التجويكد ككون أن ككه تنكاول مككن اللغكة أصكوات فيحككدد صكفاتها، ومخارجهككا ومكا يتصككل 

بأعضاء النطق، وأثر بعضها في البعض أو ما يخص اللسان العربي، ويقكرب لعلكم 

 األصوات هذا ما يسمى في وقت بعلم األرطوفونية.

لكذ و ال يتنكاول مكن عناصكر  الفنلجة( مثكل الفوناتيكك ا phonologieعلم األصوات

اللغككة إال  الصككوت، والفككرن أن  الفونتيككك يككدرس األصككوات فككي ذاتهككا ولككذلتها دون 

                                                                 

 .11م، ص2003ـ صال  بلعيد، فقه اللغة العربية، دار مومة للنشر،  د، ط(، 1
، فقه اللغة وخصائص العربية، دار ـ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل بن أبي منصور الثعالبي النيسابورو2

 .181: د ت، ص3الفكر للنشر ط
 .15ـ صال  بلعيد، قضايا في فقه اللغة، ص3
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االهتمام بالوظائف التي تقوم بها هذه األصوات في اللغة، حيث أن  الفونولوجيكا يهكتم 

 بوظيفة الصوت  وتغيره، أو أن  وظيفته تعبيرية.

ويسمى مكتن اللغكة، أو المعجميكة، ينصكب   المتنية( lexicographieـ علم المعجم 

اهتمامكه علكى الكلمككات فقكط، فيحكدد معنككى الكلمكة ويسكعى إلككى تصكنيف الكلمكات فككي 

 فصائل، ويبحث في عالمة الكلمة بمدلولها.

 البنية( ويسميه البعض علم البنية أو الصيغة ألنكه  morphologieـ علم الصرف 

 يعال  الكلمة في حالتي السكون والتصرف.

الداللية يهتم بتحديد معنى الكلمة وتعدد المعاني للكلمة  sémantiqueعلم الداللة  ـ

الواحككدة، والعالمككة بككين الكلمككة والمعنككى، وتبككدل المعنككى، وطرقككه وقوانينككه وحيككاة 

 الكلمات، والمراحل الت ي تمر  بها والدة ونشأة وشباب، وشيخوخة، وموت.

وساحته هي ساحت النحو، فهو يهتم ببناء  الن ظم أو علم النظم، syntaxeـ التركيب 

الجملة، واألنماط التي تتخذها العبارات في اللغة كما يبحث في حروف المعاني الت ي 

 تربط أجزاء الكالم ببعضها البعض.

األسلوبية، علم يبحث في أساليب اللغة باختالفها واختالف  stylistiqueـ األسلوب 

ة، كتابكة ومسكرح، وذلكك بكاختالف العصكور فنونها من شكعر ونثكر وخطابكة ومحادثك

والطرن التي تسلكها األساليب في تطورها فكبذا أضكل باحكث علكى لسكان مكا فكدرس 

أصواته، وتراكيب دراسة وصفية هدفه مجرد الكشكف عكن الحقكائق اللغويكة فكي هكذا 

من، فيدخل ذلك تحت الدراسة اآلنيكة  اللسان وبيان خصائصه في فترة محددة من الز 

ى النظر إلى الظكاهرة االجتماعيكة مكن خكالل ارتباطهكا بكالظواهر األخكرب، أو بمعن

وهي أكثر جدوب في الدراسات العلمية للغة، مثل دراسة الطرن الكتابية وتعلم اللغكة 
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األجنبيكة وهكذا مكا نكص عليكه دوسوسكير  مكن أن  اللغكة تتضكمن فكي ككل لحظكة قائمككا 

 1ي.وتطورا في آن واحد، وهي في كل لحظة نتاج للماض

ويتض  لنا من خالل تلك الفرول أن  فقه اللغة بفروعه تلك كانت له جذور في 

الماضي وأصب  لها نتاج في الحاضر وهذا إن  دل  على شيء إنمكا يكدل علكى تطكور 

هذا العلم بحيث أصبحت له مكانة بارزة ضمت العلوم األخكرب مكنكت مكن أن  يككون 

 تبطا بالعلوم األخرب ارتباطا وثيقا.علما قائما بذاته،  ومكنته من أن  يكون مر

أما بالنسبة للموضوعات الت ي اختص بها فقه اللغة فهي كاآلتي:"جمع اللغة، التدوين، 

 الحديث عن اللغات القديمة، وتأثيرها وتأثر العربية فيها.

 ـ االحتجاج الل غوو، التحرو الل غوو وتوثيق النصوص.

وأثرهما في تقوية الرصد اللغوو للعربيكة،  ـ القرآن الكريم والحديث النبوو الشريف

 باإلضافة إلى اللحن ومختلف اللهجات العربية.

ـك المعكاجم العربيكة وأثرهمككا فكي المكتن اللغكوو العربككي، ظكواهر التوليكد اللغكوو ومككا 

يتعلككق بككه مككن اشككتراك لفظككي وتككرادف وتضككاد ، وأيضككا عككال  اللغككة فككي عصككر 

ربيككة المتمثلكة فككي: التعريكب، الخككط، تعلككيم االنحطكاط، المشكككالت العصكرية للغككة الع

 2العربية لغير الناطقين بها وعلم المعلومات وأخيرا قضايا عصرية في فقه اللغة.

 وبالت الي لفقه اللغة مصادر متعددة ومتنوعة نشير إلى بعضها:

 ـ  اللهجات العربية القديمة كالم العرب شعره ونثره.

 والقراء والحديث النبوو الشريف. ـ القرآن الكريم والقراءات القرآنية

                                                                 

 .15ـ صال  بلعيد، قضايا في فقه اللغة العربية، ص1
 .12م، ص2003ـ صال  بلعيد، قضايا فقه اللغة العربية، دار مومة للنشر، د ط: 2
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 ـ رواة الحديث والرواية اللغوية، اإلسناد في توثيق النصوص القديمة.

 ـ التحريات اللغوية القديمة الت ي أنبنى عليها متن اللغة.

 ـ االستفادة من علوم اللغات الحضارية الت ي سبقت العربية كالفارسية والبزنطية.

 .1والمحدثين وكذلك اجتهادات المستشرقين ـ اجتهادات اللغويين القدامى

سبق ذكره نستنت  أن  لفقه اللغة موضكوعات شكتى جمعكت بكين المعكاجم واللغكة  ومما

والقرآن الكريم إضافة إلى عديد المصادر الت ي استقى من مادتكه اللغويكة التكي تمثلكت 

فككككككككككككككككككككككككككككككككي اللهجككككككككككككككككككككككككككككككككات والروايككككككككككككككككككككككككككككككككات وايرهككككككككككككككككككككككككككككككككا.

                                                                 

 . 12ـ صال  بلعيد، المرجع نفسه، ص1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ السيرة الذاتية البن مال .

 ـ ن   النحو قبل ابن معطي الزواوي.

 ـ سبب ن   ابن معطي لأللفية.

 منهج ابن معطي في تسيير تعلي  النحو العربي.ـ 

 األلفية حجمها وعروضها ون مها على بحرين.ـ تسمية 

 ـ لغة األلفية وخصائصها.

 وابن مال  في ن   الد رة األلفية.  القضايا التي تطر  إليها كل من ابن معطي ـ أه 
 

 

 

 

 

 
  

في ألفية  القضايا اللغوية :الثانيالفصل 
 ابن معطي دراسة وتوضيح
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كان من السباقين إلى نظم قصيدة تعليمية سماها  بما أن  ابن معطي الزواوو

باأللفية، فبن  هناك علماء لغويون آخرون قد حذوا حذوه من بينهم ابن مالك ومن 

خالل ألفيته التعليمية هو اآلخر الذ و قد يكون قد تأثر فيها بألفية ابن معطي شكال 

فية ابن معطي ومضمونا كما قد تكون ألفيته أيضا شرحا وتوضيحا بما جاء في أل

لذلك تحضرنا هنا الموازنة بين األلفيتين بين الحين واآلخر لتوضي  قضايا ألفية ابن 

 مغطي أكثر.

ومن هنا البد لنا من اإلشارة إلى تعريف ابن مالك:هو "جمال الد ين محمد بن  

ولد في 1عبد هللا بن مالك اإلمام العالمة األوحد الطائي الجياني األندلسي المالكي

ه(على 600ان بفت  الجيم وتشديد الياء، وهي إحدب مدن األندلس الوسطى سنة  جي  

أما بالنسبة إلى عصره: رحل وهو شاب قوو  2أكثر الروايات وأقربها إلى الصحة

العزم إلى بالد الشام مارا بمصر، وقد هيأ له هللا تعالى الحياة العلمية التي ارتحل من 

لشام، كان يميل على الحفظ والتنقل ومن ذلك اهتم أجلها، فكان إماما ومدرسا ببالد ا

 كثيرا بالنظم، حيث كان النظم هو سمة العصر.

حيث توارث العرب هذه الصفة ألن ه ترب ي ملكة اكتساب اللغة والمهارات 

د على مسائل النحو وقد قال عنه بعض النحاة الذ ين جاءوا بعده أن   العقلية في الر 

العرب، واستشهادا بها وقد كان همه التردد على العلماء أكثر النحاة حفظا إلشعار 

 واألخذ عنهم حت ى يتفنن ويتذون العلم الذ و يريد أن  يصل إليه.

                                                                 

، ألفية ابن مالك في المحو والصرف، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان د ط، د بن مالك محمد بن عبد هللاـ 1
 .3ت، ص

، 1982-1402: 1ـ ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ت : عبد المنعم أحمد هويدة، دار المأمون للتراث، ط2
 .17ص
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أما عن أبرز شيوخ ابن مالك:"ذكر الجزرو أن  ابن مالك أخذ العربية في 

بالده عن ثابت ابن خب ار وأن ه حضر على أبي علي الشلوبين نحو العشرين كما ذكر 

سيوطي أن  له رواية عن أبي الص قر، وذكر السيوطي:"أيضا أن ه سع بدمشق من ال

الشخاوو وجالس يحلب ابن عمرون تلميذ ابن يعيش وتصدر بحلب وأم  بالسلطانية 

 1ثم تص در بحماة مدة".

وعليه يمكن أن نقول: أن  ابن مالك كان له كمال العقل والوقار وذلك من 

 والنحو حيث كان فيها بحرا االيجازو وحبرا االيبارو.خالل اطالعه وعرفته باللغة 

 ـ ن   النحو قبل ابن المعطي  1

خف  الشعر على اللسان العربي، وقيد بهم مآثره، وسجل على بحوره خواطره 

 ومشاعره، وقد لجأ إليه مصنفوا العلوم والفنون، يضبطون به القواعد ويقيدون به

األحكام، وقد وجدت عدة منظومات في علوم الحديث واألصول والبالاة والعروض 

وايرها، وقد كان للنحو في  هذا الميدان النصيب األوفى، فكثر النظم فيه بين 

قصيدة على قافية واحدة إلى أرجوزة متعددة القوافي، وبين النظم في مسألة واحدة 

ئله، وعلى هذا فقد تنسب أول منظومة من مسائه إلى نظم يستغرن كل أبوابه ومسا

ه( وذكرها خلف األحمر  ت 170في النحو إلى الخليل ابن أحمد الفراهيدو  ت 

 2ه( في كتابه "مقدمة في النحو".180

ويبدو أن  أشهر نظم قبل ابن المعطي كان نظم الحريرو، بدليل قول: "ابن 

و و" يريد أن ه ليس ية " خلت من حشالخباز" : في شرح قول ابن المعطي في ألف

                                                                 

 .17ية، د ط، د ت، صـ ممدوح عبد الرحمان، المنظومة النحوية دراسة تحليل1
ـ عبد الرحمان عب ان، الشعر التمهيدو في األدب الجزائرو القديم في عهد الموحدين دراسة في موضوعاته 2

 .49، ص2008 -2007وبنيته ابن معطي نموذجا، جامعة قاصدو مرياح، ورقلة، د ط: 
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لفظها فضلة كما فعل الحريرو في "ملحته" فبن ه قد ذكر نصف بيت أو ثلثه من اير 

 1فائدة تتميما للوزن."

 الزواوي وتسميتها  ـ سبب وضع ألفية ابن المعطي2

 أـ سبب ن   األلفية 

اتجه العلماء إلى تأليف المنظومات التعليمية، حيث أدركوا ما في طبال 

ن ميل اريزو إلى استيعاب المنظوم واستظهاره وعلى نحو يفون اإلنسان م

استيعابهم للمنثور واستظهارهم إي اه ومن ثم كان نظم العلوم انعكاسا ظاهرا لرابة 

العلماء في حفظ العلم وذيوعه وتداوله وتزيد الناس بالحقائق والمعلومات المتعلقة 

حو بشكل منظم ومتكامل وأول بحياة الفرد والجماعة، وابن معطي أول من نظم الن

ى نظمه باأللفية وقد وصفت قواعد النحو وأسسه على أيدو العديد من  من سم 

الشعراء من أمثال ابن الحاجب وابن مالك وسارعي منوالهم بعد ذلك كل من شارك 

في هذا المجال، حيث يعود السبب إلى نظم األلفية في كون الشعر وسيلة سهلة  

 للحفظ بخالف النثر.

ـ الحرص على قواعد النحو والصرف بعدما بدأ اللحن يتسرب والفساد يسرو في 

اللغة العربية مسرب الدم في الجسم وذلك بسبب االختالط الذ و حدث بعد دخول 

األعاجم إلى اإلسالم فتأثر اللسان العربي فدعت الحاجة علماء ذلك الزمان لتأصيل 

 قواعد اللغة لمواجهة ظاهرة اللحن.

 ام في تسيير علوم المختلفة مع  قصد التجديد في طريقة التعليم.ـ اإلسه

 ثم بيت ابن المعطي الد واعي لنظم هذه األلفية فيقول:

                                                                 

 .392في طبقات اللغويين والنحاة،  د ط ت (، ص  ـ جالل الد ين عبد الرحمان السيوطي، بغية الوعاة1
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ْم أْن أ ْجع ال   د ا إْخوان صْدن لي ع لى            أن  اْقت ض ْو من ي ل ها ذَّا ح   و 

ا دَّتاه  ة في الن ـــْحو            عا جــــيز  ةً و  وز  ل ــْت مْن حــْشو  أْرجا  أْلف خ 

ـــْم             وْفـــق  اْلذَّك ْي والب عيد أ ك ف ـهام   لعْلمهم بــأ ن ْ حـــْفظ  اْلنَّـــظ 

جـ ز و  اْج ما ل ى اْزدو  ْجـز             إذا بان ى ع  ْشـطاورا ب ـْحرا الر  ا م   ال سي م 

ــ ريع              ما  ــاهيه من  الس  ا ياض  ْج اْلش طاوْر كاْلتَّص ريعْ أ و م   1ْزد و 

( نستنت  أن  ابن المعطي استجاب لطلب 05إذ ن من خالل هذه األبيات  

جز  اإلخوان،  لعلمهم بأن  الن ظم أسير الحفظ من النثر وأيضا أن  كال من البحرين الر 

لماء والسريع تفعيلتهما سهلة وبسيطة، وبي ن أيضا أن  السبب الذ و جعل الكثير من الع

يؤلفون منظومات تعليمية، هو إدراكهم ما في طبائع اإلنسان من ميل اريزو إلى 

استيعاب المنظوم واستظهاره على نحو يفون استيعابهم للمنثور، واستظهارهم إي اه 

وعليه فبن  نظم العلوم كان انعكاسا ظاهًرا لرابة العلماء في حفظ العلم وانتشاره 

 .2وتداوله

هذه األبيات أن  ابن المعطي قد استعمل كلمات سهلة يتض  لنا من خالل 

وبسيطة يسهل على الذكي وبعيد الفهم حفظها وفهمها وأن  الشعر هو أيسر حفظا من 

 النثر.

"كانت ألفية ابن معطي من ب ـ منهج ابن معطي في تسيير تعلي  النحو العربي  

النحو العربي وتيسيره، أهم وأعظم المسائل التعليمية الت ي اتبعها العلماء لتعليم 
                                                                 

، 7، م1985-ه1405: 1ـ علي موسى الشوملي، شرح ألفية ابن المعطي، مكتبة الخانجي الرياض، ط1
 .27ص

ـ إسحان إبراهيم بن موسى الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، ت : عبد الرحمان بن 2
: 1،ط1العلمية وإحياء الت راث اإلسالمي، جامعة أم القرب مكة المكرمة، ج سليمان العثيمي ، معهد البحوث

 .24م، ص2007
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وتدليل مسائله، فقد كانت منظومات الشعر التعليمي النحوو تهدف في األساس إلى 

 التيسر على المتعلمين، إلى جانب اتجاهه التجديدو في الوسائل التعليمية.

ولقد جاءت ألفيته على نمط تعليمي ,فهي تتوفر على عناصر التبسيط و التوضي  

ألن النمط التعليمي كان سمة العصر نظرا لتعقيد بعض لقواعد النحو العربي، 

مسائل النحو من قبل بعض النحاة المتأرخين الذين فسدت ملكة لسانهم، حيث يمكن 

 إستبانة المنه  التيسرو لتعليم النحو العربي فيما يأتي:  

ـ جاءت األلفية جامعة شاملة لمختلف أبواب النحو العربي في كلياته وفي جزئياته، 

انت تتبع نظام التعميم ثم التخصيص، كما كانت تلتزم منه  التقسيم والتبويب،اير وك

أن  ابن المعطي قصر منظومته في تعلم اللغة العربية وعلى الكليات الت ي يحتاجها 

المبتدئون فكأن ه انتقد التفريع الذ و انتهجه النحاة وتكلفهم للعلل، حتى حملوا الصناعة 

 النحوية فون ما تحمله.

ـ كلن ابن معطي واض  المنه  من حيث سرد القواعد واستخدام المناسبة 

واالستطراد، وارتباط الالحق بالسابق، وكان أحيانا يدم  المسائل الكثيرة تحت باب 

واحد تجنبا لتشقيق المسائل وهذا راجع لتيسير تعليم النحو وجعله قريبا من أذهان 

العناوين الت ي صدر بها األبواب النحوية  متعلميه، ويمكننا أن  نالحظ ذلك من خالل

 ففي أول باب يقول:

ِلم". الك  ِم و  ـــال  د ِ الكــ  وِر أ ْعت ِصم            الق ْولا فِي ح  ب ِي فِي األما  "بلل ه ر 

 1فهو يتطرن المفهومي الكالم والكلم.

 ج ـ تسمية األلفية وحجمها وعروضها  

                                                                 

 .10م، ص1995ـ صال  بلعيد، ألفية ابن مالك في المبزان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط: 1
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من أشهر مؤلفات ابن المعطي ألنها أول منظومة تعد الد رة األلفية في علم العربية 

نحوية، وهي مصطل  عددو لمجموعة ما، عددها أو قيمتها ألف بيت، وهي عشر 

حيث أن ه نظم فيها وجمع قواعد اللغة العربية في ألف  1مئات جمع ألوف وآالف.

م( وهو أول 595نظمها في سنة خمسة وتسعين وخمسمائة  2وواحد وعشرون بيتا.

 .حيث قال:1018ق لفظ األلفية في البيت ثمانية عشر ألف من أطل

ة األ ْلـــــفي ة. اْم الدَر  ــْروي ةا            ه ذ ا تـم  هاْم الم   ن ْحوي ة أْشع ــارا

وقد كانت أرجوزة مختصرة شملت قواعد النحو والصرف ويظهر ذلك في قوله: 

ة فِي النَّـــْحو              ِجيز  ةا و  وز  ــْشو. أاْرجا ل ْت مْن ح  ا أ ْلف خ  دَّتاه   عا

سم( ثالثة 23سم( وطولها  5كانت صغيرة الحجم، بلغ سمكها خمس سنتمترات  

سم( وعدد صفحاتها اإلجمالي 17وعشرون سنتمترا وعرضها سبعة عشر سنتمترا 

 3ص(.75بلغ خمس سبعون صفحة  

 د ـ ن   األلفية على بحرين  

يصواوا قواعدهم على قصيدة من بحر واحد عادة ناظمي القصائد العلمية 

وأرجوزة مختلفة القوافي من بحر الرجز، وهذا الشكل األخير هو الغالب على 

وما 4المنظومة العلمية، لكن ابن معطي حيث صنف ألفيته اختار شكال لم يسبق إليه

 تميزت به أن ها جاءت على بحرين من بحور الشعر هما: الرجز والسريع وقال فيها:

ـــز. وج  ل ى إْزدواْج ما ْشطاوْر ب ْحر الرْجز       إذَّا بان ى ع  ا م  ي م   ال  س 

                                                                 

 .80ص ـ عبد الراجحي، دروس في المذاهب النحوية، دار النهضة العربية، بيروت،،لبنان، د ط ت،1
 .14م، ص1971ـ القريدو  عبد العالم، ألفيات النحو الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  ط: 2
م، 2010ـ ابن المعطي يحي، الد رة األلفية في النحو والصرف والخط والكتابة، دار الفضيلة، القاهرة، ط: 3

 .17ص
 .80ربية، بيروت، د ط ت، صـ عبد الراجحي، دروس في المذاهب النحوية دار النهضة الع4
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ْشطاوْر كالتصريع . اِهيِه مْن الس ـريْع              مْزد وج اْلم   أ ْوياض 

وهذا اير مألوف في فن النظم يقول ابن القواس:"وأعلم أن  الطريقة الت ي 

 في نظمها قصيدة من بحرين".ارتكبها يحي لم يسلكها العرب إذ ليس 

ولعل سبب ذلك يرجع إلى التشابه بينهما حيث لم يفترقان في صورهما بالوتد 

األخير من العروض والضرب، ففي بحر الرجز تنتهي التفعيلتان بوتد مجمول 

 مستفعلن( وفي البحر السريع تنتهيان بوتد مفرون  مفعوالت( وهو تشابه يوهم إن  

 السريع من الرجز.

ول صاحب الخزانة: "ورب ما من ال يحسن العروض، أن ه من الرجز كما يق

جز ال يكون في  معوالت( فيرد إلى مفعوالت  .1توهمه لبعضهم ألن  الر 

وهذا أشد ما يكون من التشابه بين هذين البحرين، ويقول أيضا الشريثي: "لذلك ال 

ك البيتين بذل على حسه يكاد يفرن بينهما إال  الماهر بالعروض فاختار ابن معط لتل

. ومنه نقول: أن  ابن المعط تميز عن ايره بالدهاء والفطنة وذلك في 2المرهف"

 استخدامه بحرين في قصيدة واحدة.

 ف ـ لغة األلفية  

إن  أول ما يلفت نظر قارئ ألفية ابن معطي هو العذوبة والسالسة واألحكام 

إلنشاء المعاني أو المدي  المتحيز في صيااة القواعد النحوية، وليس هذا ضربا من ا

ألن ه اشتغل باألدب درسا وتصنيفا فجل مصنفاته تدور في فلكه، وقد انعس ذلك في 

معالجته لقواعد النحو نظما، وقد سبق قول الحناز شارح األلفية:"إن ه ليس في لفظها 

                                                                 

 .14ـ عبد العلم القريدو، ألفيات النحو الثالث، ص1
 .17ـ يحي ابن عبد المعطي، الد رة األلفية، ص2
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فضلة، كما فعل الحريرو في "ملحته" فبن ه قد يذكر نصف بيت أو ثلثه من اير 

 ائدة تتميما للوزن. ف

وقال أيضا في ختام شرحه:"فلقد حاز في هذه األرجوزة السبق حيث جمع بين اللفظ 

 .1القليل والمعنى الكثير، وكيف ال يكون كذلك وقد كان في العربية نسي  وحده"

 وهذا مثل لعذوبة الصيااة قال:" في الكالم على الممنول من الصرف: 

د ق ـــبيل ة أً  ــرا ا.وإن  تـ  ــغ لاْب ول ْخم  تـ  ـــــرْف ك  ــا               ل ْم ي ْنص   ْو أمَّ

ـــــــاْن. ْدت  باْلــــــباْلد ان               ت أ ن ْيتا ت ْعِريف ك مــْن عام  ذ ا إذ ا أ ر   ك 

ْوِضعـــــًا ِصْرفً  ْدت  م  إن ْ أ ر  ْدن ا              و   ـــا.ل ْم ي ْنص رْف إذَّا باْقع ةً أ ر 

ـــــــْحت  ِ. ـــْعِر ِلْلما ا فِي الِش  ف ل ــــــ ِ              د ِليلاه  د ابِـــِق و  اِسِط و   2ك و 

كما قال أيضا أبو إسحان الشاطبي في المقاصد الشافية:"ألفية ابن معط 

مشهورة بأيدو الن اس، وهي ذات محاسن من تقريب المرام اإلفهام وعذوبة السيان، 

فظ والبيان بالمثل مع قلة الحشو مع أن ها مؤذنة بفصاحة صاحبها، شاهدة وسهولة الح

 3له بجودة القريحة وسعة العلم".

إضافة إلى قول ابن المقرئ:"وأعلم أن  األلفية مختصرة الكافية كما تقدم في 

 4كثير من أبياتها فيها بلفظها متبوعة سالسة وعذوبة ونظم ابن المعطي".

                                                                 

 .27ـ يحي بن معط، الد رة األلفية، ص1
ـ إبراهيم بن موسى الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، ت : عبد الرحمان بن سليمان 2

م، 2007: 1معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرب، مكة المكرمة، ط العثيمين،
 .24، ص1ج
 .24ـ المرجع نفسه، ص3
، ت :  إحسان  عباس، دار 2ـ أحمد بن محمد المقرئ التلمساني، ت : الطيب بن اصن األندلس الرطيب ، م4

 .232م، ص1968صادر بيروت، ط: 
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كون أن  ابن المعطي قد نظم ألفيته بلغة بسيطة إلفهام  وبهذا نجمل القول: في

الناس وأن الشعر أسهل حفظا من النثر وعلى حسن قدرة المتعلمين محاوال بذلك 

نس  قواعد النحو والصرف وذلك ما جعله يتميز ان باقي النحاة باألسبقية 

 واألفضلية.

 وـ خصائص ألفية ابن المعطي الزواوي  

 استعملت في ألفية ابن المعطي نذكر من بينها:  من بين الخصائص التي

ـ سالسة األسلوب، وأحكام صيااة القواعد النحوية فبن  ابن المعطي إلى جانب 

علمه، الذ و شهد له به مترجمون وشهدت له به مصنفاته كان شاعرا ممتلكا لفن 

ظم، القول أي ما امتالك،وقد جاءت ألفية شاهدة بذلك لما تميزت به من حسن الن  

 وجودة الشبك والبعد عن التزيد والحشو.

ـ ضمن ابن معط ألفيته كثيرة من شواهد النحو قرآنا وحديثا وشعرا فمن تضمين 

 القرآن قوله:

ثاْل . اواِت ل ِجَر ما فِي اْلس مَّ اوات العاال                و  ا اْلس مَّ ل ق  اَّللَّ  خ 

 وقوله أيضا:

تَّى را بح  أ ْجرا ْنذا إِن ْ ِشئْت  اْرف ْع. و  ما ْذ و  ب ْعد  ما ْطل ع           و  ت ى م   ن ْحو  ح 

فما "خلق هللا السموات" جزء من اآلية الرابعة واألربعين من سورة العنكبوت، 

 و"حتَّى مطلع" جزء من اآلية الخامسة من سورة القدر.

ب األلفية فمن ـ صاج ابن معط رؤوس المسائل والموضوعات نظما وعنون بها أبوا

 ذلك قوله:
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اِء. ابِ اأْل ْسم  ْعر  ابِ             اأْل ْصلا فِي اإْلِ اإِلْعر   اْلق ْولا فِي اْلبِن اِء و 

 وقوله أيضا:

. ااْلْستِْقب الا اِضي و  الا و  اْلم   اْلق ْولا فِي أْزِمن ِة اْلِفْعل                  اْلح 

 ـ موضوعات األلفية 3

 د رة األلفية البن معطي وتنوعت وهي كاآلتي:اختلفت موضوعات ال

ـ 4ـ اشتقان االسم والفعل. 3ـ عالمات االسم والفعل والحرف. 2ـ الكالم والكلم. 1

ـ أزمة 8ـ التثنية والجمول. 7ـ الوقف. 6ـ األسماء المعربة. 5اإلعراب والبناء. 

ألفعال ـ ا11ـ عالمات إعراب المضارل. 10ـ جزم ونواصب المضارل. 9األفعال. 

ـ الممنول من 15ـ القسم. 14ـ حروف الجر. 13ـ نونا التأكيد. 12الخمسة. 

ـ تعدو الفعل إلى المفعول 1ـ التحذير. 1ـ األفعال الالزمة والمتعدية. 16الصرف.

ـ 20ـ األفعال المتعدية إلى مفعولين وثالث مفاعيل. 19الثاني بحرف الجر. 

ـ المفعول 24ـ التمييز.23ـ الحال.22.ـ ظرفا الزمان والمكان2المفعول المطلق. 

ـ العريف 28ـ ما لم يسمى فاعله.27ـ االستثناء. 26ـ المفعول معه.25به.

ـ األخبار ب ال 32ـ األسماء الموصولة.31ـ المضمرات.30ـ العلم.29والتنكير.

ـ 36ـ اإلضافة.35ـ المعرف بالم المعرفة.34ـ أسماء اإلشارة.33والل ذو.

ـ 42ـ االشتعال. 4ـ المبتدأ والخبر. 40ـ البدل.39ـ العطف.38ـ التوكيد.37النعت.

ـ ال 46ـ إن  وأخواتها.45ـ كاد وأخواتها.44ـ الحروف العاملة. 43كان وأخواتها. 

ـ أمثلة 50ـ اسم الفاعل.49ـ أفعال الذم والمدح.48ـ التعجب.47النافية للجنس.

ـ 55ـ النداء.54صدر.ـ الم53ـ أفعال التفضيل.52ـ الصيغة المشبهة.51المبالغة.

ـ 60ـ اإلنكار والحكاية.59ـ االختصاص.58ـ الترخيم.57ـ االستغاثة.56الندبة.

أبنية الثالثي  -64ـ معاني األدوات.63ـ كم.62ـ جمول القلة.61مفسر األعداد.
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التذكير  -67أبنية التصغير. -66جمع التكسير. -65والرباعي والخماسي.

الخط  -71الهجاء واإلمالة. -170والممدود. المقصور -69النسبة. -68والتأنيث.

 -76اإلبدال. -75التصريف. -74ألفات الوصل. -73أبنية المصادر -72والكتابة.

 الضرورات الشعرية. -77اإلداام.

ومن خالل هذه الموضوعات نجد أن  ابن المعطي في الد رة األلفية لم يقتصر 

سائل الصرفية فتحدث عن على النحو بل تعدب ذلك إلى معالجته الكثير من الم

المشتقات بأنواعها في باب مستقل، وتحدث عن الهجاء واإلمالة في باب أخر، كما 

تحدث عن الخط والكتابة ولعل ذلك يرجع إلى علمه وثقافته الواسعة فكان محيطا 

بكل العلوم، وكان إماما في النحو وفقيها وعالما بالقراءات القرآنية وشاعرا فذا كما 

لعروض، وكان تدرجه في الموضوعات منظبطا ومتسلسال، يبدأ تحدث عن ا

باألصل وصوال إلى الفرل، وينطلق من العموم إلى الخصوص، حيث شملت األلفية 

 2ما يقارب ثمانين موضوعا.

 ـ أه  القضايا اللغوية في ألفية ابن معطي الزواوي 4

 ـ أـ في باب الصرف 4

لمسائل من بينها: حروف في باب الصرف عال  ابن معطي مجموعة من ا

الزيادة، حروف اإلبدال وأبنية األفعال الثالثية المجردة وبناء فعلال من ضربا، حيث 

 حوت ألفية ابن معطي أوزان الفعل الثالثي المجرد وقد جاءت على النحو اآلتي:

 ـ ف ع ل: بفت  الفاء والعين نحو: فل س.

                                                                 

-45لحسن  يحي بن عبد المعطي المغربي،الفصول الخمسون،ت : محمد الطناجي،صـ زين الد ين أبي ا1
60. 

 .75-62ـ زين الد ين أبي الحسن، يحي بن عبد المعطي المغربي، الفصول الخمسون، ًص2



 ي دراسة وتوضيحالقضايا اللغوية في ألفية ابن معطالفصل الثاني :                            

 

47 

 

 ـ فِْعل: بكسر الفاء وسكون العين نحو: ِحْبر.

 فِِعل: بكسر الفاء والعين نحو: اِبِل. ـ

 ـ فاْعل: بضم الفاء وسكون العين نحو:فاْفل.

د. ر   ـ فاع ل، بضم الفاء وفت  العين نحو:صا

 هذه بالنسبة ليوزان أما بالنسبة ليمثلة الت ي ذكرها دون وزن هي:

 ـ ا ضاد: بفت  العين وضم الضاد.

بِد: بفت  الكاف وكسر الباء.  ـ ك 

 بكسر العين وفت  النون. ـ ِعن ب:

ناق: بضم العين والنون.  ـ عا

وما يمكن قوله أن  ابن معطي لم يشر إلى الوزن المهمل أال هو بفعل بكسر الفاء 

 وضم العين.

وما نستنتجه مما سبق هو أن  أبنية االسم الثالثي المجرد هي احد عشر 

 وضحها في نظمه قائال:

ْزد ادِ الق ْولا ِف أ ْبنِي ــــــِة   ل ْت ِمْن طا رْئ ما اِد           إذ ا خ   األح 

ِابــْــلا  ِحْبرا فـِــْعلا ك  ل              فِْعلا ك  م  ج  د  ك  ر  ف ل س  ك ص   فِْعلا ك 

بار   ك  ــــــد  و  ِزْد ِمث اْل ع ضا ِرد              و  قاْفلا فـــِـْعلا ك ص   فِْعلث ك 

ــ فِْعلا قــ  ِعن ب و  ناق  و  ع  اء  فِي الَشذاوِذ ِمْنه  ذ يــْـلا و   د ْ            ج 
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حيث ابن معطي كان يدم  الكثير من السائل تحت الواحد بخالف أن  ابن 

مالك كانت أبوابه منفصلة وبالتالي ما جعل ابن معطي يتعرض لموضوعات لم 

، يتطرن إليها ابن مالك في ألفيته مثال ذلك نجد أن  ابن معطي تحدث عن اإلمالء

واإلداام بينما أافلها ابن مالك أو باألحرب ابن معطي هو اآلخر أهمل الحديث عن 

موضول أسماه األصوات في األلفية واكتفى فقط فقط بالحديث عن أسماء األفعال، 

في حين تحدث ابن مالك عن كال الموضوعين، كما نجد أن  ابن معطي أهمل بناء 

 ك الذ و قال:مصدرين الهيئة والمرة على ارار ابن مال

ْلس ة        ج  ْيئ ة ك  ف ْعل ة: ِله  ْلس ة             و  ج  ة ك  ر  ف عْلة:ِلم   و 

ة  ْمر  الخ  ذ  فِيِه ه ْيئ ة ك  شَّ ة       و  رَّ ث بِالت ا الم  ْيِر ِذو الث ال   فِي ا 

ومما سبق ذكره نستنت : أن  ابن معطي كان يدم  مسائل كثيرة في باب واحد 

ى المتعلمين استيعابها على عكس ابن مالك الذ و جعل لكل وذلك حتى يسهل ال

 مسألة باب تتفرد به عن األخرب.

 ب في باب النحو  -4

ل أهمها: الفاعل، ي باب النحو مجموعة من المسائل لععال  ابن معطي ف

تأنيت الفعل للفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ والخبر وأقسامه وأيضا العوامل الداخلية 

والخبر وهي كان وأخواتها، وإن  وأخواتها وظن وأخواتها  المرفوعات(  على المبتدأ

 إضافة إلى النعت وعطف النسق والبيان، يقول ابن معطي عن موضول النعت:

ابِ  ذ ِلك  فِي األ ْرب ع ِة األ ْبو  ابِ           ك  ْنعاوت فِي اإلْعر  الم  الن ْعتا ك   و 

 أما عن عطف النسق والبيان فيقول:

ب قوالع طْ  ن س ق            ع ْطفا الب ي ان ِشْبها ن ْعت ق ْد س  ْطف اْن ب يا ْن و   فا ع 
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 أما ابن مالك فيقول عن عطف البيان والنسق:

ب ق ا س  ضا اآلن ب ي ان م  الغ ر  ا ذاو ب ي اِن أ ْو ن س ق            و   والع ْطفا إِمَّ

 ر:إضافة إلى ذلك يقول ابن معطي في باب المبتدأ أو الخب

اد ِلي  ق ِصر ع و  ث لاها ما م  ف ع ْت فِْعلا الف اِعل          و  أْ ر  إِن ْ ت ش   و 

 فمقصر مبتدأ أو أعنى                فاعله عن خبر في المعنى

 على عكس ابن مالك الذ و يقول:

ار  ذ ات  الثَّانِي                   فا ِعل أ ْان ى فِي أ س  ْبت د أ و  لا ما أ و   و 

مكن أن  نالحظه في هذه األبيات هو أن ابن مالك كان مقلدا البن معطي ما ي

وذلك يظهر في إعادة صيااة بعض األبيات لكن ال يختلف بمعنى أن ه لم يأت 

 بالجديد.

أما بالنسبة للموضوعات التي عالجها في باب المنصوبات فهي كاآلتي: 

، المفعول المطلق، التمييز واالستثناء، المنادب وال النافية للجنس حيث "المفعول به

 يقول في باب المفعول به:

ط ـــر  ًرا ال  ياْشتـــ  خ  ؤ  ك ْونِه ما ْفعاول ف ق ْط              و   الث اِلثا النَّاِصبا م 

 ويقول أيضا عن المفعول ألجله: 

فـْــــعاوالً ل ها     ْيدًا ااْقتاْله ا           ثامَّ الذ ِو ساميَّ م   يانـْـص ب ن ْحو  ِجئْت  ز 

 وعن التمييز يقول أيضا:

د ْمساوح ي حا م  ْزنا و  الو  ْيلا و  الك  األ ْصلا فِي التَّْميِيز ت ْفِسير الع د د           و   و 
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 ابن مالك هو اآلخر تحدث عن المنصوبات يقول في باب الفاعل:

األ ْصلا  ْفعاوِل أ ن  ي ن ف ِصال   و  األ ْصلا فِي الم   فِي الف اِعل أ ن  ي ت ِصال                     و 

ْفعاول ق ْبل  الفـِـــــْعل  ق ْد ي ِجي الم  اءا بِِخال ف األ صـْــــــــل                   و  ق ْد ي جا  و 

ات ومنه نستنت  أن  كال من ابن معطي وابن مالك تحدثا عن الموضوع

النحوية وكل كانت له طريقته الخاصة في نظم األبيات، وبالتالي كان هدفهما 

البساطة في النظم وذلك حتى يسهل الى المتعلمين فهم معانيها وتكون لهم طريقة 

 خاصة إلى التدرج في دراسة النحو العربي.

وهو الوزن الشعرو الذ و أتخذه كل مؤلف وما يتعلق بذلك من  ـ العروض  جـ 4

فاصيل تبرز مواطن الوضوح والسير والبعد عن التعقيد وما يساهم في سهولة ت

 الحفظ.

يعرف أبو شوارب، أبو مصطفى في كتابه علم العروض وتطبيقاته لمنه  

تعليمي بسيط، لعلم العروض قائال "علم استقرائي نميز بواسطته صحي  الشعر من 

ل الموسيقي والتناسب النغمي سقيمه، فهو إذ ن علم معيارو يحدد مدب صواب اإليقا

ويقول عيان عبد الرحمان كذلك "وتعد الموسيقى الشعرية ركنا  1في الشعر "

أساسيا، يستخدمه الشاار في بناء قصيدته والناظم في بناء منظومته، نظرا لما 

توفره من أنغام مبنية الى الوزن والقافية، فهما شريكان في االختصاص والشعر 

ومن المعلوم أن الشعراء المتعلمين اتخذوا من الرجز إطار  وموسيقاه الخارجية

لعرض معلوماتهم ومعارفهم والرجز هو أقدم األوزان الشعرية العربية، كما أن  

موسيقى بحر الرجز وكثرة الزحافات والعلل الت ي تطرأ على تفعيالته كانت سبب 

                                                                 

: 1ـ أبو شوارب، أبو مصطفى، علم العروض وتطبيقاته لمنه  تعليمي بسيط، دار الوفاء اإلسكندرية، ط1
 .13م، ص2004
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هذه المقولة ركز وكان فعيان عبد الرحمان في  1وراء استخدامه الكثير لنظم المعلوم.

جل اهتمامه على الشعر من موسيقى شعرية من وزن وقافية وزحافات وعلل الت ي 

 تطرأ على التفعيالت.

 أـ أوجه التشابه 

 وقد كان هذا األخير محل اشتراكهما ومثال على ذلك نجد يقول ابن معطي:

وِر أ ْعت ِصمْ  ب ِي فِي األاما  بِاهللِ ر 

 عتصمبِْلل ِه رببي فيمور أ

/0/ /0/0 /0//0//0//0 

 مستعلن مستفعلن متفعلن  

ِلمْ                            الك  د ِ الك ال ِم و   الق ْولا فِي ح 

 القول في حدد لكالم والكلم                          

                          /0/0//0 /0/0//0//0//0 

 ن متفعلنمستفعلن مستفعل                          

 ويقول أيضا: 

ما   اللَّْفظا إِْن  ياِفد هاو  الك ال 

 اللْفظا إن يفد هو لكالم

/0/0//0//0//0//0/ 
                                                                 

 .109عيان، عبد الرحمان، الشعر التعليمي في األدب الجزائرو القديم على عهد الموحدين، صـ 1
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 مستفعلن متفعلن فعول

اما                           هاْم ِكر   ن ْحو  م ض ى الق وما و 

 نحو مضلقوم وهم كراموا                         

                        /0/0/0/0///0//0//0/0 

 مستفعل مستفعلن متفعلن                        

 كما يتفق ابن مالك أيضا ومثال ذلك.

 كالمنا لفظ مفيد كا ستقم

 كالمنا لفظن مفيدن كستقم

//0//0/0/0//0/0/0//0 

 متفعلن مستفعلن مستفعلن 

 م  حرف الكلمواسم وفعل ث                           

 وسمن وفعلن ثمم حرفن كلم                          

                         /0/0//0/0/0//0/0//0 

 مستفعلن مستفعلن مستعل                         

ـ فبحر الرجز يتسم بالخفة والمرونة، التصق بالموشحات واألزجال، والمزدوج 

يسة وأخفها ألن قافيته من يبت آلخر ولهذا اليه المشطور أحد أشكاله الثالثة الرئ

العلماء في نظم العلوم والحكم والمواضع متحللين من قيود القافية الواحدة متخذين 

 منه سبيال للتحقيق والتسيير واالختصار والداللة باإلشارة.
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ـ ضف إلى ذلك اشتراكهما أن  األلفيتين أخذت شكل األراجيز وهو بناء كل بيت على 

ية واحدة صدرا وعجزا وهكذا إلى آخر القصيدة وتكون على هذه الصورة ومثال قاف

 من األلفيتين.

 ـ عند ابن المعطي فيقول في موضول كان وأخواتها:

 (وجملة األفعال كان أضحى          أصب  ظل بات صار أمسى 502 

 (ليس ومازال وما أنفك وما          فتئ ما برح مادام وما 503 

 1ته منها تقول:كانا              زيد شجاعا لم يكن حياتا.(صرف504 

وما يتفق معه ابن مالك في وجود التصريع العروضي حيث شكل أبياته على 

 هاته الشاكلة أيضا فيقول في موضول كان وأخواتها.

 ترفع كان المبتدأ اسما الخبر            تنصبه ككان الســـــــيد عمر 

            أمسى وصار ليس زال برحا ككان ظل بات أضحى أصب

 2فتئ وأنفك وهذو األربعة              لشبه نفي النفـــــــــــــي متبعه

فالتصريع العروضي ليس نتيجة انفعاالت ومشاعر الناظم، وإنما هو بعيد كل البعد، 

 فالقافية والروو موحدة في كل بيت مستقل بذاته.

 ب ـ أوجه االختاف 

                                                                 

ـ ابن معطي، الد رة األلفية في ألفية ابن معطي في النحو والصرف والخط والكتابة، وضبطها سليمان 1
 .45، ص2010القاهرة  ،: دار الفضيلة1إبراهيم البلكيمي، ط

مالك، محمد بن عبد هللا، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، دار الكتب، بيروت، لبنان،  د ط ت(،  ـ ابن2
 .17ص
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فيه ابن معطي عن ابن مالك أن تفرد بصورة أخرب اير اعتيادية مما اختف 

عن من سبقوه بنظم قصائدهم وأراجيزهم الى نظمها ببحر واحد وهو الرجز، إال  

أن  ابن معطي قد خرج عن هذه القاعدة ونظم ألفيته الى بحرين "الرجز والسريع" 

مقدرة ابن معطي ألفية  ومع أن  عددا من المشتغلين في النحو واألدب، قد أثنوا على

في توظيفه بين الرجز والسريع واعتبروها دليال على مقدرته الفنية العالية، حيث أن  

 التقارب كبيرا جدا بين الرجز والسريع ومن أمثلة ذلك:

 ( وهي ثالث ليس فيها خلق 19 

 وهي ثالثن ليس فيها خاقو

/0/0//0/0//0/0/0/0 

 مستفعلن مستفعلن مفعوال

 االسم ثم الفعل ثم الحرف                          

 االسم ثمم الفعل ثمم لحرفو                        

                       /0/0//0//0//0/0/0/0 

 مستفعلن مستفعلن مفعوال                      

 (والحرف فضلة بلفظ خال من 26 

 ولحرف فضلتن بلفظن خل من    

  /0/0//0//0//0/0/0/0 

 مستفعلن متفعلن مفعوال

 من علم األسماء واألفعال                             
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 من علمي سماء وألفعالي                           

                          /0/0/0/0/0//0/0/0/0 

 مستفع مستفعلن مفعوال                         

على إبداعه، فالبحران متقاربان في لكن اختيار ابن معطي لهذين البحرين يدل 

"تفاعيل" مشطور  الوزن حتى إن ه ليقع الخلط بينهما في بعض األحيان حيث إن 

الرجز قريبة جدا من "تفاعيل" مشطور السريع فمشطور الرجز:مستفعلن مستفعلن 

مستفعلن ومشطور السريع مستفعلن مستفعلن مفعوالت. ففي كل واحدة منهما ثالثة 

إن  تفعيلتين األوليتين في كل منهما متحدتان، وإنما الخالف في التفعيلة أجزاء، ثم  

الثالثة، وما أقرب هذه من تلك، فنهاية مشطور السريع "مفعوالت" أوله سيان 

خفيفان وآخره وتد مفرون فلكل واحد منهما مركب من بيتين هذين البحرين، مجمل 

اعتداال موسيقيا، بعدم خلطه بين القول فبن  ابن مالك من الناحية العروضية أكثر 

 الرجز وصورة السريع.

وهو طريقة التعبير ولكل مؤلف منهجه الخاص ومميزاته وهذا ما  األسلوب  دـ  4

يتفق مع تعريف أحمد الشايب:" األسلوب هو طريقة الكتابة أو طريقة اإلنشاء أو 

والتأثير ....إن ه  طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبير عن المعاني قصد اإليضاح

 1باختصار طريقة التفكير والتصوير."

 أـ أوجه التشابه 

لقد كثرت أوجه التشابه بين ابن معطي وابن مالك، كالهما أخذ أوالً نحو 

المغرب، الذ و أنصبت فيه روافد المعارف الشرقية، ومناه  منظرية وكالمهما 

                                                                 

 .40: د ت، ص5ـ الشايب أحمد، األسلوب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط1
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يستبعد أراء الكوفيين  انتقى نموذجا مختارا يتركز على القواعد البصرية، أن  

وشواهدهم السماعية، وكالهما قام برحلة علمية وتعليمية في المشرن، وتدارس مع 

علمائه فأفادهم وأفاد منهم، وقد كان رائدين في اختيارهما وأسلوبهما التربوو الذ و 

 1قدماه تسهيال للحفظ واالستحضار

 نحو ذلك:ـ واتفقا أيضا في تمهيدهما الذ اتي لمقدمة كل منهما 

 2(يقول راجي رب ه الغفور               يحي بن معطي بن عبد النور1 

حيث يكشف لنا الناظم ابن المعطي عن التعريف بنفسه، مثل ما هو موجود عند ابن 

 مالك في قوله:

 3قال محمد هو ابن مالك             أحمد ربي هللا خير مالك

خالل القوالن نستنت  أن  ابن معطي وابن مالك يتشابهان في ذكر شخصيتهم  فمن

 المتواضعة.

ـ كما نجدهما متأثرين بالثقافة اإلسالمية وهذا ما نالحظه في مقدمة ابن معطي 

 راجي(  ربه(  الغفور(، الحمد هلل، بأحمد، دنيا، اإلسالم، الهدب، وحيًا، الرسول، 

هو موجود عند ابن مالك ومثال ذلك: أحمد ربي، هللا،  صلى هللا، آله وصحبه... كما

 مصليا، الن بي، لمصطفى، وآله، أستعين هللا ...

 فمن خالل هذه األمثلة نلمس الثقافة اإلسالمية لكليهما محملة بروح إيمانية.

                                                                 

لبنان، ـ ولد أباه محمد المختار، تاريخ النحو العربي في المشرن والمعرب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1
 .289م، ص 1971

 .17ـ بن عبد المعطي يحي، الد رة األلفية، المرجع السابق، ص2
 .09ـ بن مالك األندلسي، محمد بن عبد هللا، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ص3
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ستنت  من خالل ما سبق أن  المقدمتين كانت تصميم ومرآة عاكسة لكال ن

بدأ بفاتحة ذاتية شخصية مشتركة آنفا، وتشبعهما بالثقافة األلفيتين في تمهيدهما فال

 اإلسالمية الت ي عكست قاموس ألفاظها، وبجودة اللغة نت  األسلوب.

ـ فالمقدمة كانت مفتاح للولوج إلى فحوب المنظومتين، حيث كانت بمثابة الهيكل 

لفيتين، مع العام لكليهما، فجاءت جامعة شاملة بدأ بتعريف الناظمين ونظرة عامة لي

ذكر أسلوب كل منهما وصوال إلى نهاية األلفيتين وتجدر اإلشارة هنا إلى تفاهمهما 

 ( قال:1018في إتمام وحدات ابن معطي في  

 نحوية أشعارهم المروية             هذا تمام الد رة األلفية

 ويقول ابن مالك:

 ت اشتملوما يجمعه عنيت قد كمل                 نظما الى جل المهما

ـ كان ابن مالك مقلدا البن معطي حتى في كلماته وأبياته، فكثيرا ما كان يأخذ البيت 

أو شطره، وفي أحيان أخرب يأخذ الفكرة ثم  يعيد صيااتها بأسلوبه الخاص واألمثلة 

 على ذلك يقول ابن معطي في التوابع:

 بدلالقول في توابع الكلم األول                نعت وتوكيد وعطف و

 ويقول ابن مالك:

 يتبع في اإلعراب االسم األول            نعت وتوكيد وعطف وبدل 

 وفي باب العطف يقول ابن معطي:

 والعطف عطفان بيان ونسق              عطف البيان شبه نعت قد سبق

 ويقول ابن مالك:
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 والعطف إما دو بيان أو نسق            والغرض اآلن بيان ما سبق    

جاء ابن المعطي فقدم الحديث من المقصور عن المنقوص مخالفا بهذا ما سبقه  ثم  

من النحاة فيأتي ابن مالك مقلدا البن معطي في هذا ومعيدا صيااته أبيات ابن 

 معطي بصيااة جديدة.

 فيقول ابن معطي:

 وأن  يكن آخره معتال                       بألف الفتى وحبلى 

 الحركات كلها ال تظهر                   سمى مقصورا به تقدر 

 وأن  يكن ياء وكسر قبله                   سمى منقوصا لنقص حله

 نحو الشجن والنصب فيه يظهر          والرفع كالجر به  يقدر

 ويقول ابن مالك: 

 وسم معتالً من األسماء ما               ما لمصطفى والمرتقى مكارما 

 فاألول اإلعراب فيه قدرا                جميعه هو الذ و قد قصر

 1والثاني منقوص ونصبه ظهرا          ورفعه ينوب كذا أيضا يجر

 ب ـ أوجه االختاف 

هناك فرن في تعبير واألداة لكل طابعه الخاص كما قال المقرو: "وأعلم أن  

ا فيها بلفظها، ومتبوعة فيها ابن األلفية مختصرة الكافية كما تقدم، وكشبر من أبياته

مالك ونظمه أجمع وأوعب، ونظم ابن معطي أسلس وأعذب". لقد صدن المقرو في 
                                                                 

-77م، ص1985-ه1405: 1، مكتبة الخريجي، ط1ـ علي موسى الشوملي، شرح ألفية ابن معطي ، ح1
78. 
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قوله، فنظم ابن معطي أسلس وأعذب ومع تكرارنا الكثير أللفية ابن مالك ومع 

اعتياد ألسنتنا عليها، ومع سماعنا لها كثيرا، إال  أننا نشعر بالعذوبة أكثر مع ابن 

فمن خالل القوالن اللذ ان قدمهما المقرو نستنت  بأن  ابن معطي له تعبيره  1مالك

وأداءه الخاص في نظم ألفيته، كذلك ابن مالك له نظمه وتعبير الخاص به، وكانت 

 ألفيته أكثر عذوبة من ألفية ابن معطي.

إضافة لذلك تبعا بن مالك البن معطي المنه  العام من حيث سرد القواعد 

لمناسبة االستطراد وارتباط الالحق بالسابق، وقد نبه إلى هذه اإلفادة واستخدام ا

محقق التسهيل البن مالكن لكن في الحق أن  ابن مالك، إلمامته وطول اشتغاله 

وفرن آخر امتازت به ألفية ابن معطي في موضوعات عديدة كان أقرب   2بالنحو

م فاعله   النائب عن إلى السهولة واليسر من ابن مالك، ففي موضول ما لم يس

الفاعل( نراه قد ذكر األسباب التي تؤدو إلى حذف الفاعل إلنابة ايره مكانه وهذا 

 ما لم يتوفر بألفية ابن مالك.

 يقول ابن معطي:

 القول فيها لم يسم فاعله              قد يحفظ الفاعل لفظا جاهله

 شرلأو عالم في حذفه له ارض        ذا ذاك في المفعول رفض م

فمن خالل ما سبق تبين أن  من أسباب حذف الفاعل: الجهل في الفاعل حقيقة، 

أو أن ه عالم به لكن ه حذف ليس من األسباب كالتحقير أو التعظيم أو الخوف أو ايره، 

ثم  لينتقل بعد ذلك إلصدار الحكم مباشرة بأن المفعول واجب الرفع إلنابة عن الفاعل 

 خرب وهي بيان كيفية البناء للمجهول.لينتقل بعد ذلك إلى خطوة أ
                                                                 

 .79الشوملي، المرجع نفسه، صـ علي موسى 1
م، 1977ـ بن عبد المعطي يحي، الفصول الخمسون، تحك محمد الطناحي، دار الكتب د ب، د ط ، 2

 .44ص
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 أما ابن مالك فقد بدأ بكيفية البناء للمجهول فقال:

 ينوب مفعول به عن فاعل           فيما له كنيل اير تائل

كذلك إذا أراد أن  يبحث في موضول معين يعرفه أوال ثم  يبدأ بذكر خصائصه فمثال 

 يقول في تعريف االسم:

 في الشخص والمعنى المسمى عما          فاالسم ما أبان عن مسمى

 فقد عرفه هنا ثم  بدأ بعد ذلك بوضع مميزات فقال:

 واالسم عرفه وأخبر عنه             وثنه وأجمعه أو نونه

 وأجرر أو ناده أو صغره             وأنعته أو أنثه أو أضمره

 أما ابن مالك يتحدث عن االسم مباشرة دون تعريف فيقول:

 1التنوين والنداء وال           ومسند السم تمييز حصلبالجر و

ومن هنا يظهر جليا قدرة ابن معطي فهو يهيئ للقارئ الموضول الذو سيحدث عنه 

 من خلل تعريفه ثم يبدأ بذكر مميزات  وخصائص هذا الموضول .

 ويقول في تعريف الفعل:

 والفعل ما دل على زمان             ومصدر داللة اقتران 

 م  يأتي بعد ثالثة أبيات ليذكر خصائص ومميزات األفعال مباشرة حيث يقول:ث

 بتاء فعلت وأتت وياء افعلن         ونون أقبلن فعل ينجلى 

                                                                 

 .82ـ علي موسى الشوملي، شرح ألفية ابن معطي، ص1
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الحال مع الحرف، ومنه  ابن معطي في هذا يشابه لحد كبير األساليب  وكذلك

 التربوية الحديثة في طرن التدريس، حيث يبدأ بذكر القاعدة ثم  يبدأ بالتفصيل.

ـ قدرة ابن معطي على توضي  الموضول الذ و يتحدث عنه بأقصر الطرن وأسهل 

في بيت واحد، ومثل تعبير حتى يسهل حفظهما...فقد حصر مثال أوزان الخماسي 

الكلمات دون األوزان وذلك لسهولة حفظ الكلمات، أما األوزان فحروفا واحدة 

 والفرن بينهما في الشكل مما يؤدو الي صعوبة الحفظ فقال:

 وللخماسي جاء قرطعب له           سفرجل جحمرش فقد عمله

 الرباعي فيأتي بأمثلة محددة واضحة سهلة الحفظ فيقول: وكذل الحال مع أوزان

 1وللرباعي قمطر سلهب              وزبرج درهم وجخدب

 وعندما أراد ابن معطي الحديث عن النكرة ووضع خصائصها ومميزتها فقال:

 وكل ما يقبل رب أو ال             أو كم مضاف عليه تدخل 

 له فبن ه منكر مثله أو من لالستفران أو كال           

 رب االم قد ملكت أو كم          وكل عبد ماله من درهم

 أما ابن مالك فيبدأ تعريفه للنكرة بقوله:

 نكرة قابل أل مؤثرا                أو واقع موقع ما قد نكرا

ومنه فابن معطي قد وقف في تعريف النكرة وجعل لها تعريفا شامال مفهوما سهال 

 ه وتوصيل معنى النكرة بشكل واض  على ارار ابن مالك.في كيفية صياات

                                                                 

 .83ـ المرجع نفسه، ص1
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ومن اختالفات األسلوب عند ابن معطي، وهي إثارة اهتمامهم وجلب اهتمامهم، 

وإثارة روح المنافسة بينهم ببثارة مسائل تحتاج إلى سرعة الخاطر وإلى الفطنة، 

ن اهتمام كأني به عالم نفسي يغير منه أسلوبه بين الفنية ليحصل على المزيد م

 الطالب ببثارة مثل هذه المسائل فيقول:

 مسألة بها امتحان النشأة          أعطى بالمعطي به ألف مائة

 1وكسى المكسو فردًا حبة         ونقص الموزون ألف حبة

وهذه الميزة لم تكن موجودة عند ابن مالك الذ و كان صريعا في كل موضوعاته 

 ويقدمها بشكل مباشر.

 هد الشوا ف ـ4

إن  الناظر أللفية ابن معطي يراها مملوءة بالشواهد الشعرية واآليات القرآنية   

 وايرها وهذا ما قيل في ألفية ابن مالك.

 

 يقول ابن معطي في موضول ألفية األفعال:

 وهاو حي هل وبله الشعرا          وهات زيدا وتراك عمرا            

 في شعرهم قد وردت             فحاكها من ابل تراكها 

 مناعها من ابل مناعها            وقل يحتاج إلى سماعها

قوله:مناعها منابل مناعها، وتراكها من ابل تراكه، شاهدان نحويان معروفان ويقول 

 في مبحث حروف الجر:
                                                                 

 .85-84ـ علي موسى الشوملي، الرجع السابق، ص1
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 والكاف للتشبيه قد تكون           اسما وحرفا مثل ما يبين 

وهنا نلمس أن  ابن معطي رابته في توضي  األمور وربطها يما يحفظون من 

قرآن كريم وشواهد شعرية مكررة، حتى تثبت القاعدة في ذهن القارئ ويقول في 

 باب الحال:

ا ن ِكر  ق ْبل ها تحل                 كقوله لمن موشحا طلل  ال م  الح   و 

 قال هو الحق مصدقا بما والحال يكون تأكيدا كما                 

 وقد يكون الحال طورا معرفة            في حكم تنكيره مشتق صفة.

 كقوله:

 أرسلها العرا  كا             وجهد وجده أتاكا 

فنستنت  مما سبق أن  ابن معطي قد أدم  في هذه األبيات من الشعر:أرسلها 

ا ب ْين  ي د ْيِه{  العراك، وموشحا طلل، وآية قرآنية في قوله تعالى:}هاو   ِدقًا بِم  ص  قا ما اْلح 

 .31سورة فاطر 

 وقوله في باب تعدو األفعال:

 الرابع الذ و له مفعول                 ثم  له اآلخر وصول

 لكن بحرف الجر نحو اخترت      وقد أمرت وقد استغفر 

 يكون  ساقطا ومستبينا               كاختار موسى قومه سيعنا 

 

وس ى ق ْوم  قوله تع اْخت ار  ما الً ِلِميق اتِن ا{األعراف الى } و  جا ْبِعين  ر   .155ه س 
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هو العدد اإلجمالي ليبيات في كل موضول، وحيز الكتابة وصفحاتها الحج    و ـ 4

 الت ي يشغلها المؤلف.

يظهر االختالف جليا بعدد اإلجمالي لكال األلفيتين فألفية ابن أـ أوجه االختاف  

معطي بلغ عدد أبياتها ألف واحد وعشرون بيتا، بحيث صمد الناظم األلفية بخمسة 

عشر بيتا، بينما بلغ عدد أبيات ألفية ابن مالك ألف واثنين بيتا بدأها بمقدمة، في 

بن معطي ثالثة وعشرون سبعة أبيات، وأختلف من ناحية الشكل فصول ألغية ا

سنتمترا أما ابن مالك عشر سنتمتر فاصل خمسة سنتمتر وعدد الصفحات عند ابن 

معطي خمسة وسبعون صفحة وابن مالك سبعون صفحة ونجد أيضا االختالف 

الكلمتي في عدد األبيات لموضول معين، فالمتتبع ليلفية يجد اختالف بين أصحابها 

الحال في عشرة أبيات من حيث نظمها ابن مالك حيث أن  ابن معطي نظم موضول 

 في أربع وعشرون بيتا وهناك نماذج أخرب نذكر منها:

ومن خالل المقارنة بين عدد الموضوعات نجد هناك تشابه في بعض عدد 

األبيات لكن هنا ك اختالف راجع لكون ابن معطي أبياته أكثر من ابن مالك وذلك 

للموضول الواحد والحشو، بينما ابن مالك اعتمد  بغية التوضي  أكثرن وتعد األمثلة

 على االختصار.

وهي الدروس الت ي تطرحها كل ألفية تحت عنوان محدد وفي المواضيع   ن ـ 4

 مجال معين.

 أـ مواطن التشابه  

من خالل دراستنا لمقارنة موضول األلفيتين يتبين لنا واالتفان يتجلى ذلك في 

عليمي النحوو الهادف، إلى تعليم طريقة العربية في كون المنظومتين من الشعر الت

الصيااة والتركيب والتعبير وإلى الحفاظ الى قواعد اللغة العربية، ونشرها 



 ي دراسة وتوضيحالقضايا اللغوية في ألفية ابن معطالفصل الثاني :                            

 

65 

 

وتعليمها للناس هذا من جانب ومن ناحية أخرب يتفقان أنهما يعالجان المواضيع 

 النحوية والصرفية.

 ب ـ مواطن االختاف  

عرض مسائل كل منهما، فنجد ابن معطي في فبنهما تكمن في شكل بارز في 

عرضه ليبواب المختلفة الت ي عالجها وفق مخطط عام يمكن أن  تتبين هذه األبواب 

أصول أساسية في الدرس النحوو، إذ يقول عيان عبد الرحمان في كتابه الشعر 

ه التعليمي في األدب الجزائرو القديم على عهد الموحدين، "إذ ترب أن  أول ما يقدم

إنما هو األصل على الفرل، فاألسماء تتصدر العرض ألن ها األصل في الكالم، ثم  

يكون الفرل بعدها من األفعال والحروف وعالمات اإلعراب أصل في العربية، فهي 

تحتل الصدارة قبل عالمات البناء وألن جمع المذكر السالم محمول على المثنى فبن  

ضحا في بيان ظواهر الجمع ثم  إن  جمع مذكر المثنى يعرض قبله ليكون المسير وا

السالم يسبق المؤنث السالم، لتمهد له طريق المعالجة والتوضي ، ومالحظة في 

 .1تنسيق األفكار وتسلسلها"

فمما سبق ذكره يمكن أن نقول أن  عيان عبد الرحمان، أعتمد على أصول 

ى األصل، وذلك أساسية في الدرس النحوو فهو قدم األصل على الفرل وركز عل

لتسهيل عليه الطريق في المعالجة والتوضي  واالستبيان، ويقول أيضا "وأما باب 

الصرف فقد عال  مسألة في آخر المنظومة فتحدث عن حروف الزيادة وحروف 

اإلبدال ثم  موضول اإلداام، ثم  تحدث عن مخارج الحروف وصفاتها وهذا من علم 

رية كرافد من روافد من "علم العروض" اللسانيات ثم تطرن إلى ضروريات شع
                                                                 

عليمي في األدب الجزائرو على عهد الموحدين، دراسة في موضوعات ـ عيان عبد الرحمان، الشعر الت1
م، 2007 -ه1427وبنيته "ابن معطي" أنموذجا، مذكرة الماجستير، جامعة قاصدو، مرباح، ورقلة، 

 .95ص
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والمتمثلة في صرف ما ال يتصرف ومسائل من الحذف واإلبدال والزيادة، قطع ألف 

الوصل، وفك المدام وقصر الممدود، وتحريك ما يجب تسكينه وما يجب تحريكه 

واإلداام، بخالف ما نجد عند ابن مالك في عرض مسائل الموضوعات النحوية 

نجد في الدرس الصرفي عال  عدة موضوعات فمنها اإلداام،  أيضا1والصرفية.

مخارج الحروف، حروف الزيادة، اإلبدال وإلى ايرها من المواضيع، فترتيب ابن 

 مالك في ألفيته قائم على المعموالت، كذلك نجد فروقات أخرب  منها:

 كان ابن معطي يدم  المسائل الكثيرة تحت الباب الواحد لكن ابن مالك ولطوا

 اشتغاله بالنحو يمتاز بتشقيق المسائل وفصلها في أبواب منفصلة.

وميزة أخرب أيضا تجلت فيها قدرة ابن معطي على النظم في تلك عنونات الت ي 

صدرت بها األبواب، حيث صدر كل باب بلفظ القول رؤوس هذه األبواب نظما 

 فيقول مثال:

 د الكالم والكلمباهلل رب ي في األمور أعتصم           القول في ح

 وقال في صدر المعرب والمبني:

 القول في اإلعراب والبناء             واألصل في اإلعراب ليسماء

 وفي إعراب جمع مذكر سالم:

 القول في جمع المذكر العلم           والوصف والواحد فيها قدء سلم

 ويقول:

 فيها لم يصرف منه             فعل التعجب قد أنبت عنه القول
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 وقول:

 القول في المدة لإلنكار                وقفا وما يحكي في االستخبار 

  ويقول:

 القول في مفسر األعداد               أولها مرتبة األعداد ...

 ويقول:

  القول في التصريف وهو يشتمل           على زيادة وحذف وبدل

وهنا يمكن القول بأن عمل ابن معطي يشابه تقسيم ابن مالك في ألفيته ألبواب 

 وفصول.

 ـ االختالف من حيث ذكر أبواب النحو أو إهمالها:

ـ تعرض ابن معطي لموضوعات لم يتطرن إليها ابن مالك في ألفيته فقد تطرن 

داام وفي آخر لقواعد اإلمالء وأافلها ابن مالك في ألفيته، كما تعرض في باب اإل

ألفيته الى إداام الحروف المتقاربة المخارج، بينما أافل هذا ابن مالك وتحدث عن 

إداام الحروف المتماثلة فقط، في حين أهمل ابن معطي الحديث عن موضول 

"األسماء األصوات"ففي ألفيته اكتفاء بالحديث عن "أسماء األفعال" في حين تحدث 

ه، وما أهمل ابن المعطي الحديث عنه في ألفيته ابن مالك عن الموضوعين بألفيت

 إعمال اسم المفعول( وام تحدثه عن إعمال  اسم الفاعل( وهو ما لم يفعله ابن 

 مالك.

ـ ترك ابن مالك التحدث عن باب "القسم" في ألفيته إال ما كان من إشارة صغيرة 

ما ترك ابن عند جماعة مع الشرط، في حين أفراد ابن معطي للقسم بابا مستقال ك

مالك أبوابا أخرب لم تهمل من جانب ابن معطي  ألبواب الخطأ والكتابة، كتابة 
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الهمزة، والضرورات الشعرية والتأريخ( وهي أبواب لم يهملها ابن معطي، كما 

ترك ابن مالك الحديث عن مخارج الحروف وصفاتها وهو ما لم يترك ابن معطي 

فاتها، حيث تفرد بالحديث عن موضول وأهمل ابن مالك أيضا مخارج الحروف وص

 اكتفاء الساكنين.

 ويقول في أسماء األفعال:

 ومثلها من الظروف دونكا            ثم  عليك مثلها وعندكا

 كقوله عليكم أنفســــــــــكم            أو إلزمو كما نقول حذركم 

 ودون في الشعر أو تصديقها         دونكها يا أم ال أطيقها 

 لو لم يبلغ ما أشد ك             يا أيها المال  دلوب دونكها كذلك

أيضا نقول أن ابن معطي قد جمع بهذه األبيات: القرآن الكريم، والشواهد الشعرية 

 المعرفة، ويقول في إعمال  ما( عمل ليس:

 يشهد للحجاز في لغاتهم               مقالة: ما هن  أمهاتهم 

 أخبار أال الذ ين سمعوا          ومن أعد أهل الحجز رفعوا 

ا{. ر  ا ه ذ ا ب ش  اتِهام{ و }م  ه  ا هانَّ أامَّ  فقوله:}مَّ

 آيات قرآنية ويقول في مكان آخر:

 كحسبوا أال تكون فتنة                كن فيكون مثل اجعلنه 

ْن ف ي كاون{ . ِسباوا أ ال  ت كاون فِتْن ة{، }كا ح   فيقول:}و 
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نستنت  في ألخير من خالل المقارنة كثرة االتفان المتقارب جدا من حيث 

أسلوبها التربوو، وتسهيل الحفظ، ومن الناحية تشبعهما من الثقافة اإلسالمية، ونجد 

ابن مالك مقلدا البن معطي في كلماته، لكن اختلفوا في طابعهما الخاص، فابن مالك 

ابن مالك في المنه  العام البن معطي  أجمع وأعب وابن معطي أسلس وأعذب وتتبع

تأثر الالحق بالسابق، ونجد كثرة الشواهد عند ابن معطي أكثر من ابن مالك، وتميز 

 ابن معطي أيضا بالعموم ثم  الخصوص. 
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 خاتمة 

البحكث ومكا يتعلكق بألفيكة ابكن  نظم ما تم أخذه وفكي فصكول ومباحكث هكذا وفي  

 فقد أوصلتنا هذه الدراسة إلى االستنتاجات والنقاط اآلتية: معطي

ـ يعد ابن معطي في ضوء ما تم دراسته عالم من علماء النحكو العربكي فكي الجزائكر 

ومقتكدر ال يقكل قي القرنيين السادس والسكابع هجكرو هكو عكالم كبيكر وباحكث أصكيل 

 مكانه من كبار علماء العربية بل إن ه توقف على أقرانه في إيدال الد رة األلفية.

ـ تعتبر المنظومكات النحويكة مكن أهكم طكرن ووسكائل تسكيير النحكو العربكي والحفكاظ 

 على اللغة العربية من اللحن.

 ة.ـ كثرة شرائ  األلفية دليل على جودتها وانتشارها في األقطار اإلسالمي

 ـ تأثر ابن معطي بما سبقه مثل شيخه الجزولي.

 ـ انفراد ابن معطي ببعض اآلراء الت ي خالف فيه سابقيه.

 ـ انتهاج ابن معطي المنه  العلمي وهو أول من استخدمه.

ـ تفرد ابن معطي  في نظمه ليلفية علكى بحرين:الرجكز والسكريع وهكذا مخكالف لهكا 

 ينظمون قصائدهم على بحر واحد فقط. أعتاد عليه ناظموا العلوم إذ كانوا

ـ يعتبر ابن معطي الرائد في استعمال لفظ األلفية فكي أشكعارهم فهكو لكم يسكبق بشكعر 

 يحمل هذا االسم.

ـك عككال  ابككن معطككي مجموعككة مككن القضككايا لعككل أهمهككا:النحو والصككرف والعككروض 

 وايرها.
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ز من حين االستشكهاد ـ تميز ابن معطي في ألفيته بأسلوبه المنفرد على باقي األراجي

 والعروض.

 ـ إحكامه في صيااة المسائل النحوية وحسن النظم وجودة السبل والبعد عن الحشو.

ـ كان ابن مالك مقلدا البن معطي في نظمه حيث أن ه كان يأخذ الكلمات وأحيانا يأخذ 

 البيت أو شطره أو فكرة ويعيد صيااتها بأسلوبه الخاص.

الناحيكة العروضكية نجكد ألفيكة ابكن مالكك أكثكر اعتكداال وانسكجاما مكن ألفيكة ابكن  ـ من

 معطي الت ي أفض الجمع فيها بين بحرين الرجز والسريع والطابع النثرو أحيانا.

ـ تفون ابن معطي في توظيكف الشكواهد الشكعرية والقرآنيكة خكالف ابكن مالكك نجكدها 

 قليلة.

ن معطي في مؤلفاته المتنوعة التي كان من بينهكا ـ أظهر لنا هذا البحث سعة ثقافة اب

األلفية وهذا نات  عن سعة اطالعه على كتب المتقدمين واإلفادة منها،  ومتن األلفيكة 

واسع ومتشعب بقضاياه وموضوعاته التي قد تتسع كل منها في موضول بحث واحد 

ث الحقكة بشيء من التفصيل والتحليل أكثر ووقت أكثر ولعل هكذا قكد يككون فكي بحكو

 ببذن هللا .
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 ـ قائمة المصادر والمراجع  
 ـ القرآن الكريم.

 ـ المعاج  

ـ أبو العباس شمس الد ين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيا ت األعيان 

 م.1977، ط: 06وأنباء أبناء الزمن، ت : إحسان عباس دار صادر بيروت، ج

، نفخ الطيب من اصن األندلس الرطيب، م : ـ أحمد بن محمد المقرئ التلمساني

 م.1968، ت : إحسان عباس، دار صادر بيروت ط:02

مالك محمد بن عبد هللا، ألفية ابن مالك في النحو والصرف، دتر الكتب العلمية ـ ابن 

 بيروت ـ  لبنان،  د ط ت(.

للتراث،  ـ ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ت :عبد المنعم أحمد هوين، دار المأمون

 م1982 -ه1402: 1ط

ـ إبراهيم عبد هللا أحمد الجواد، العروض بين األصالة والحداثة، دار الشرون للنشر، 

 م.2002: 1ط

ة األلفيككة فككي النحككو والصككرف والخككط والكتابككة، دار الفضككيلة  ـكك ابككن معطككي، الككدر 

 م.2010، ط:القاهرة

ـكك ابككن عمككاد شككهاب الككد ين ابككن فككالح عبككد الحككي أحمككد بككن محمككد الفكككرو الحنبلككي 

 م.1994هـ 1413: 01ط الدمشقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،

ـ برهان الد ين محمد بن أيوب بن قيم الجوزية، محمد بكن عكوض بكن محمكد السكهلي 

ديث األزاريطيككة ، ، الناشككر المكتككب الجككامعي الحكك07ابككن كثيككر، البدايككة والنهايككة، م:

 .13االسكندرية ج
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ـك جككالل الككد ين عبككد الرحمككان السككيوطي، بغيككة الوعككاة فككي طبقككة اللغويككون والنحككاة، 

 م.1797هـ 1399: 02، ط02ج

 المراجع 

 ـ ابن أم قاسم المرادو، توضكي  المقاصكد والمسكالك شكرح ألفيكة ابكن مالكك، تك  ابكد

 .2001: 1الرحمان علي سليمان، دار الفكر العربي، ط

ـ إسحان إبراهيم ابن موسى الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخالصكة الكافيكة، 

ت  عبكد الرحمكان بكن سكليمان العثيمكين، معهكد البحكوث العلميكة والتكراث اإلسكالمي، 

 . 01: د ت، م :1جامعة أم القرب مكة المكرمة، ط

عيني، شرح ألفية ابن معطي، تك : رسكالة مقدمكة ـ أبو جعفر بن ي وسف بن مالك الر 

لنيكل شكهادة الكدكتوراه فكي اللغكة العربيكة، إعكداد الطالكب حسكن محمكد عبكد الرحمكان 

 م.1994 -ه1414، 1أحمد، م 

ـ هاشم صالح صكنال، الشكافعي فكي العكروض والقكوافي، دار الفككر العربكي للنشكر، 

 م.2003: 01ط

لحسكن يحكي بكن عبكد المعطكي المغربكي، الفصكول الخمسكون، تك : ـ زين الد ين أبي ا

 م.77؛19محمد محمود الطناجي، دار الكتب، ط 

ـك يكاقوت الحمكودو الرومكي، معجكم األدبكاء إنشكاء األريكب إلكى معرفكة األديكب، تكك : 

 م.1993: 01لبنان، ط -إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي،بيروت

ز أبكادو، البلغكة فكي تكراجم النحكو واللغكة، تك : ـ محمد الد ين محمد بن يعقوب الفيرو

 -ه1421: 01محمكككد المصكككرو، دار سكككعد الككككد ين، للطباعكككة والنشكككر، دمشككككق، ط

 م.2000
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ـ سيرين مدحت الجيكرو، تكنولوجيكا تعلكيم اللغكة العربيكة، دار الرايكة للنشكر عمكان، 

 م.2003: 01ط

 : د ت.02كندرية، طـ عبد الراجحي، التطبيق النحوين دار المعرفة الجامعية االس

ـ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل بن أبكي منصكور الثعكالبي السكينابورو، فقكه اللغكة 

 : د ت.03وخصائص العربية، دار الفكر للنشر، ط

ـ عبد الرحمان عيان، الشعر التمهيدو في األدب الجزائرو القديم في عهد الموحدين 

دراسة في موضوعات وبنيته، ابن معطي نموذجا جامعة قاصكدو مربكاح ورقلكة، ط 

 م.2008-م2007

: 01ـ علي موسكى الشكوملي، شكرح ألفيكة ابكن معطكي، مكتكب الخكانجي الريكاض، ط

 م.1985 -ه1405

، المنظومكات النحويكة دراسكة تحليليكة، دار المعرفكة الجامعيكة ـ عبد الرحمان ممدوح

 اإلسكندرية مصر، د ط ت.

لبنان  –ـ عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحوية، دار النهضة العربية بيروت 

 د ط ت.

ـكك فهككد خليككل زايككد، األخطككاء الشكككائعة النحويككة والصككرفية واإلمالئيككة عنككد تالميكككذ 

 تها، دار النشر عمان، د ط ت.الصفوف العليا وطرن معالج

: 01ـ فهد خليل زايد، أساسيات اللغة العربية ومهاراتها االتصال، دار يافا للنشر، ط

 م.2013

 .2008ـ صال  بلعيد، في قضايا فقه اللغة العربية، دار هومة للنشر، د ط، 
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 ـك صكال  بلعيكد ألفيكة ابكن مالكك فكي الميكزان، ديكوان المطبوعكات الجامعيكة الجزائككر،

 م.1995: 01ط

ـك صككالح الككد ين خليككل أبيككك الصككفدو، الككوافي بالوفيككات، تكك  احمككد األرنككاوط تككردو 

 : د ت.01، دار أحياء التراث العربي، ط21مصطفى، ج

لبنكان، ط:  -ـ القريدو عبد العالم، ألفيات النحكو الكثالث، دار الكتكب العلميكة، بيكروت

 م.1997

 ب الخانجي القاهرة، د ط ت.ـ رمضان عبد التواب، فصول فقه اللغة، مكت

قكاموس تكراجم األثيكر الرجكال والنسكاء مكن العكرب  -ـ خير الدين الزركلي، ليعكالم

 لبنان، د ط، د ت.  -، دار العلم للماليين بيروت1والمستعربين ج
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 الملخص 

  هامات ابكن معطككي الككزواوو ب "جهكود وإسكك ه الدراسككة المعنككونهكذ موضككول  يكدور

حول دراسات ابن معطكي ومؤلفاتكه فكي علكوم ،ـ قراءة في متن األلفية أنموذجااللغوية

بكالنحو والصككرف حيكث أن هككا كشكفت عكن مككدب اهتمكام ابكن معطككي الكزواوو   اللغكة،

وذلك يدل علكى عمكق معرفتكه بالعربيكة وعلومهكا حيكث تعكد الكد رة األلفيكة مكن أشكهر 

ابكن  ا، ككذلك نجكد ن بيتكوواحد وعشكري قواعد العربية في ألفالمؤلفات كونها تجمع 

معطي لم يتحدث عن النحو والصرف فقط بل تعددت موضوعاته، نجده تحكدث عكن 

الشككواهد النحويككة المتمثلككة فككي القككرآن الكككريم وكككذلك العككروض واألسككلوب ...إلككخ، 

ونظرا ألهمية المنظومة اهتم بشرحها العديد من العلمكاء وهكذا مكا جعلهكا تتكرك أثكرا 

 ن مالك.خاصة فئة اب ت أخربمصنفافي 

 ـ الكلمات المفتاحية:

 الد رة األلفية ـ ابن معطي الزواوو ـ النحوـ الصرف ـ ألفية ابن مالك.
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