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 مقدمة

ين اآلثاري َوُجُهوُدُه النَّحويَُّة،        ُعنَوان :جاَءْت هذه الّدراَسُة َتْحَت  َزيُن الدِّّ  
وكاَن الَهَدُف منها التَّعريف باآلثاري  مولدًا ونشأًة،ومصنفات، وشيوخًا، ثم عرض ألفيته  

 النحوية،التي بدأها بتعريفه لالسم وعالماته، وصفة االسم وأقسامه،وأحكامه.
ابَقُة  ْد دَراسًة َتحَت هذا الُعْنَوان .: َلْم الدراَساُت السَّ َنجِّ  

لت إلى النَّتائجِّ اآلتَيةِّ:  وَتوصَّ
ـ  انفرد اآلثاري بتحديد عالمات االسم فجعلها عشرة.1    
ـ  انتهج اآلثاري منهج البصريين في كثير من المسائل.2  
ـ 4ـ أدرج اآلثاري المسائل النحوية و الصرفية تحت ثالثة مسميات: ظاهر،ومضمر،ومبهم 3

 يسّمي صيغ المبالغة باسم : المثال .
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 الملخص.
ين اآلثاري َوُجُهوُدُه النَّحويَّةُ  جاَءْت هذه الدراَسُة بُِّعنَوانِّ : ُل: َزيُن الدِّّ ، ولها  ثالثة أهداف: األوَّ

َنَظريٌّ َويشمُل التعريَف  باآلثاري . والثَّاني: تعريف االسم وعالماته عند اآلثاري. والثالث: 
َلت صفات اال ْفقًا لُعْنَوانِّها. و َتوصَّ سم وأقسامه. واتَّبَعت الّدراَسُة الَمنَهَج االستقرائي والتحليلي وِّ

 إلى الّنتائج اآلتية :
ـ  انفرد اآلثاري بتحديد عالمات االسم فجعلها عشرة.1    
ـ  انتهج اآلثاري منهج البصريين في كثير من المسائل.2  
ة و الصرفية تحت ثالثة مسميات: ظاهر،ومضمر،ومبهم .ـ أدرج اآلثاري المسائل النحوي3  
ـ يسّمي صيغ المبالغة باسم : المثال .4  
كلماٌت مفتاحيٌَّة:   

 اإلدغام ،جواز اإلدغام،وجوب اإلدغام ، اإلبدال، جواز اإلبدال، وجوب اإلبدال 
 

Abstract 
This study came under the title: Zain al-Din Al-Athari and his grammatical 
efforts, and was aimed at introducing this world and its birth, origin, works and 
elders, and then presented his millennium and followed the inductive approach 
and reached the following results: 

 - Al-Athari singled out the markings of the name and made it ten. 

 - Al-Athari approved the approach of Al-basra in many matters. 

- Al-Athari named grammatical names: visible, embedded and vague. 

 - Al-Athari named exaggerated formulas in the name of example. 
Keywords:  Zain al-Din Al-Athari, grammatical efforts, birth, origin, Al-basra in 
many matters, exaggerated formulas. 
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التَّعريُف باآلثاري      

هـ( لَِّد بالموصل 828ــ 765هو شعبان بن محمد بن داود الموصلي المعروف باآلثاري )  
ًة ،استقرَّ في القاهرة وبها  قامته في أماكن اآلثار النََّبويَّة ُمدَّ َل في البلدان وتلقََّب باآلثاري إلِّ وتنقَّ

خاوي: ُولَِّد في ليلة النصف من شعبان س1كانت وفاُتُه .) نة خمسِّ وستيَن ( قال عنه السَّ
وسبعمائة بمصر، و دخل اليمَن ومدح ملَكها فُأعجب به وأثاَبُه. ومن نظمهِّ وقد ركب البحَر و 

ؤَساء: ) (2مَعُه َبْعُض الرُّ  
ُل عالِّمًا    َعَطاياُه للَعافيَن ليَس َلَها َحْصرُ         فَن َتحمِّ َولمَّا رأيُت السُّ  
ُلها الَبْحرُ        فَن َيْحمِّ دناُه أنَّ السُّ ُل الَبحَر و الذي  َعهِّ بُت َلها إذ َتْحمِّ َعجِّ  

(3وكان من سببِّ َتسميتِّهِّ بلقبِّ اآلثاري خدمُتُه لآلثارِّ النََّبويَّةِّ َوقوُلُه :)  
نَّنِّي خادُم اآلثار لي َنَسٌب    أرُجو بِّهِّ َرْحَمَة الَمخُدومِّ للَخَدمِّ       ألِّ  
ـ مِّمَّْن ُيتَّقى وكا ن اآلثاري ـ مع َسعةِّ علمِّهِّ واهتمامِّهِّ بالتَّأليفِّ والتَّصنيفِّ في ُكلِّّ ُفُنونِّ الَعربيَّةِّ

بِّ سبقُه إليه األعشى والُحطيئُة في غابر األزمان  لَساُنُه َو ُيخاُف شرُّه ، وَلَعلَّ هذا باٌب من التَّكسُّ
هم .للنَّيلِّ من َعَطايا النَّاسِّ َرغَم ُأُنوفِّ   

 ــــــــــــــــــــــــ
.164،ص 3م،ج2002دار العلم للماليين ، بيروت 15( خير الدين الزركلي : األعالم ،ط1)  
( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الّسخاوّي : الضوء الالمع ألهل القرن التَّاسع ،ط دار الجيل ،بيروت 2)

.303ـ301،ص 3ب ت،ج  
دار مكتبة  1ثاري :كفاية الغالم في إعراب الكالم ،تحقيق د.زهير زاهد،ط( زين الدين شعبان بن محمد اآل3)

.5م،ص1987النهضة العربية،بيروت   
:مصنَّفات اآلثاري   

نِّهِّ من ناصية العلمِّ تدريسًا وتأليفًا؛ فقد نظم وصنََّف  إنَّ الذين ترجموا لآلثاري أجمعوا على تمكُّ
 إنَّ ُمصنَّفاتُه فاقت الثالثيَن مؤلفًا تنوعت بين النحو و في شتَّى فنون العلم و المعرفة حّتى َلُيقالَ 
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اللغة و العروض و الشعر و البالغة و الكتابة،بل وكان خطَّاطًا ماهرًا ُتطيُعُه أنامُلُه في رسم 
(1الُحُروفِّ وتنميقها،فكان من المشهورين بالخط بين أهل زمانه . ومن ُمصنَّفاتِّهِّ:)  

لمعروف.ـ وسيلة الملهوف عند أهل ا1  
م.1977ـ بديعيات اآلثاري وَتُضمُّ الصغرى و الوسطى و الكبرى ، ُنشرت في بغداد عام2  
ـ المنهج المشهر في تغلب األيام و الشهور.3  
عبانية.4 بَّانية في الطريقة الشَّ ـ العناية الرَّ  
ـ نيُل الُمراد في َتخميس بانت ُسعاد.5  
رّية في النَّحو.ـ القالدة الجوهرية في شرح الحالوة السُّ 6 كَّ  
ـ الوجه الجميل في علم الخليل ،ُأرجوزة في علم العروض و القوافي.7  
ـ مجمع األرب في علوم األدب ، منظومة من الرجز في العلوم.8  
ـ منظومٌة الميٌة في النحو من خمسمائة بيت.9  

ـ كفاية الغالم في إعراب الكالم،ألفيٌة في النَّحو)ألفية اآلثاري(.10  
ـــــــــــــــــــ  
.8( اآلثاري : كفاية الغالم في إعراب الكالم ، ص1)  

، وهي َقصيدٌة عارَض بها الُبرَدَة في مائٍة وعشريَن بيتًا 11 َزاتِّ الَحبيبِّ ـ الَفرُج القريب في ُمْعجِّ
 َمطَلُعها:

ي َسَلمِّ    َيوَم الرَّحيلِّ من األْحَزانِّ وَ      األَلمِّ  َسْل ما َعَرانَِّي َعْن َسْلَمى بِّذِّ  
ـ نزهة الكرام في مدح طيبَة و البيت الحرام.12  
الم وهي قصيدٌة أّولها:13 الة والسَّ ـ مسك الختام في أشعار الصَّ  

نيا أمانًا و في األخَرى        وإن شئَت أن َتْحيا َحياًة َطويَلًة   وَتغنَم في الدُّ  
َفَصلِّّ عَلى َخيرِّ األنامِّ ُمَحمٍَّد     ُيَصّلي عليَك هللُا َعْن َمّرٍة َعْشرا         
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ـ الخير الكثير في الصالة على البشير النذير ويحوي أربعين حديثًا في الصالة و التسليم 14
على النبي الكريم ،وأغلب الّظّن أّن هذا المصّنَف لم يصل أيدي الباحثين حتى يلج باب 

باعة والنشر.الط  
ـ العمدة في المختار من تخاميس البردة )مخطوط في دار الكتب(15  
ـ عنان العربية )أرجوزة في علم النحو(16  
ـ الّرّد على َمْن تجاوز الحّد.17  
ـ شْرح ألفّية ابن مالك.18  
ـ المنهل العذب ) ديوان في الّنبوّيات(.19  
ّكرّية ) أرجوزة في النحو(.)20 (1ـ الحالوة السُّ  
 ـــــــــــــــ

.8( زين الدين اآلثاري : شرح ألفية ابن مالك، ص1)  
:شيوخ اآلثاري   

َلعلَّ ُحسن الحّظ كان في خدمة الشيخ زين الدين اآلثاري ؛ ألّنُه ُوّفَق في األخذ من أكابر 
.بل ومنهم َمْن هو قوّي المشاركة في فنون األدب  العلماء بالحديث و الفقه وتاريخ الرجالِّ

هِّ  واألصول،و التفسير و الفروع ، وحفظ العربية ،وإجادة الخّط.والجديُر بالذكرهنا أّن جميَع شيوخِّ
 كانوا من القاهرة وهم :

( .1ـ الشيخ سراج الدين البلقيني )1  

(.2ـ الشيخ سراج الدين بن الُمَلقِّن )2  
(.3ـ الشيخ شمس الدين الغماري )3  

 ـــــــــــــــــــــــ
هـ ، فقيٌه حافٌظ 724بن رسالن بن نصير الكتاني، العسقالني األصل، ُولَِّد في بلقينة بمصرسنة( هوعمر 1)

هـ، من مصنفاته: تصحيح المنهاج، الملّمات برّد المهّمات، محاسن 769للحديث،تولى قضاء الشام سنة
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واب البخاري، االصطالح، حواٍش على الروضة، األجوبة المرضية عن المسائل المكية، مناسبات تراجم أب
90ـ85،ص6، السخاوي: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،ج 205، ص5انظر األعالم:الزركلي،ج  

هـ وهو 723( هوعمر بن علي األنصاري، أبوحفص ابن النحوي المعروف بابن الُملّقن، ُولَد بالقاهرة سنة2)
ة مصنف توفي بالقاهرة من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال، له أكثر من ثالثمائ

هـ،انظرابن حجر العسقالني: إنباء الغمر بأنباء العمر، تحقيق د.حسن حبشي، ط المجلس األعلى 804سنة
.219ـ216، ص2م ،ج1982للشؤون اإلسالمية  

هـ كان عارفًا حافظًا للعربية 720( هو محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري، ولد سنة3)
هـ، انظر السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو 782 وشواهدها، مات سنة

.230، ص1هـ، ج1326مطبعة البابي الحلبي مصر 1الفضل إبراهيم، ط  
(.1ـ الشيخ شمس الدين بن القطان )4  
(.وبه تأثر فأحّب الخطَّ و أجاَدُه.2ـ الشيخ صدر الدين اإلبشيطي )5  
(.3ألبناسّي )ـ الشيخ برهان الدين ا6  
(.4ـ الشيخ عز الدين بن جماعة )7  
(.5ـ الشيخ برهان الدين الّدجوّي )8  

 ــــــــــــــــــــــــــ
هـ ، باحٌث وفقيٌه شافعيٌّ له مصنفاٌت كثيرٌة من 737( هو محمد بن علي بن محمد السمنودي ُولَِّد سنة 1)

.179،ص7كلي: األعالم ،جهـ ، انظر الزر 813بينها شرح ألفية ابن مالك، توفي سنة  
( هو سليمان بن عبد الناصر اإلبشيطي كان ماهرًا في العربية واألصول والفقه واآلداب وإجادة الخط ، 2)

خاوي : الضوؤ الالمع ،ج811توفي سنة يوطي: بغية الوعاة، ج265،ص3هـ، انظر السَّ .600، ص1. والسُّ  
هـ في قرية أبناس في مصر 725األبناسّي، فقيٌه شافعّي ُولَِّد سنة( هو إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان 3)

.175ـ172، ص1هـ ، انظر السخاوي :الضوء الالمع ،ج802صنف في الفقه و الحديث و النحو، توفي سنة  
هـ ، كان أستاذ زمانه 759( هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز الشهير بابن جماعة، ُولَِّد بينبع سنة4)

هـ.   انظر السيوطي :بغية الوعاة 819تات العلوم، جاوزت مصنفاته األلف ، مات بالطاعون سنةجامعًا ألش
خاوي: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،ج66ـ63، ص1ج .174ـ171، ص7. والسَّ  
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( هو إبراهيم بن محمد بن عثمان، برهان الدين الدجوّي المصرّي النحوّي ، برع في الغربية و انتفع به 5)
هـ، انظر ابن حجر العسقالنّي: إنباء الغمر  بأنباء 802س دهرًا ،أخذ عنه المقريزّي ،توفي سنةالنا

.111، ص2العمر،ج  
( وبه تأثر في تخميس الُبرَدةِّ النََّبويَّةِّ ،وعلى ما يبدو 1ـ الشيخ مجد الدين إسماعيل الحنفّي )9

لتَّخميس و التَّشطير لقصائد القدماء من أنَّ مشايَخ تلك الفترة قد انتشَر بينهم فنُّ الُمجاراة و ا
َقةِّ مع أوزانِّها،  عراء التي فعاًل تستحقُّ ذلك لما فيها من جودة السبك وتخيُّر األلفاظِّ الُمّتسِّ الشُّ
فالكثيُر منهم َبَرَع و أبَدَع و جاَء بشيٍء جديٍد عجز عن اإلتيان به َمْن جاء بعدهم إلى يومنِّا 

 هذا.
براهيم بن محمد المجد القاهري القاضي الحنفي ، ُولَِّد سنة ثمان أو تسع وعشرين ( هو إسماعيل بن إ1) 

وسبعمائة.واشتغل في الفقه و الفرائض و الحساب ، وبرع في الفرائض و األدب ،خمََّس البردَة ، وصنََّف في 
ء الالمع ألهل هـ . انظر الّسخاوي: الضو 802الفرائض والحساب ، له شعٌر كثيٌر وأدٌب غزيٌر، ُتوفي سنة 

.288ـ 286، ص 2القرن التاسع ،ج  

َتعريُف االسمِّ وعالماُتهُ    
َمٍة في أصل اإلعراب قائاًل ) (:1يبدأ الشيُخ زين الدين اآلثارّي الفَِّيَتُه النَّحويََّة بُِّمَقدِّّ  

األصُل في اإلعرابِّ لألسماءِّ    واألصُل في اإلخبارِّ باألسماءِّ       
للفعلِّ     ووزُن االسم أصُل وزنِّ الفعلِّ واالسُم أصٌل عندهم        

(:2ُثمَّ ُيَعّرُف االسَم بقوله )  
االسُم :قوٌل ،لفُظُه دلَّ َعَلى    معنًى لُه دوَن زماٍن ُحّصال     

واالسُم المصطلح عليه عند النُّحاةِّ هو ما دلَّ على معنًى في ذاتهِّ غيَر ُمقترٍن بزماٍن ، وله ـ 
، و التَّنويُن ، و النداُء ، و أْل ، واإلسناُد)باّتفاقِّ النَُّحاةِّ ـ خَ  (. و لكنَّ 3مُس عالماٍت هي : الجرُّ

( :4اآلثاري َجَعَل لالسمِّ من العالمات عشرًا فانظر إليه يقول)  
،انسب، أضْف         لالسمِّ "أْل" واجرْر ونادِّ  

ْف                             ْن و َصّغْر و اجمعْن،أسنْد وصِّ نوِّ  
 والمالحُظ هنا أنَّ اآلثاري قد أضاف لالسم من عنده خمَس عالماٍت أخرى وهي :
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النََّسُب و اإلضافُة و التَّصغيُر و الَجْمُع و الَوْصُف .والمنطُق العامُّ يقول: إنَّ االسَم ُينسُب إليه 
 وُيضاُف وُيَصغَُّر وُيوصُف.

 ــــــــــــــــــــ
.37فية ابن مالك ،ص( زين الدين اآلثاري : شرح أل1)  
.37( المصدر السابق ،ص2)  
( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،ط الدار السودانية للكتب 3)

39( اآلثاري شرح ألفية ابن مالك،ص4. )14،ص 1م،ج1994الخرطوم   
عول و الّصفُة الُمشّبهُة. وأمَّا ولعلَّ الُمراَد ب "صْف" في قول اآلثاري هو اسم الفاعل و اسم المف

ها النَُّحاُة من  العالمات التي أضافها اآلثاري فهي أبواٌب في النَّحو قائمٌة بذاتها ولذا ال َيُعدُّ
.  الَعالماتِّ

يَميهِّ : إحداها :"أْل"   يقول ابن هشام في الشذور: ذكرُت لالسمِّ ثالَث عالماٍت يتميَُّز بها عن َقسِّ
م" ألنَُّه ال ُيقاُل في "هْل" الهاء والالم، وال في "بل" الباء  أولى من عبارة َمنْ  يقوُل : "األلف و الالَّ

(.1و الاّلم )  
واإلسناد هو أْن ُيسَنَد إلى االسم ما تتمُّ به  الفائدُة  نحو: قاَم زيٌد ،و زيٌد أخوك،و أنا قمُت. و  

"ما" في اآليتين الكريمتين:) ُقْل ما  هذه العالمُة هي أنفُع عالمات االسم ، وبها ُتعَرُف اسمّيةُ 
( فقد ُأسنَد 3( ) ما عنَدكم َينَفُد وما عنَد هللاِّ باٍق ( )2عنَد هللاِّ َخيٌر من اللَّهوِّ ومن التِّّجارةِّ ( )

إليها األخيريُة في اآلية األولى كما ُأسنَد إليها النَّفاُد في اآلية الثانية ،وُحكَِّم عليها بأنَّها موصولٌة 
(4ى الذي .)بمعن  
وقال ابن عقيل : استعمل ابن مالك "أل" مكان األلف والالم وقد وقع ذلك في عبارة بعض    

(5المتقدمين .)  
 ــــــــــــــــــــــــــ

( جمال الدين عبد هللا بن هشام األنصاري : شرح شذور الذَّهب في معرفة كالم العرب ،تحقيق د.إميل 1)
.34م ،ص1994لعلمية ،بيروتدار الكتب ا1بديع يعقوب ،ط  

(.11( الجمعة اآلية )2)  
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(.96( النَّحل اآلية )3)  

.35( ابن هشام األنصاري : شرح شذور الذَّهب ، ص4)  

.21،ص 1( شرح ابن عقيل،ج5)  
ُث اآلثاري عن صفة االسم بقوله) (: 1ُثمَّ َيَتحدَّ  

 أَحقٌّ ما ُيَداَوى بهِّ األعَمى    تقديُم تعليم صفات األسما
 ألنَّها األكثُر بـيَن الَعـالمِّ    فـَجلَّ َمْن َعلَّمـََهـا آلدمِّ 

 فاالسُم شخٌص ُمطلقًا واالسُم   وْصٌف ومعنًى عالٌم وعْلمُ 
 وُلقَِّب اسمًا كونُه َسَما َعَلى    سواهُ أو به الُمَسمَّى قد عال

ُمّو ُمشَتقٌّ وفي    تصغيرِّهِّ والَجم                 عِّ ُبرهاٌن َيفِّيَوهَو من السُّ  
خُص هنا نكرٌة ُتفِّيُد  أي :االسُم هو ما َدلَّ على شخٍص ُمطلقًا،أو وصٍف،أو معنًى . فالشَّ

العموم،و ُتطلُق على كّل شخٍص. والوصُف نحو: عالٌم ، وفاهٌم. وقوُلُه "معنًى" أي: األسماء 
الة على المعنويات نحو: العلم و الفهم. وهنا إشارٌة واضحٌة إلى أنَّ االسم عند اآلثاري أحد  الدَّ

الِّّ على المعنوّي عن  قسمين:ما دلَّ على محسوس ، ومادلَّ على معنوّي ، ولعلَّه اكتفى بالدَّ
اّل على المحُسوسِّ لقرب المعنوّي للنَّفسِّ والعقلِّ أكثر من المحسوس.  الدَّ

" استفهاٌم تقريريٌّ ألنَُّه يستفهُم عن  الم حقيقة تعلُّم آدم عليه السَّ  واستفهاُمُه في قولِّهِّ :" أحقٌّ
لألسماء وذلك مذكوٌر في سورة البقرة، وال يحتاج إلى إجابٍة، يقول تعالى : )وَعلََّم آدَم األسماَء 

(.2ُكلَّها ( )  
ـــــــــــــــــــ   
.29( اآلثاري : شرح ألفية ابن مالك ،ص1)  
(.31) ( البقرة اآلية2)  

 
(1ا هو فقد العلم ، وصدق َمْن قال : )والَعَمى الذي ذكره اآلثاري هن   

ها الَمـَطرُ       العلُم ُيحيي ُقُلـوَب المّيتين كما     تحيا البـالُد إذا ما َمسَّ  
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والعلُم َيجُلو الَعَمى عن قلبِّ َصاحبِّهِّ    َكَما ُيَجّلي َسَواَد الظُّلَمةِّ الَقـَمرُ       
ُمّو وا لُعلّو ؛ألنَّ االسَم َيْعُلو على ُمَسّماُه ، واألصُل :)َس َم فعند اآلثاري أنَّ االسم مأخوٌذ من السُّ

َوضًا عنها فصارْت )اسم( ودليُل ذلك  لِّ الَكلَمةِّ عِّ َفْت الُم الكلَمةِّ و ُوضَعْت الَهمزُة في أوَّ َو( َفُحذِّ
(.3(، و أسماء)2التَّصغيير، و الَجمُع ُيقاُل : ُسَمّي )  

(.4ون  فيقولون: إنَُّه مشتقٌّ من )َو َس َم( )وهذا رأي أهل البصرة ، أمَّا الكوفي   
 ــــــــــــــــــــــــــــ

( أحمد بن محمد بن عبدربه األندلسّي : العقد الفريد، تحقيق د.مفيد محمد قميحة، ط دار الكتب العلمية 1)
.81ـ80، ص 2بيروت ب ت ، ج  

( األصل في "ُسَميٌّ "  "ُسَميٌو " فاجتمعت الياء والواو و السابُق منهما ساكٌن ، َفُقلِّبت الواو ياًء و أُغمت 2) 
الياُء في الياء فصار ُسَمّي . أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد األنباري :اإلنصاف في مسائل 

م ، 2002مطبعة الخانجي  1روك محمد مبروك ، طالخالف بين البصريين و الكوفيين، تحقيق د.جودة مب
.10ص  

ابق ، 3) ( األصل في "أسَماء" " أسَماو" تطرَّفت الواُو و سبقتها ألٌف زائدٌة َفُقلبت همزًة . انظر المصدر السَّ
.11ص  

ابق ، ص4) .12ـ11( المصدر السَّ  
أقساُم االسمِّ :   
َتندرُج أقساُم االسم عند اآلثاري في ألفيتِّهِّ تحَت خمسيَن قسمًا، و يشمل هذا التَّقسيُم أبواَب  

 النَّحوِّ وفَق  التَّرتيب اآلتي :
اًل ذلك في    الَمبني و الُمعَرُب ، الَمرفوعاُت ، الَمنُصوباُت ، الَمجُروراُت ، الّتوابُع. يقوُل ُمفصِّّ

(:1األلفية )  
ُم    ُقْل : ظاهٌر ، وُمضمٌر ، و ُمبهمُ وجُ              ملُة األسَماءِّ ثالثًا ُتقسَّ  

أي :أصُل األسماء َثالَثٌة : ظاهٌر نحو: َزيٌد ،و الرَُّجُل . و ُمضمٌر وهو ما على ُمتكّلٍم نحو    
بما  ( ،ومبهٌم وهو ما اليتَّضُح معناُه إالَّ 2: أنا ، أو ُمَخاَطٍب نحو :أنَت ،أو غائٍب نحو :ُهَو )

ُيضاُف إليهِّ نحو: "يوم" ،"دوَن "، "بيَن " وغيرها ، وهذا النَّوُع إذا ُأضيَف إلى مبنيٍّ جاز أْن 
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( نحو :) ومْن خزي 3يكتسَب من بنائه كما تكتسُب النَّكَرُة الُمضافُة إلى معرفٍة من تعريفها)
ئٍذ ( ) ( .4َيومِّ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
.42ألفية ابن مالك ، ص( اآلثاري : شرح 1)  
.136( ابن هشام األنصاري : شرح شذور الّذهب في معرفة كالم العرب ، ص2)  
ابُق ، ص 3) .93( المصدُر السَّ  
ْزٍي ( َو َنْصبِّ يوم َعَلى الظَّرف َمعُمواًل لخزي ، وقرأ 65( هود اآلية )4) (. وقرئت هذه اآلية بالتَّنوين )ومن خِّ

َوٌض عن جملٍة . نافع و الكسائي بفتحِّ المي مِّ مع إضافتِّهِّ إلْذ ، َوَقَرأ الباقون بكسرِّ الميمِّ . والتَّنويُن في " إْذ " عِّ
انظر محمد بن يوسف أبا حيَّان األندلسّي : البحر المحيط ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، و 

.241، ص 5م ،ج1993دار الكتب العلمية بيروت 1الشيخ علي محمد معوَّض ، ط  
(:1م يقوُل مَفّصاًل )ث  

ظاهُر اسٌم َدلَّ باإلعرابِّ     فيهِّ على معناُه كاألحزابِّ               
أي االسُم الظَّاهُر هو الذي يُدلَُّك على معناُه ـ إْن كان مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا ـ بحركاتِّهِّ 

ُت بزيٍد، فهو في ظهوره اإلعرابيةِّ التي تهدي إلى ذلك نحو: جاء زيٌد ، وقابلُت زيدًا ، ومرر 
كاألحزابِّ ، وحزُب الرَُّجلِّ أصحاُبُه ، و الحزُب الطَّائفُة ، و األحزاُب الطَّوائُف التي تجمَّعْت 

(.و اإلعراُب هو تغييُر أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها 2على محاربةِّ األنبياءِّ )
(3لفظًا أو تقديرًا .)  

( :4ثمَّ يقوُل )   
ا ما َدلَّ لفُظُه َعَلى ُحُضورِّهِّ أو غيبهِّ َك "أقَبال"ُمضمُره  

ميُر هو ما دلَّ حضوٍر)  ( أو غيبٍة ؛ فمثال ما دلَّ على الحضور : أنا ، 5والُمضَمُر أو الضَّ
 أنَت ، نحُن . ومثال ما دلَّ على الغيبة :هَو ،هَي ، ُهم .

 ـــــــــــــــــــــــــ
.43،ص( اآلثاري : ألفية ابن مالك 1)  
( أبو بكر الرَّازي: مختار الّصحاح مادة ) ح ز ب(2)  
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بَّان ،ط3) بَّان:حاشية الصَّ .72،ص1م ،ج1997بيروت1( أبو العرفان محمد بن علي الصَّ  
.44( اآلثاري ألفية ابن مالك ،ص4)  
ُه( أو للحضور ( قد يكون الظرُف "عند" اسمًا للحضور للحسّي نحو قوله تعالى : )َفلّما َرآُه ُمستقرًا عندَ 5)

دَرةِّ  ْنَد سِّ ( أو للقرب نحو قوله تعالى : ) عِّ المعنوّي نحو قوله تعالى: ) َقاَل الذي عنَدُه علٌم من الكتابِّ
الُمنَتَهى(.انظر ابن هشام األنصاري : مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ط المكتبة العصرية 

.177،ص 1م،ج1995،بيروت  
(1ُثمَّ يقوُل اآلثارّي : )  

َهُمَها اسٌم ناقٌص ُأشيَر بهِّ     أو كان موصواًل بهِّ ك َمْن و تِّهْ ُمب  
َلٍة لُتزيَل ذلك اإلبهاَم .       أي:الُمبَهُم هو االسُم النَّاقُص الذي ال َيتِّمُّ الَمْعَنى بِّهِّ َوحَدُه بل َيْحتاُج إلى صِّ

 كأسماء الموصول نحو :" َمْن" و اإلشارة نحو : "تِّْه" . 
ٌر وإمَّا ُمؤنٌَّث ، وإمَّا قريٌب وإمَّا بعيد . والُمشاُر إل يه إمَّا واحٌد ،أو اثنان ،أو جماعٌة ، وُكلُّ واحٍد منها إمَّا ُمذكَّ

و الموصوُل ضربان : اسميٌّ وحرفيٌّ ، والموصول االسمّي هو االسم الُمبهُم الذي يحتاُج في توضيحهِّ  
ى الّصلة ؛وهي ُمشتملٌة على ضمير أو شبهه يربطها به ُيسمَّى وتعيين الُمراد منه إلى شيٍء يتَّصُل بهِّ ُيسمَّ 

(  2العائد .)  
(  3ُثمَّ يذكُر الُمعرَب بقولهِّ : )   

 ُمعَرُبها ُمَغيٌَّر بطالب      ك جا أٌب يدعو أبًا إلى أبِّ 
االسُم الُمعرُب هو الذي يتغيَُّر وضُعُه اإلعرابيُّ حسب الطلب في الجملة رفعًا ونصبًا وجّرًا .وفي قوله : "جا   

" دليٌل واضٌح على أنَّ كلمَة "أب" من الُمعربات وإْن بقيْت على أصلين وشابهت الحروَف  أٌب يدعو أبًا إلى أبِّ
( واإلعراُب عند النَّحويين هو اختالُف 4نَّ األصل أَبٌو .)في وضعها ،وذلك لضعف الشبه لكونهِّ عارضًا ؛أل
(5آخر الكلمة الختالف العامل فيها لفظًا أو تقديرًا.)  

 ـــــــــــــــــــــــ
.42( في شرحه ألفية ابن مالك ، ص 1)  
، ط ( ابن هشام األنصاري :شرح أوضح المسالك إلى ألفية مالك ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 2)

.145ـ139،ص 1م ،ج2000دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت   
.42( اآلثاري : شرح ألفية ابن مالك ،ص3)  
.55ـ54، ص 1( ابن هشام األنصاري :شرح أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،ج4)  
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ق د. عبد اإلله النبهان ، ( العكبرّي،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين:اللباب في علل البناء واإلعراب ،تحقي5)
.52،ص1م،ج1995دار الفكر، دمشق1ط  

(1ويقوُل عن المبنّي : )  
 َمبنيُّها اسٌم لم ُيَغّيره َعَمْل    من عامٍل كهؤالءِّ في العملْ 

اخلة عليه ، ولعلَّ اآلثاري اكتفى بذكراسم  االسُم المبني هو ما اليتغّير آخره بتغّير العوامل الدَّ
:"كهؤالء". فإنَّنا نقوُل : جاَء هؤالءِّ ، وقابلُت هؤالءِّ ، ومررُت بهؤالءِّ .جاء في اإلشارةِّ حين قال 

( وهكذا ُيواصل الشيُخ 2شرح المفّصل عن المبني :) هو الذي ُسُكوُن آخره وحركُتُه ال بعامٍل (.)
ثًا عن الَمقُصورِّ والَمنُقوصِّ و الَممُدودِّ بقوله : ) (3اآلثاري في ألفيتهِّ مَتحدِّّ  

وُصها اسٌم ختمه بالياءِّ     من  بعد كسرٍة  كمثل الرَّائيمنق  
 مقصورها اسٌم ختُمُه باأللفِّ    نحو: العصى بالحبس ُمطلقًا يفي

ٍة مشاركة      لهمزٍة ختمًا و كالمالئكه  ممدودها ذو َمدَّ
ٌم هو اسباخصاٍر شديد عنده المنقوص هو اسٌم مختوٌم بياٍء قبلها كسرٌة نحو: الرَّائي.والمقصور 
 آخرُه ألٌف الزمٌة نحو: الَعَصى . والممدوُد هو اسٌم ُختَِّم بمدٍّ بعدُه همزٌة نحو : خنساء.

 ـــــــــــــــــــــــــ
( موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش :شرح المفصل ،ط إدارة 2.)42( اآلثارّي : ألفية ابن مالك ، ص 1)

. والمقصور على 42اآلثاري :ألفية ابن مالك ،ص (3.)79،ص  3الطباعة المنيرية ،مصر ب ت ، ج
حيحِّ ُملَتزٌِّم فتَح ما قبل آخرهِّ نحو: ُمَدًى  جمُع  قسمين : األول : قياسيٌّ وهو ُكلُّ اسٍم ُمعتلٍّ له نظيٌر من الصَّ

حيح :قِّرب ، ُقرب جمُع قِّربة وُقربة .والثَّاني :سماعيٌّ وهو ما ليس له نظيرٌ  تح اطََّرَد ف ُمدية ، ونظيره من الصَّ
ماع نحو : الفتى واحُد الفتيان .ابن عقيل ج .404ـ402، ص 2ما قبل آخره فقصره موقوٌف على السَّ  

رفِّ ُمَلّخصًا أسباب المنع بقوله : ) (1ُثمَّ ُيوجُز عن المصروفِّ والممنوعِّ من الصَّ  
رهٍم وأمكنِّ التَّمكينِّ   مصروفها اسٌم ُخصَّ بالتَّنوينِّ    كدِّ

ُمشبٌه للفعلِّ في   عدمِّ تنويٍن وكسٍر قد يفي ممنوعها اسمٌ   
(2ويأتي بعد ذلك الحديُث عن االسم المذّكرِّ والُمؤنَّثِّ ،يقوُل : )  

ٌر بذا كزيٍد و فتى     والماء و الظَّبي و بالعكسِّ أتى  ُمذكَّ
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 ُمؤنٌَّث  بذي  كعينِّ َعْبَلى      َنْجالُء  ُحرٌَّة  حماٌة  ُحْبل
(3و الُمَصغَُّر يقوُل عنه : )واالسُم الُمَكبَُّر   

ٌد  عن  ياءِّ     من  بعدِّ  ضمٍّ عارٍض أو هاءِّ   ُمكبٌَّر  ُمَجرَّ
لِّ    َو زِّْدُه  ياًء  قبَل  تاٍء ُمكمِّلِّ   ُمصغٌَّر مضموُم حرٍف أوَّ

ُد والمزيُد يقوُل عنُه : ) (4ُثمَّ االسُم الُمجرَّ  
ٌد كفرٍس أو جعفرِّ     سفرجٍل من المزيدِّ  قد َبرِّي  ُمَجرَّ  

 مزيُدها نحو شفيٍع فيه من    أسهلِّ ماتنوي مزيٌد قد ُزكِّنْ 
 ــــــــــــــــــــــــــ

.42( اآلثارّي : ألفية ابن مالك ص1)  
ابق ص 2) .42( المصدر السَّ  
ابق ص3) .42( المصدر السَّ  
.43( المصدر الّسابق ، ص4)  

(1)ُثمَّ يأتي الحديُث عن االسمِّ المفردِّ و المثنَّى :   
 مفردها اسٌم من عالمٍة خال    الثنينِّ أو جمٍع عمومًا كالطال
 ُثمَّ المثنى وهو ما دلَّ على     اثنينِّ  كابنينِّ  لفضٍل  أُهِّّال

(2ُثمَّ يأتي الجمع واسُم الجمع و جمع الجمع و اسم الجنس :)  
را و زائد                ةمجموعها ما كان فيه واحدة     صحيحًا أو ُمَكسَّ  
ُثمَّ اسم جمع وهو ما دلَّ على    جمٍع لغيرِّ مفرٍد نحو : المال                 

ْع    مثُل األصاحيبِّ ألصحاٍب ُجمِّعْ              وجمع جمٍع لم ُيَقْس لكن ُسمِّ  
ُثمَّ اسم فصُلُه بالتا ُعلِّْم       جمعًا و للمعنى و شخٍص ينقسمْ                  

الموصول يقول:وعن اسم اإلشارة واسم   
واسم إشارة بلفٍظ ُيشترْط    في القرب و البعد وأيضًا في الوسطْ                 
موصولها الذي لوصٍل يفتقْر      بجملٍة وعائٍد طبقًا ُذكْر                 

 وعن المبتدأ و الخبر يقول:
المبتدأ اسٌم وبمنًى ُيرفُع     والخبُر الجزاء المفيُد يتبعُ            
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 وعن الفاعل والمفعول بأنواعه يقول:
ٌم عليهِّ            الفاعل اسٌم مسنٌد إليهِّ    فعٌل له مقدَّ  
مفعوله اسٌم واقٌع في طلبه     فبعء ثوبًا هو المفعول بهْ           
مفعوله المطلق هو المصدُر    أيُّ حدٍث عنه الفروع تصدرُ           
كـ ُتْبُت خوَف هللا يوم المسألة  والمصدُر المعلل المفعول له            
وظرفها المفعول فيه اسٌم قفي    مكانًا أو وقتًا على إضمار في          
وانصب بفعٍل بعد واٍو متبعة    باسٍم كـ سر والركب مفعواًل معه        

 و عن الحال و التمييز و االستثناء يقول:
والحال ما أبان وصف الفاعلِّ     أو وصف مفعوٍل بنصب الفاضلِّ          
تمييزها منكٌر معناه من     كفرقة ماء بنصبه استبنْ          
خّرج بإال وانصب المستثنى      بعضًا بفعٍل مع أداة استثنا        

وعن النعت والتوكيد والعطف و البدل يقول:   
ع بْه      طبقًا وفي إعرابه بحسبهْ والنعت وصٌف ُتمم المتبو          

توكيدها مقرٌر بنسبته    أو الشمول أو بلفظ جيَء به            
عطف البيان موضٌح غير صفة     مخصٌص منكٌر أو معرفة         
وتابٌع بالحكم متبوعًا سبْق   بعاطٍف بينهما عطف النسقْ         
مات الوجيُع المبتالو البداللمقصود بالحكم بال     واسطٍة          

إلى أن يختم ألفيته بالحديث عن اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة و اسم المصدر و أفعل 
 التفضيل قائاًل :

ثم اسم فاعٍل كمثل قاتلِّ     أو مكرٍم بكسر راءِّ الفاعلِّ          
ثم اسم مفعوٍل كمقتوٍل جرى    بوزنه أو مكَرٍم بفتح را         
الصفة المشبهة اسم الفاعلِّ    كباسط الكف جزيل النائلِّ و        
وأفعل التفضيل منه ُيعتبْر      خير الورى أحمد أفضل البشْر        

 الخاتمة:
جاءت هذه الدراسة بعنوان : زين الدين اآلثاري وجهوده النحوية، وكان الهدف منها التعريف بهذا العالم 

ته العلمية بصورة عامة ثم الوقوف بصورة خاصة على ألفيته النحوية الجليل ثم الوقوف على مؤلفاته ومصنفا
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ـ  انفرد اآلثاري بتحديد 1 التي تشبه ألفية ابن مالك في شيٍئ قليل.وتوصلت الداسة إلى النتائج اآلتية:
 عالمات االسم فجعلها عشرة.

ـ  انتهج اآلثاري منهج البصريين في كثير من المسائل.2  
سائل النحوية و الصرفية تحت ثالثة مسميات: ظاهر،ومضمر،ومبهم .ـ أدرج اآلثاري الم3  
ـ يسّمي صيغ المبالغة باسم : المثال .4  
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