
 المستخلص

هـ ( حتى  571سهير علي جواد. المنظومات النحوية المطبوعة من الخليل ) ت 

الجامعة  -نهاية القرن السابع الهجري : دراسة موازنة.) اطروحة دكتوراه (.

 .9002المستنصرية : كلية االداب : قسم اللغة العربية ، 

 منظومات، هي: استقصيت منظومات هذه الفترة المطبوعة منها فقط، فكانت سبع

 هـ(.171المنظومة النحوية للخليل بن أحمد )ت (1
 هـ(.115ملحة اإلعراب للحريري )ت (2
 هـ(.183نظم الفرائد وحصر الشرائد للمهلّبي )ت (3
 هـ(.528الدّرة األلفية البن معط )ت (4
 هـ(.545الوافية نظم الكافية البن الحاجب )ت (1
 هـ(.572الكافية الشافية البن مالك )ت (5
 هـ(.572ورة باأللفية البن مالك )تالخالصة المشه (7

م البحث على أربعة فصوول، جواا الفصول التمهيودي بمبح وين، األول منهموا تنواول سوير أصوحاب  قُسِّ
 المنظومات، أما المبحث ال اني فكان لشروح المنظومات مع تعريف موجز لكل منظومة.

وم الوى مبح وين، عرضوت فوي المبحوث األول  أما الفصل األول فكان دراسة وصوفية للمنظوموات وقُسِّ
المنظوموووات مووون حيوووث الشوووكل وهوووي مقدموووة المنظوموووة والمووونهر الوووذي اتبعووو  النووواظم فوووي ترتيوووب 
الموضوعات، وخاتمة المنظومات، من حيث الطول والقصر ومدى مناسبة العبارات التوي جواا بهوا 

وعات المنظومة كل ناظم للمقام. ،أما في المبحث ال اني فوصفت طريقة الناظمين في تناولهم لموض
 وكيفية عرضها.

ويأتي الفصل ال اني بمبح ين أيضاً، نتعرف في المبحث األول علوى شخصوية النواظمين العلميوة مون  
أسلوب منظوماتهم وذلك بمعرفة الوضووح والتعقيود فوي ألفواظ النواظمين وتوراكيبهم، وكوذلك بمعرفوة 

أما في المبحوث ال واني فنتعورف علوى موذهب طريقتهم في تناول آراا العلماا من تأييد أو اعتراض. 
الناظمين النحوي من وقفهم من المدارس النحوية البصرية والكوفية، ومن المصوطل  النحووي الوذي 

 استعمل  الناظمون ومصادر المنظومات.

أما في الفصل ال الث ، فالمبحث األول من  ألقى الضوا على أصول النحو عند الناظمين مون سوما   
ا  واستصوحاب الحوال. أموا المبحوث ال واني فكانوت عنايتو  باحتجواي النواظمين للمسوائل وقياس وإجمو

النحوية، لنتعرف على مدى استشهادهم بالقرآن الكريم وقرااات  واألحاديث النبوية الشريفة والشوعر 
العربي وأم ال العرب وأقوال الصحابة الكرام. وفي ختام كل مبحث من مباحث هذه الفصوول توذكر 

 الموازنة بين الناظمين. نتائر

وبعوود هووذه الفصووول ال ال ووة يختووتم البحووث بووأهم النتووائر التووي خرجووت بهووا موون مسوويرتي مووع هووذه  
 المنظومات، تتلوها قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدتها في كتابة البحث قديمها وحدي ها.                

                                                             

 


