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  ABSTRACT / الملخص

العرب عبر القرون ولعلماء الألندلس شأن كبیر في ھذه  علم اللغة والنحو والصرف عند تطور
غیر أن مساھمة علماء  .لقد صنفت كتب كثیرة حول مساھمة العرب في علم اللغة والنحو والصرف .العلوم

ھذه  كبیرا في لقد وجدت ابن سیده علما. الألندلس ھي مساھمة ملحوظة لم تنل اإلھتمام الجدیر بھا
 فلھ صوالت و جوالت في علوم علم اللغة والنحو والصرف، ولھ نظرات فاحصة في اشعار. المجاالت

لراسخ أن یساھم في تطویر العلوم اللغة ا ذكائھالعرب، ولقد استطاع بإلمامھ الموسوعي وذھنھ المتوقد و 
فنظرا إلي الفراغ المستمر في إبراز إسھام األندلسیین في مجال الغة  والنحو نویت أن أقوم . نظرا وتطبیقا

و تخلیقاتھ بسد ھذا الفراغ و أتناول مساھمة علم كبیر من أعالمھ موضوعا للبحث و أتخصص عن إسھاماتھ 
إلى ذروة الكمال  ھ التي تطورت بھا اللغة  والنحو والصرف وازدھرت وبلغتو معالمھ و د قائقھ ونظریات

" مساھمة ابن سیده في علم اللغة والنحو"وألجل ھذه األھمیة الغزیرة قد اخترت ھذا الموضوع . والعلى
  .وقسمت ھذا البحث المتواضع إلى أربعة أبواب، وكل باب ینقسم إلى عدة فصول

 :اسیة والحضاریة والثقافیة في األندلس في القرن الخامس الھجريالخلفیة السی: الباب األول
تاریخ األندلس الموجز إلى القرن الخامس "وھذا الباب ینقسم إلى ثالثة فصول، الفصل األول یحمل عنوان 

إلى التعرف على واقع الحیاة السیاسیة خالل العھود التي مرت بھا األندلس  یھدف ھذا الفصل" الھجري
الفترة الزمنیة التي تمتد من الفتح اإلسالمي لألندلس إلى القرن الخامس الھجري مع اإلشارة إلى فیغطي 

األحوال "والفصل الثاني یحمل عنوان . بعض األحداث المھمة واألوضاع التي كانت قبیل الفتح اإلسالمي
ز ھذا الفصلو" السیاسیة واالجتماعیة في األندلس في القرن الخامس الھجري ّ على الحیاة السیاسیة و  یُرك

االجتماعیة لألندلس في القرن الخامس الھجري، وھذا القرن یبدأ من نھایة الخالفة األمویة إلى إبتداء دولة 
الموحدین و یشتمل على الفترة الكاملة لعھد ملوك الطوائف الذي انتشرت فیھ البالد وانتشر المسلمون 

أما الفصل الثالث یحمل عنوان . على بعض والیات المسلمین واختلفوا حتى منحت الفرصة لألعداء للسیطرة
على دراسة  و یستھدف ھذا الفصل "األحوال العلمیة واألدبیة في األندلس في القرن الخامس الھجري "

الحیاة العلمیة واألدبیة في األندلس في القرن الخامس الھجري الذي سجل تاریخا حافال لجھود العلماء 
  .واللغویین في مجاالت مختلفة وعلوم شتىواألدباء والنحاة 

وھذا الباب أیضا ینقسم إلى ثالثة فصول، فالفصل األول : الحركة اللغویة في األندلس: الباب الثاني
ع الھجري "یحمل عنوان ث والراب رن الثال ذا الفصل صورة  "نظرة على الحركة اللغویة  في الق ویصف ھ

ى اللغة واألدب في القرن الثالث والرابع  ة حت ذه الحرك ي تنشیط ھ الھجري واألسباب التي سببت وساھمت ف



ویین  ویین والنح ار اللغ ض كب تعرض بع م یس ع الھجري، ث رن والراب ي الق ى ف ال والعل ى ذروة الكم ت إل بلغ
وان  اني یحمل عن ة، والفصل الث ة  "الذین ساھموا بدورھم في تطویر الحركة اللغویة والدراسة النحوی الحرك

ھ و" القرن الخامس الھجرياللغویة  في  ذي وصل فی رن ال ذا الق ي ھ ة ف ة اللغوی ذا الفصل الحرك یصف ھ
ة  ي اللغ ة ف روة قیم وا ث ذین ترك ویین ال ار النحاة واللغ الدراسة اللغویة إلى ذروة الكمال والعلى حتى ظھر كب

وان . واألدب ل عن ث یحم ل الثال ریھ "والفص ین معاص ھ ب وي ومنزلت یدة اللغ ن س اة اب ل  و" حی ذا الفص ھ
اره  ع األمراء وآث ھ م ن وعالقت م والف یالده وحصولھ للعل ان م ن سیده ومك اة اب یعطي صورة مفصلة عن حی

  .اللغویة والنحویة والصرفیة التي تتمیز باألصالة والمتانة واألمانة العلمیة
ة: الباب الثالث م اللغ ي عل ن سیدة وجھوده ف ة فصول: مساھمة اب ى أربع م إل اب ینقس ذا الب ، والفصل وھ

وان  ل عن ة "األول یحم م اللغ ة وعل أتھا " اللغ ا ونش ة وتاریخھ ا المختلف ة ووظائفھ ف اللغ ان تعری ي بی ف
ر  وره عب ھ وتط ة وتاریخ ة العربی م اللغ ف عل ذكر تعری م ی ھا، ث ا وخصائص ة ومكوناتھ ا المختلف وأدوارھ

ي وان . المراحل وأقسامھ المختلفة من علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبیق اني یحمل عن جھود "والفصل الث
ن  "ابن سیده اللغویة ذلھا اب ي ب ة والصرفیة الت ة والنحوی ود والمساعي اللغوی ویكشف ھذا الفصل عن الجھ

م والمحیط األعظم"دراسة في  "والفصل الثالث یحمل عنوان ـ. سیده ا " المحك ذا الفصل یستعرض كتاب و ھ
ر ن تخ منھ م ا تض ا ولم ا عمالق ا ومعجم ى تاریخی افة إل ة باإلض رفیة والنحوی ائل الص ول المس ق ح یج وتعلی

اب الضخیم "اشتمالھ على صیغ ومصطلحات وشروح ذا الكت ة ھ ، كما یذكر ھذا الفصل الھدف من وراء كتاب
وان .  ومصادره ومنھجھ الذي یتمیز بالشذوذ والندرة ع یحمل عن ي "أما الفصل الراب " المخصص"دراسة ف

ا یبحث  وھذا الفصل یبحث عن كتاب ابن سیده الثاني المشھور الذي نال إعجابا كثیرا من األدباء والقراء، كم
 .عن مصادره ومنھجھ ومحتویاتھ وخصائصھ

م النحو: الباب الرابع ة فصول، الفصل األول : مساھمة ابن سیده في عل ى أربع م أیضا إل اب ینقس ذا الب وھ
وان  أتھ وتطوره"یحمل عن ھ ونش ھ وأھمیت م النحو تعریف و و" عل م النح ف عل ذا الفصل عن تعری یبحث ھ

ھ ل فی ر المراحل وأول واضعھ والمساھمین األوائ ي الكالم  وتاریخھ وتطوره عب . وسبب تسمیتھ وأھمیتھ ف
ن و" علماء النحو في عصر ابن سیده"والفصل الثاني یحمل عنوان  ذكر النحاة المعاصرین إلب ھذا الفصل ی

ي عصرهوالمغاربة  سیده وجھود النحاة الكبار المشارقة وان . ف ث یحمل عن م  "والفصل الثال ي عل جھوده ف
ل یكشف عن جھود ابن سیده ومساعیھ المشكورة في علم النحو ھذا الفصل  و" النحو ف یمی ان المؤل ث ك حی

م  ن معظ ھ ع رد فی ة، وتف رفیة خالص ة والص واب النحوی ض األب ص بع د خص ى ق رف حت و والص ى النح إل
وان . معاجم ودونوا القوامیس أو ألفوا في فن القواعد العربیةاللغویین الذین صنفوا ال والفصل الرابع یحمل عن

ھ  " الل كتابی ن خ ة م ھ النحوی م"میزات ص"و " المحك زات  و" المخص ك المی ن تل ث ع ل یبح ذا الفص ھ
رد  ي تف ادرة الت ردة والخصائص الن والخصائص التي یحتوي بھا ھذان المعجمان العظیمان، فھي المیزة المنف

  .بھا ابن سیده بین معاصریھ والقدماء والمحدثین
وأخیرا أدعو هللا أن یتقبل ھذا العمل المتواضع ویضعھ في میزان الحسنات وفي خدمة اللغة 
والعربیة لغة القرآن والحدیث، وأن یغفر لنا ولسائر المسلمین وأن یتجاوز عن أخطائنا وعیوبنا وأن یھدینا 
إلى طریق الصواب والسداد فیما نقراءه ونكتبھ وھو الموفق ویھدي السبیل وصلى هللا على نبیھ الكریم 

 !وعلى وآلھ وأصحابھ أجمعین ، آمین


