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)دراسة حتليلية وصفية (   

 

 

 

 

 هذا البحث 

 مقدم إىل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملى

لعلم اللغة العربية وأداىف ا  

 

 وضع

 عناية الكرمية

٠٣١١١٣٨٢ 

 

 

 شعبة اللغة العربية وأدا

 كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 جوكجاكرتا

٢٠٠٨ 
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  د 

 التجريدالتجريدالتجريدالتجريد

 دور ابن مالك ىف علم النحو العرىب

)دراسة حتليلية وصفية(   

 

 Ilmu nahwu muncul bermula setelah bahasa Arab menyebar di kawasan 'Ajam, yaitu 

dari Daulah Abbasiyah di Basrah hingga menyebar ke berbagai daerah seperti Kufah, 

Baghdad, Mesir dan Andalus yang kemudian hari di masing-masing tempat berdiri sebuah 

mazhab atau aliran nahwu yang saling berbeda dengan lainnya. Salah satu tokoh nahwu yang 

pernah ada pada saat itu, tepatnya pada masa Amawiyah di Andalus adalah Ibnu Malik.  

Nama Ibnu Malik bukanlah nama yang asing bagi pemerhati studi bahasa Arab, ia 

banyak menghasilkan karya, tersebar luas dan mudah di kenal. Salah satu karyanya di bidang 

nahwu yang menjadi master piecenya yaitu “Alfiyah” yang berisi lebih dari seribu bait nadham 

kaidah-kaidah nahwu dan sharf. 

Ibnu Malik banyak menampilkan teori-teori nahwiyah. Untuk menguatkan teorinya, 

sarjana besar kelahiran Eropa ini, senantiasa mengambil saksi (syahid) dari teks-teks al-

Qur’an, kalau tidak didapatkan, ia menyajikan teks al-hadis, kalau tidak didapatkan lagi, ia 

mengambil saksi dari sya’ir-sya’ir sastrawan Arab kenamaan.  

Sebagai tokoh yang sangat diperhitungkan di kemudian hari, Ibnu Malik memiliki 

saham yang cukup besar bagi perkembangan ilmu nahwu, tidak saja karena karyanya yang 

dihasilkan sendiri melainkan juga karena apresiasinya terhadap konsep-konsep nahwu yang 

sudah muncul sebelumnya, yakni ia banyak mengambil mazhab nahwu Basrah, Kufah, 

Baghdad dan Andalus sendiri.  

Berangkat dari hal tersebut diatas, dengan meggunakan metode penelitian deskriptif, 

penulis berupaya untuk mengetengahkan dan mendeskripsikan pada paparan mengenai 

peranan dan pemikiran yang telah diberikannya dalam bidang nahwu ; biografinya, bagaimana 

pemikirannya dalam bidang ini, buku-buku apa saja yang di karangnya dan apa saja 

pendapatnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terkait dalam bidang tersebut. 
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  � 

        الشعارالشعارالشعارالشعار
  

  

  ١هذا من فضل رىب
  

  

 بر  
 كتمِنع كُرِنى أَنْ أَشِزعأَو  

 ياِلدلَى وعو لَيع تمعالَِّتى أَن  
 ضهرا تاِلحلَ صمأَنْ أَعو  

ناِلِحيالص اِدكِفى ِعب ِتكمحِخلِْنى ِبراَد٢و  
  
  
  
  
  
  
  
        
        

                                                 
١
 .٤٠: النمل : القرآن   
٢
 .١٩ نفس املصدر   
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 و  

        اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء
        
        

  : حث العلمي إىل هؤالء األحباء الب من قليب العميق أهدى هذا

  

اللهم اجعل خري عمرمها   Chana  و Hasan Bisri: والدي احملبوبني الكرميني  �

 وبارك هلما يف رزقهما ونور قلبيهما كما آخره وخري عملهما خوامته

  نورت األرض بنور مشسك وقمرك أبدا

 Saudah, Mazro'ah, N'Ulifah, C'Amin, N'Faizah, N'Ni'mah: وإلخويت السعداء  �

Hakim و  Fahrur ... أنتم مياه احلياة، تسقون ىف كل خطواتى.  

  فيكم ضياء الشمس  ... أساتذتى  �

   وحمب التربوية  اعطشاوشائق العلوم وإىل  �
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 ز  

 كلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقدير
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 ن خلق وأعطى نعمةلق اإلنسان بأحس الذى الإله إال هو، وخاحلمد هللا
الصالة والسالم على سيدنا حممد  . كثرية ال حتصى، وأعد اجلنة ملن عبده خالصا

 أغلق واخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق واهلادى إىل صراطك املستقيم االفاتح مل
  .وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ه، وقد بذلت جهدى محتفقد انتهيت ىف كتابة هذا البحث بعون اهللا ور
 حىت وصلت إىل ماحبثت فيه من الغرض والقصد ىفكاروسائر طاقىت وقدرتى وإ

  . األساسى يف كتابته
رة أساتذيت ا إىل حضخالصا  وتقدير أقدم شكرا جزيالفمن اجلدير أن

الكرام ذوى الشرف واإلحترام الذين قد بذلوا ىف ذيىب بالعلوم واملعارف، 
  :ام هذا البحث، وأخص بالذكر املكرم وبكل من ساهم ىف امت

السيد الفاضل احلاج األستاذ الدكتور شهاب الدين قليوىب املاجستري،  .١
كعميد كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

  .جوكجاكرتا
 خريى املاجستري، كرئيس قسم انالسيد الفاضل األستاذ الدكتور ألو .٢

  . الذى قد وفق هذا البحثاللغة العربية وأدا
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 ح  

فضيلة األستاذ الدكتوراندوس احلاج حممد فريبادى املاجستري، املشرف  .٣
توجيهات الته ىف إعطاء  ووقتههذا البحث الذى قام بأفسح فرص

  .واإلرشادات، وأرجو أن يكون حمل القبول واالستحسان
اجستري، عبد الشكور املأمحد الفاضل العالمة األستاذ برفسور الدكتور  .٤

  .كمشرف األكادميية هو الذى يلتزم بنصيحة إىل طالبه
  املاجستري الذى قد محد فتاحأ واملكرم األستاذ الدكتوراندوس احلاج  .٥

جزاكم اهللا .  هذا البحثرين الكتب األساسية الىت أحتاج إىلأعا
  .أحسن اجلزاء

 ىف كلية أساتذيت الفضالء الذين قد علموين العلوم واملعارف املتنوعة .٦
  .اآلداب ىف قسم اللغة العربية وأدا

حفظهما اهللا _ Chana و  Hasan Bisri : حضرة والدي احملبوبني الكرميني  .٧
فتقر من أاللذين قد بذال جهودمها ىف تربية وذيب نفسي وكل ما _ 

مال وعناية، أدعو املوىل الرمحن أن يغفرهلما ويرمحهما كما ربياىن 
  .صغرياً

 Mazro'ah, N’Ulifah, C’Amin, N’Faizah, N'Ni'mah: الرمحاء األحباء إخويت .٨

Hakim, Saudah  وFahrur  شجعوىن ىف عمل احلياة، وعسى اهللا  الذين قد
حيفظكم على كل حال وىف كل حال و أزواج إخوتى أشكركم 

 Arin, Dethrees, Habib, Azzam, Adi  جزيال على إهتمامكم و أوالد إخوتى
Nayla نافعني للناسنوا أوالداً صاحلني و كو.  
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 ط  

 ,Dian, Anis, Mira, Fida, Luna, Sholeha, DJ, Diana :صديقاتى العزيزات مجيع  .٩

Roel   ا ىن، وأصحاىب ىف شعبة اقد عملنىن وعشرنالذينللغة العربية وأد
 As-Shaff معهم باجلدل و النقاش و التعلم، و زميالتى تمالذين قد ق

دة الطلبة اإلسالمية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية وأصحاىب ىف وح
  .احلكومية جوكجاكرتا

روحية الفكرية والوسائر املخلصني الذين رافقوىن ىف احلياة  .١٠
جتماعية ال ميكن ىل ذكرهم فرداً بفرد وأم حثوىن وساعدوىن ىف الوا

  .امتام هذا البحث
  

 صاحلا وأن يكون هذا وأدعو اهللا تعاىل أن جيعل هذا البحث عمال
   .آمني يارب العاملني. نافعا ىل وجلميع القراء كما أرجو توفيقه وهدايته

وأخرياً، على اهللا توكلت حسيب اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري، 
  .وإليه ترجع األمور

  
   هـ٢٠٠٨ يناير ١٧جوكجاكرتا، 

  الفقرية إىل عفو را،          
  
  

     عناية الكرمية                    
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 ي  

        محتويات البحثمحتويات البحثمحتويات البحثمحتويات البحث
        

   أ .................................................  صفحة املوضوع

  ب  .................................................... صفحة املوافقة

   ج....................................................رسالة املشرف 

   د...........................................................التجريد 

   هـ.............................................................الشعار

    و.............................................................اإلهداء

    ز................................................كلمة شكر وتقدير 

   ي..................................................حمتويات البحث  

١ ...........................................مقدمة  :   الباب األول 

    ١ .................................... خلفية البحث. أ    

  ٣ ...................................حتديد البحث . ب

  ٤ .........................أغراض البحث ومنافعه. ج  

  ٤ ..................................التحقيق املكتيب . د  

   ٦ .................................. اإلطار النظري. ه  

   ٧ ...................................منهج البحث . و  

  ٩ ....................................نظام البحث . ز  

   ١١ ...........................حملة عن حياة ابن مالك :   الباب الثاين  

  ١١ .................... ترمجة ابن مالك: الفصل األول   
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 ك  

  ١١ ...................... مولده ونشأته  . أ

   ١٣ ...................شخصيته ومرتلته  . ب

  ١٤ ......................وفاته ورثاؤه . ج

  ١٦ .......................لعلمية رحلته ا:  الفصل الثاين  

  ١٦ .................هجرته إىل املشرق   . أ

  ١٨ ............................شيوخه   . ب

  ٢٢ ........................... تالميذه. ج

  ٢٤ .............................مؤلفاته : الفصل الثالث  

  ٢٩ .................................علم النحو العرىب :   الباب الثالث  

  ٢٩ ..................حملة عن علم النحو : الفصل األول  

   ٢٩ ...........وضع علم النحو وأسبابه . أ  

  ٣٤ .................واضع علم النحو . ب  

   ٣٨ .....................وية املذاهب النح:  الفصل الثاىن  

  ٣٨ ...................املذهب البصرى   . أ

  ٤١ ....................املذهب الكوىف   . ب

  ٤٣ ..................املذهب البغدادى . ج  

  ٤٤ .................املذهب األندلسى   . د

  ٤٨ ................... ابن مالك ىف علم النحو إسهام:   الباب الرابع  

  ٤٨ .....................مذهبه النحوى : الفصل األول   
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 ل  

حو ـذهب النـف ابن مالك ىف مـموق:   الفصل الثاين  

      ٥٣ ............................ السابق

بن مـالك ىف بعض القـواعد آراء ا: صل الثالثالف  

  ٦٠ ............................النحوية 

  ٦٥ .......................................... االختتام: الباب اخلامس 

  ٦٥ .........................................اخلالصة . أ  

  ٦٦ ....................................االقتراحات . ب  

  ٦٨ .......................................................ثبت املراجع   

  ترمجة الباحثة  
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  الباب األول   

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

        

  خلفية البحث  . أ

النحو مبعناه احلقيقى طبيعى على لسان كل متكلم يتلقنه من 
مرضعه، ألن اإلنسان يتعلم النحو وهو يتعلم النطق، إذ بدونه ال حيسن 

اعد أما اذا أراد أن يتعلم لسانا غري لسانه، فدرس قو. التعبري عن أفكاره
  .النحو فإنه يسهل عليه تناوله

ولذلك فاألمة قد تقضى قرونا عدة وهى تتكلم وختطب وتنظم 
فاليونان مل يبدؤوا . الشعر قبل أن تدون قواعد النحو وجتعله علما

مث جاء أرسطو . بضبط قواعد لسام إالّ ىف القرن اخلامس قبل امليالد
. شبه تاريخ النحو العرىيوغريه وأمتوا علم النحو اليوناىن وله تاريخ ي
 فإم مل يدونوا قواعده ،وكذلك فعل الرومان ىف النحو اللغة الالتينية

  ١ .ال ىف القرن األول  قبل امليالد
عد قيام منذ وضع أساس علم النحو كان يشيع بسرعة ال سيما ب

لقد ظهر علم النحو من . الدولة العباسية منتصف القرن الثاىن للهجرة
 فتحتاج إىل القواعد اللغوية يبحث ، واللحن ىف استعماهلاأجل اخلطإ

  .عن كل نواحيها
                                                 

 .٢٣٦.  ص،١٩٩٦ ،) دار الفكر:  بريوت ( ،٢.  ج،تاريخ آداب اللغة العربية ، جرجى زيدان ١
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٢ 

وباحلقيقة أفضل الىت تدفع إىل وضع رسم علم النحو وهو 
افظة على حركة العلماء إىل اختاذ خطوات خملصة تقية سعوا ا إىل احمل

 و جبانب ذلك أن ٢.النص القرآىن من أهواء التحريف وأخطاء اللحن
من القراءة النحويني أكثرهم من يتعمق بالعلوم الىت تتعلق بالقرآن 

  ٣.وغريها أى منهم القراء الذين حيفظون أصالة القراءة
وقد صدر علم النحو ىف أوله من املدرسة البصرية النحوية، 

جها مثل الكوفة، ومن هذه املدرسة ينتشر علم النحو حىت خار
حيث يتكون من تلك املدن . والبغداد، ومصر، واألندلس وحنوها

  . مذهب حنوى خيالف عن اآلخر
ومن أحد النحويني الذى يعترب ىف علم النحو، هو ابن مالك ىف 

وكان ابن مالك ىف رفع قواعده أكثر ما يستشهد . العصر األندلسى
يث فإن مل يكن فيه شيئ بالقرآن، فإن كان ما فيه شاهد رجع إىل احلد

  . رجع إىل أشعار العرب
وهذا األمر الذى يفرقه النحاة السابقون كسيبويه الذى أسس 

 مسعه من العرب الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم قواعده النحوية فيما
فاته وهم سكانوا ىف بوادى، جند، احلجاز، من شوائب التحضر وآ

اء القواعد النحوية مل يكونوا وأما الكسائى وأئمة الكوفة ىف بن. وامة
يزحلون إىل اللغة ىف هذه القبائل الفصيحة، فقد كانوا يكثرون من 

 معناه أن ولكن. نه خرج جند واحلجاز وامةفقد قالوا إ. ليهاالرحلة إ

 ، البالغة، فقه اللغة،األصول دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب النحو ، متام حسان ٢                                                 
 ٢٢.  ص،١٩٨٣ ،)اهليئة املصرية العامة: دم (

٣  Team Penyusun, Ensiklopedi Islam. (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve). ١٩٩٣. Vol. 
٤. Hlm. ٤-٢. 
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٣ 

مامهم الكسائى كانوا ال يكتفون مبا يأخذون الكوفيني وىف مقدمتهم إ
  سكن من العرب ىفكانوا يأخذون عمن اذ .عن فصحاء األعراب

   ٤.حواضر العراق
 وجبانب ذلك أن ابن مالك اختيارات كثرية من مذاهب 
البصريني والكوفيني والبغداديني وسابقيه من األندلسيني غري آراء 

وكان أيضا وضع عناوين جديدة لبعض مسائل . اجتهادية ينفردا
  .تخدمها أحد قبله من النحاةالنحو، مل يس

ومما سبق عرضه أرادت الباحثة أن تبحث عن أفكار ابن مالك 
وكان ابن مالك . ه ىف علم النحو، وكله أثر كبري ىف علم النحوإسهامو

ولذلك كانت الباحثة جذبت إليه . لغويا وزعيما كفؤا ىف علم النحو
  . ىف هذا البحث

  حتديد البحث  . ب

سألة كما سبقت ذكرها، بناء على ذلك انطالقا من خلفية امل
. ألجل اتيان حتديد املسألة لكى ال خيرج البحث عن مسائله املبحوثة

  :فأرادت الباحثة أن حتدد األمور األساسية ىف هذا البحث كما يلى 
  كيف ظواهر علم النحو العرىب ؟ .١
  ما هو فكر ابن مالك ىف علم النحو العرىب ؟ .٢
 الك ىف علم النحو العرىب ؟ابن م هو إسهامما  .٣

 

                                                 
. ١٦٠-١٥٩.   ص،املدارس النحوية ، شوقى ضيف ٤  
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٤ 

   أغراض البحث ومنافعه. ج

بالنسبة لتحديد البحث، فاألغراض الىت ترجوها الباحثه من هذا 
  :البحث كما يلى 

  ملعرفة علم النحو العرىب .١
  ه ىف علم النحو العرىبإسهامشرح أفكار ابن مالك و  .٢

  :وأما منافع هذا البحث الىت أرادت الباحثة فكما يلى 
 املعارف النبيلة واألخبار املهمة عن دور ابن مالك ىف جاخرا .١

  علم النحو العرىب
  زيادة اعتبار التقدير على أفكار اللغويني .٢
  لزيادة اخلزانة العلمية ىف علم النحو .٣

  التحقيق املكتيب. د

إن التحقيق املكتىب مهم جداً ىف البحث، لذلك البد من قيامه 
  .ك البحوث املتسوية ىف املوضوع أم الللباحثة لكى عرفت هل هنا

 طوال مطالعة الباحثة حىت احلني، وجدت هناك الرسالة واملقالة 
الىت حبثت عن ابن مالك، منها رسالة لفوزن يوسف زهدى سنة 

حبث موجز عن بعض املسائل النحوية عند سيبويه ، بعنوان ١٩٧٩
سائل وفيه ركز على عن االختالف والتعارض ىف امل. وابن مالك

أما هذا البحث فيبحث عن . النحوية الذى وقع بني سيبويه وابن مالك
دور ابن مالك ىف علم النحو عاما أى كل فكرة فيه، الذى يفرقه 

  . النحاة السابقون
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وباإلضافة إىل ما سبق ذكره هناك رسالة أخرى من ناحية 
غة تارخيية وهى مقالة قدمها األستاذ حنيف أنورى، ىف أدبيات جملة الل

ابن مالك ، بعنوان ٢٠٠٤ سنة ٢،، رقم ٣العربية وأدا، الطبعة 
وبالرغم من أنه فيها مس مساعدة ابن مالك ىف . وضربيته ىف النحو

بار وىف هذه الرسالة تريد الباحثة أعطاء األخ. علم النحو إالّ اا قليال
  . ه إمجاال موضوعياحول ترمجته وشخصيته وأفكاره إسهام

لباحثة مبطالعة بعض البحوث والرسائل املتعلقة بعد أن قامت ا
فلم جتد الباحثة . ذا البحث وهو دور ابن مالك ىف علم النحو العرىب

فلذلك تقصد الباحثة ىف . أحدا من الباحثني والكاتبني حبثا تاما وافيا
  . هذا البحث أن تقوم بالبحث ىف دور ابن مالك ىف علم النحو العرىب

 الباحثة تستعمل على املصادر إىل وىف هذا البحث كانت
  :ستجعلها كاملصادر األولية منها 

وشرح .  الذى ألّفه ابن مالكتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد .١
  .ه ية علوم و آرائفيه بنظرة ترمجة حياته وكذلك خبلف

 الذى كتبه جالل الدين ىف شرح مجع اجلوامع مهع اهلوامع .٢
اء النحاة ىف تلك القواعد وفيه موسوعة ضخمة آلر. السيوطى

 ومع  ،من بصريني وكوفيني و بغداديني وأندلسيني ومصريني
  .دلتهكل رأي حججه وأ

شرح فيه املدارس .   الذى ألّفه شوقى ضيفاملدارس النحوية .٣
النحوية  اخلمسة وهى البصرية و الكوفية و البغدادية ومصرية 

 ويقارن وقد وضح فيه كال منها وضوحا مفصال. واألندلسية
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أال أنه الحيللها حتليال على نظري مدرسة . إحدى منها األخرى
  .علم اللغة املعني بل أنه حلله بنظرته التارخيية

  اإلطار النظري. ه

كل التحقيق العلمى حيتاج إىل اإلطار النظري برغم من أنه ال 
فنحن حنتاج إىل اإلطار النظري . يبني وال يفصل دائما بتفصيل دقيق

   ٥. على نتائج مناسبة ملواضيع البحث وأغراضهلكى حنصل
وىف هذا البحث تستخدم الباحثة النظر الدورى عن دور ابن      

ظن أن دور النظر الدورى هو النظر الذى ي. مالك ىف علم النحو العرىب
باملوقع والوضع ىف   ) self( الشخص حاصال متصال مع بعضه منفردا
  ٦.اتمع وبه يتعلق العمل الذى حيصل القيمة

اسة عن تاريخ حياة تجه هذا البحث، تستخدم الباحثة درولين
، أن دراسة تاريخ حياة الشخص Sartono Kartodirjoخص، كما قال الش

هى البحث يتجه إىل السعى ملعرفة الشخصية وفهمها حيث أا حتتاج 
إىل معرفة خلفية حياته االجتماعية الثقافية، باإلضافة إىل معرفة دراسته 
الرمسية وغريها وشخصيات من حوله من األصحاب واألساتذ 

   ٧.وغريهم

                                                 
٥  A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. (Jakarta : Pustaka Jaya).  

١٩٨٤. Hlm. ٧.  

٦  Muhammad Nasir, MetodologiPenelitian. (Jakarta : Ghalia Indonesia), ١٩٩٨. hlm. ٥٢. 
٧  Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah.  (Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama), ١٩٩٢. Hlm. ٧٧. 
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 هى سلسلة واحدة من Henry Bergsonومع ذلك احلياة عند 
ا حسن عثمان أن اإلنسان ابن  ومنها قاهل٨.األفعال يتكون منها التاريخ

ماضى وهو ليس ابنا ألبويه فحسب بل هو مثرة اخللق كلما منذ ازمان 
  ٩.ماضية

  منهج البحث. و

كل البحث العلمى حيتاج إىل الطريقة ليكون البحث موجهة 
 والبحث هو كيفية وطريقة الىت استخدمتها ١٠.حنو النتائج املطلوبة

  ١١.الباحثة حللّ املسائل ىف البحث

  جنس البحث. ١    
 Library )ة هو حبث مكتيب خالص جنس البحث قامت به الباحث

Research )  موعة من الكتبيعىن حبثت الباحثة عن كل البيانات ا 
املتنوعة سواء كانت من البحوث أو االت أو كتب أخرى الىت 

  .املتعلقة باملوضوع
  :الطرق املستخدمة ىف هذا البحث هى  .٣

  طريقة مجع املواد. أ      
تؤخذ مصادر البيانات بالنسبة أن هذا حبث مكتيب، ف

هلذا البحث ينقسم إىل قسمني، األول البيانات األساسية هى 

 .٢.  ص. ٣. ط. منهج حبث التاريخ ، عثمان، حسن ٨                                                 
 .١٣.  نفس املصدر ص ٩

١٠  Anton bakker, Metode-metode Filsafat. (Jakarta : Ghalia Indonesia),١٩٨٦. Hlm. ١٠ 
١١ Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta : Kalam Kurnia 

Semesta), ٢٠٠٣. Hlm. ١٠. 
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ما تتعلق مباشرة مبواد البحث ومن املصادر األساسية ىف هذا 
إما البيانات اإلضافية هى بيانات مؤيدة ومتعلقة . البحث

  .مبوضوع البحث غري مباشرة
  كتابة التاريخ . ب

 وتلك ١٢كل اخلطىهى تصوير احلوادث املاضية بالش
احلوادث ميكن هلا أن أحضرت بطريقة اإلستقراء واجلمع 
احلقائق التارخيية املتصلة ا، مث تنتخب باملنهج التارخيى 

  ١٣. النقدى
  التفسري واإليضاح. ج

وتفسري هذه احلقيقة كانت الباحثة تستخدم دراسة 
جتماعية والثقافية  االاجتماعية وثقافية وهى إلستقراء البيئة

الىت نشأا الشخص، وتربيته وتأثره من طبيعة اتمع ودائرة 
  ١٤.عارضة له وماالبسهاألحوال ال

  املقاربة. د
املقاربة هى الكيفية إلقامة البحث باملنهج والنظرية 

مبا أن هذا البحث . الصحيحة لتوصل إىل املعطيات املتوافرة
فكرى يعىن البد للباحثة شرح أقرب اىل البحث التارخيى وال

  . نشأة حياته من اجلهة الداخلية واخلارجية

                                                 
١٢  FR. Ankersmith, Refleksi Tentang Sejarah. (Jakarta : Gramedia), ١٩٨٧. Hlm. ٨٨. 
١٣  Louis Gattschack, Mengerti Sejarah. Terj. Nugroho Notosusanto. (Jakarta : UI Press), 

١٩٨٣. hlm. ٣٢. 
١٤  Sidi Gazalba, Pengantar Sejarah sebagai Ilmu. (Jakarta : Bharata Karya Aksara), hlm. 

١٣. 
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واجلهة الداخلية تشتمل على نشأة حياته، والدراسة، 
أما اجلهة اخلارجية فتشتمل على . واخلربة، وتطور أفكاره

    .االجتماع والدين والسياسية
  طريقة حتليل املواد. هـ      

لكاتب وهى بالوصف والتصوير عن كل أفكار ا
املبحوثة، مث يبحثه حبثا عميقا عن كل التطور بالنسبة إىل 
التأثر بني كل عاملة وصفيا وصفا كامال، ويقصد هذا 

  . اإلعطاء الفهم الكامل

  نظام البحث. ز

تسهيال لفهم أصول املسألة الىت ستبحث ىف هذا البحث حىت 
لبحث حيصل على اإلستنتاج الكامل واملنظم، فتستخدم الباحثة نظام ا

  :فيما يلى 
الباب األول فهو مقدمة حيتوى على خلفية البحث و حتديد 
البحث و أغراض البحث ومنافعه و التحقيق املكتيب و اإلطار النظري 

  .و منهج البحث و نظام البحث
الباب الثاىن فهو يتحدث عن حملة حياة ابن مالك، ويتكون هذا 

رحلته العلمية و و  الباب من ثالثة فصول، وهى ترمجة ابن مالك
  .مؤلفاته

والباب الثالث يبحث عن علم النحو العرىب، و يشتمل هذا 
   .الباب من فصلني، وهى حملة عن علم النحو العرىب و املذاهب النحوية
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 ابن مالك ىف علم النحو إسهامالباب الرابع فهو يتبني عن 
العرىب، وهذا الباب يتكون من ثالثة فصول وهي مذهبه النحوى و 

قف ابن مالك ىف النحو السابق و آراء ابن مالك ىف القواعد مو
  .النحوية

والباب اخلامس االختتام، فتقدم الباحثة فيه اخلالصة و 
   .االقتراحات
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  الباب اخلامس

  الختتامالختتامالختتامالختتاما

 

  اخلالصة  . أ

دور ابن "احلمد هللا والشكر هللا قد مت كتابة هذا البحث بعنوان 
 و ىف هذا الباب األخري يصور عن نتائج ،"مالك ىف علم النحو العرىب

  :  والىت توصل إليها الكتابة هى ،البحث أو اخلالصة

عليه وسلم وتزايد كان اللحن وقع منذ عصر رسول اهللا صلى اهللا  .١
وغاية اللحن ىف اللغة . كثريا يوما بعد يوم حىت رأوا أنه بالء عاما

العربية أى حنوها وصرفها وصوا وقع بعد الفتوح وانتشار العرب ىف 
واعد النحو تعصم اللسان من وهنا ظهرت احلاجة إىل وضع ق. اآلفاق
لمات و علم النحو هو قواعد يعرف ا أحوال أواخر الك. اخلطإ

العربية الىت حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما 
واملذاهب النحوية مصطلح يشري إىل اجتاهات ظهرت ىف . يتبعها

 ، اختلفت مناهجها ىف بعض املسائل النحوية،دراسة النحو العرىب
 ، و البغداد وهكذا األندلس، و الكوفة،فكانت هناك مذهب البصرة
  . مزية فيهاولكل مذهب وكل شخصيته
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كان ابن مالك عاش أكثر من سبعني عاماً، قضى أكثرها يف الدراسة  .٢
 . حىت صنف التصانيف الكثرية املشهورة النافعة،والتعليم والتصنيف

 فإن مل يكن فيه ،وهو ىف رفع قواعده أكثره ما يستشهد بالقرآن
شاهد رجع إىل احلديث، وإن مل يكن فيه شيء رجع إىل أشعار 

وهذا الذى يفرقه النحاة السابقون كسيبويه الذى أسس العرب، 
 والكسائى ىف بناء ،قواعده النحوية فيما مسعه من العرب الفصحاء

القواعد النحوية مل يكن يزحل إىل اللغة القبائل ولكن كان ال يكتفى 
  . مبا يأخذ عن فصحاء األعراب

ظهر بعد أن قد  و، كبري ىف علم النحو العرىبإسهامكان ابن مالك له  .٣
 وكان خالط البصريني والكوفيني واكتملت مذاهبه ،نضجت دراساته

كان و. و البغداديني وسابقيه من األندلس جبانب آرائه الىت ينفردا
ابن مالك دائما هذا النحو يذكر الشاذ وال يقيس عليه كما يصنع 

وكان . الكوفيون وال يعمد إىل تأويل كما يصنع البصريون كثريا
وكان . دائما السماع فهو ال يدىل حبكم دون السماع يسندهرائدة 

عقله دقيقا ومل يستغله ىف متثل آراء السالفني من النحاة واستنباط 
 بل استغله أيضا ىف حترير مباحث النحو ،اآلراء اجلديدة فحسب

 .وأبوابه ومصطلحاته وتذليل مشاكله وصعابه

  االقتراحات  . ب

من ما ىف نفسى من جهد واجتهاد قد مت هذا البحث بعد أن بذلت 
وأرجو اهللا تعاىل أن ينتفع هذا البحث . البداية إىل النهاية حىت انتهت كتابته
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 ،وأعتقد أن هذا البحث بعيدة من صفة الكمال. خاصة للباحثة وللقراء عامة
. فلذلك مل يزل حيتاج إىل اإلصطالحات و النقد من جهة القارئني املكرمني

أن تقدم كلمة الشكر اجلزيل على نقد القارئني وجزاهم وال تنسى الباحثة 
  .اهللا احسن اجلزاء

  

  ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

 سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم

 

 

  الحمد هللا رب العالمين
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 ثبت المــراجعثبت المــراجعثبت المــراجعثبت المــراجع

  

  املراجع العربية �

  

  بال تاريخ.  القاهرة١. ج. ٢. ط. املعجم الوسيط.  ورفاقه، إبراهم،أنيس

مكتبة : القاهرة.  الطبعة الثامنة،٢. ج.ضحى اإلسالم.  أمحد، أمني

  .١٩٧٤. النهضة املصرية

حاشية اخلضرى على شرح ابن عقيل على ألفية ابن .  يوسف،البقاعى

. دار الفكر: بريوت.  إشراف مكتب البحوث والدراسات،مالك

١٩٩٥.  

ضبطه وصححه وخرج . حاشية الصبان.  على بن حممد عيسى،األمشوىن

. دار الكتب العلمية: بريوت . شواهده إبراهيم مشس الدين

١٩٩٧  .  

النجوم الزاهرة .  مجال الدين أىب احملاسن يوسف بن تغرى بردى،األتابكى

املؤسسة املصرية العامة : القاهرة. ٧. ج. املصر والقاهرةىف ملوك 

  .بال تاريخ. للتأليف والترمجة والطباعة والنشر

 .طبقات املفسرين.  احلافظ مشس الدين حممد بن على ين أمحد،الداووري

  .بال تاريخ. دار الكتب العلمية: بريوت. ١. ج
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دار : بريوت. ١. ج. تاريخ آداب العرب.  مصطفى صادق،الرافعي

  .١٩٧٤. الكتاب العرىب

. معجم األدباء إرشاد األدب إىل معرفة األديب.  ياقوت احلموى،الرومى

  .١٩٩٣. دار الكتب العلمية: بريوت. ٣. ج

: القاهرة. ١. ط. طبقات النحويني و اللغويني.  أىب بكر،الزبيدى

١٩٠٤.  

. ةدار الكتب العلمي: بريوت. طبقات الشافعية.  عبد الرحيم،األسنوى

١٩٨٧.  

املكتبة التجارى : بريوت. شذرات الذهب ، اىب الفالح عبد احلي،العماد

  .بال تاريخ. للطباعة والنثر والتوزيع

  .بال مكان و تاريخ. دار الفكر. من تاريخ النحو.  سعيد،األفغاىن

حتقيق حممد  ،إنباه الرواة. مجال الدين اىب احلسن على بن يوسف،القفطى

مؤسسة :  و بريوت،دار الفكر العرىب: القاهرة. ابو الفضل ايراهيم

  . ١٩٨٦. الكتب الثقافية

. دار الفكر: بريوت. بغية الوعاة.  جالل الدين عبد الرمحن،السيوطى

١٩٦٩.  

. مهع اهلوامع ىف شرح مجع اجلوامع. __________________

دار : الكويت. حتقيق وشرح الدكتور عبد العال سامل مكرم

  .١٩٧٥. البحوث العلمية
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بال . دار املعارف: بريوت. ٣.ج. فوات الوفيات.  حممد بن شاكر،الكتيب

  .تاريخ

دار الكتب : بريوت. القواعد األساسية للغة العربية ، السيد أمحد،اهلامشى

  .١٣٥٤. العلمية

دار : القاهرة. ٥ و ٢. ج. تاريخ األدب العرىب.  كارل،بروكلمان

  .بال تاريخ. املعارف

  .١٩٥٦-١٩٥٢. دار الكتب املصرية: القاهرة. اخلصائص.  ابن،جىن

. مطبعة القاهرة السعادة. شرح ابن عقيل.  حممد حمي الدين،محيد

١٩٥٦.  

األصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب .  متام،حسان

. اهليئة املصرية العامة: دون مكان.  البالغة، فقه اللغة،النحو

١٩٨٣.  

  . بال تاريخ. دار املعارف: القاهرة. يانوافيات األع.  ابن،خلكان

. دار الفكر: بريوت. ٢. ج. تاريخ آداب اللغة العربية.  جرجي،زيدان

١٩٩٦.  

  .١٩٩٢. دار الكتب العلمية: بريوت. نتائج الفكر ىف النحو.  أىب،قاسم

  .١٩٧٦. مصر.  دار املعارف.املدارس النحوية.  شوقى،ضيف

 حممد كامل ،حققه وقدم له.  املقاصدتسهيل الفوائد وتكميل.  ابن،مالك

  .١٩٦٧. دار الكاتب العرىي للطباعة والنشر: القاهرة. بركات

  . بال تاريخ.  دت،الدار املصرية: مصر. ١. ط. لسان العرب.  ابن،منظور
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. ٩. ج. ٣.  ط.دائرة املعارف القرن العشرين.  حممد فريد،وجدى

  .١٩٧١. دار املعرفة للطباعة والنشر: بريوت

  .بال تاريخ. دار الفكر. مغىن اللبيب.  مجال الدين،شامه
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 ترجمة الباحثةترجمة الباحثةترجمة الباحثةترجمة الباحثة
  

  عناية الكرمية:     االسم �

      ١٩٨٠ سبتمرب سنة ٥:     املولد �

 - مسفيان -كمودى دودوك  -الشارع باسوك رمحد :     العنوان �

   جاوى الشرقية٦١١٦٢  كرسيك 

  كان_ حسن بصرى :   االسم الوالد �

  ١٩٩٣ كرسيك سنة اإلبتدائية" اإلخوان"مدرسة :     التربية �

  ١٩٩٦ كرسيك سنة الثانوية" اإلخوان"مدرسة   

    ٢٠٠٠ مجرب سنة العالية "بيت األرقم"مدرسة   

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٣جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية   

   MMaI  ( OSBA )منظمة الطالبات بيت األرقم  :  خربة املنظمة �

   وحدة األنشطة للطلبة دراسة اللغة األجنبية وتطويرها  

  "امليزان " لطلبة جامعة القراء واحلفاظ ألنشطة لوحدة ا  

معة سـونن كاليجاكـا اإلسـالمية        جبا   وحدة الطلبة اإلسالمية  

   احلكومية جوكجاكرتا
 

. هنا لقد كتبت هذه ترمجة الباحثة كتابة صحيحة ونرجو اهللا أن ينفعنا ىف أعمالنا               

  .آمني يارب العاملني
  

  ،الباحثة

      

  عناية الكرمية
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