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 ١٤٥ فريح العنزي. د.إعداد أ

  فاطمة راشد الراجحى  ثــــــاسم الباح
 ألبي زيـد    شرح المكودى على ألفية ابن مالك       ثـــــعنوان البح

عبدالرحمن بن علـي بـن صـالح المكـودي          
  ة وتحقيقدارس: هـ٨٠٧ت

  القاهرة  ةـــــــــجامع
  دار العلوم  ةــــــــــكلي
  قسم النحو والصرف والعروض  مــــــــــقس

  )١٩٩٠(دكتوراه   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

إن شرح المكودى على ألفية ابن مالك ألبى زيد عبد الرحمن بن 
من أشهر مؤلفاته وهو د يع هـ ٨٠٧ سنة يفالمتوعلى بن صالح المكودى 

 علماء النحو والتصريف في كل أن ومن المعروف ، مختصرتعليميكتاب 
األمصار خالل القرنين الثامن والتاسع الهجريين وما بعدهما قد اهتموا 

 رائدة فهي ، وأوضحوا عباراتها، شرحوا ألفاظها،واشتغلوا بألفية ابن مالك
ت باهتمام الكثير من النحاة  وقد ظفر، النحو والصرففنيالمنظومات في 

 حيث تناولوها بالدراسة والشرح ،المعاصرين البن مالك والخالفين له
 وقد وقع ،والتعليق، ومن بين هذه الشروح شرح المكودى الذي بين أيدينا
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 وكان ،للدكتوراه لدراستهاعلى هذا الشرح ليكون موضوعاً  الباحثة اختيار
  :وراء هذا األسباب التالية

 والوقوف عليه من ، ونشرهالعربي الشديد باإلسهام في إحياء تراثنا اهإيمان -١
خالل تحقيق مخطوطة ضمن مجموعة كبيرة من المخطوطات التي 

شر ليعم النفع  بها  هي بحاجة إلى إخراج ونوالتيتضمها مكتبات العالم 
 . أمام الدارسين والساعين وراء العلم والمعرفةولتكون مناراً

 وإنما جاء من ،لشرح من بين شروح األلفية لم يأت جزافاً لهذا اهااختيار -٢
 لإللمام بكل أبواب النحو وقضاياه من خالل ألفية ابن هارغبة صادقة دفعت

 لعالم ه وهو في الوقت نفس، فكان ال بد من اختيار هذا الشرح،مالك
دت التعرف على مدى ما ا حيث أر،شرحهبمغربى لم تتم اإلحاطة به و

 .اربة من علم ودراية بعلمى النحو والصرفوصل إليه المغ

فالمكودى من النحاة المغاربة المشهورين الذين كان لهم إسهام واضح في 
مجال الدراسات النحوية على الرغم من قلة الذين تناولوه بالدراسة ومما 

  .شهر عنه أنه آخر من أقرأ كتاب سيبويه بفاس
  منهج الدراسة

 لتحقيق النصوص العلمي المنهج وفقسارت الباحثة في هذا البحث 
  :ونشرها وكان منهج الباحثة في التحقيق كالتالي

 يعلى إخراج النص كامالً خالياً من أفي التحقيق تركز جهد الباحثة 
الهوامش تثقل فلم  ، ولذا وقفت عند ما تتطلبه أصول التحقيق،نقص أو خلل
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بالقدر الذي يظهر  واكتفيت ،والتعليقات غير المطلوبة،بالمالحظات الكثيرة
  .النص واضحاً خالياً من التعقيد كما أراد له صاحبه

استعانت في تحقيقها بأمهات كتب النحو بدءاً بكتاب سيبويه ثم ما تاله  -
 ،راء ومقتضب المبردفمن كتب الرواد األوائل من مثل معانى القرآن لل

 ، وكتب الفارسى وابن جنى،وأصول ابن السراج،ومجالس ثعلب
 .لفية ابن مالك التي تربو على ستين شرحاًوشروح أ

 بالقدر الذي يخرجه أكملت النص ما أمكن دون تدخل في جوهره إال -
 وصوبت خطأ ناسخ ،إخراجاً دقيقاً فاستدركت ما بين النسخ من سقط

 هاه من وجهة نظرأت وعلقت بالقدر الذي ر،وتصحيف مصحف
 : الخطوات اآلتيةها والتزمت في تحقيق،ضرورياً

ما أمكنها الحصول عليه من نسخ شرح المكودى والتى الباحثة ت جمع -١
 ثم نسخت النسخة التي اعتبرتها أصالً وراجعتها بعد ،بلغت سبع نسخ

النسخ مراجعة دقيقة بالنسخة التي نقلت منها للتأكد من عدم وجود نقص 
 . في أثناء النسخهاأو سقط حدث سهواً من

رضة دقيقة وسجلت الفروق عارضت هذه النسخة بالنسخ األخرى معا -
  . نقصأية خالية من ضح للوصول إلى نسخة واشبينها في الهام

وإن " األصل" التي اعتمدت عليها في كتابة النص ةالنسخ على أطلقت -
 . مصورة عن نسخة مخطوطة في الجامع األزهرفهيلم تكن أصالً 

 نقص أيصححت األخطاء النحوية واإلمالئية ليكون النص خالياً من  -٢
 ، وقد تم هذا بعد مقابلة النسخ،ده لهراأقرب إلى أسلوب الشارح كما أو
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وأثبت االختالفات والفروق بين تلك النسخ في الهامش مع مراعاة 
 .التعليق على تلك الفروق وبيان األدق منها

ضبطت كلمات كثيرة وردت في النص غير مضبوطة مستعينة بأمهات  -٣
 وحرصت . واللسان،ييس اللغة ومقا، تهذيب اللغة:كتب اللغة من مثل

أيضاً على ضبط اآليات القرآنية واألحاديث والشواهد الشعرية 
 . وأبيات األلفية،واألرجاز

 واألحاديث ، والقراءات التي وردت في بعضها،خرجت اآليات القرآنية -٤
 :يلي وذلك كما ،.هد الشعرية واألرجازا والشو،النبوية

 ،دتها إلى مواضعها في المصحف ضبطتها بالشكل ورد:اآليات القرآنية  -  أ
 كما أكملت .وذكرت في الهامش رقمها واسم السورة التي وردت فيها

 مشيرة إلى القراءات مع بيان ،الناقص من اآليات لضرورة ذلك
اختالف القراءات إذا كانت  هناك قراءة مع إحالة تلك القراءات إلى 

 .مراجعها مستعينة بمعجم القراءات القرآنية

 ، ورد في النص من أحاديث نبوية في كتب األحاديث الستةتتبعت ما  -  ب
 مستعينة بالمعجم المفهرس أللفاظ الحديث ،إلى جانب كتب اللغة والنحو

 مع ضبطها ، الشريفالنبوي وموسوعة أطراف الحديث ،النبوي
 .بالشكل

 ولقد لجأت في ضبطها والتأكد من ،األمثال التي وردت في النص قليلة-ج
 ومجمع ، والمستقصى، منها إلى كتب األمثال كالفاخرصحتها والتحقق

  .األمثال
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 ، ذلكأمكنني ضبطت األبيات ونسبتها إلى أصحابها ما :الشواهد الشعرية-د
 ،وأكملت الناقص منها وأثبته في الهامش بالرجوع إلى دواوين الشعراء

  . والمجاميع الشعرية، والمعاجم،وكتب اللغة والنحو
 ونسبت ،فرداتها اللغوية شرحاً موجزاًكما شرحت الغامض من م

 وأثبت في ،الشواهد غير المنسوبة إلى قائليها كلما استطعت إلى ذلك سبيالً
الهامش اختالف الرواية لبعض الشواهد مستعينة بفهارس الشواهد ومعجماتها 

 ومعجم شواهد النحو ،كمعجم الشواهد العربية لألستاذ عبد السالم هارون
  . وفهرس شواهد سيبويه للنفاخ،دالشعرية لحنا حدا

  .مكتفية بتحديد المراجع عند تخريج الشاهد
في الهامش لبعض األعالم الذين وردت أسماؤهم في الباحثة ترجمت  -٥

 ،ذلك مستعينة بكتب التراجم والرجالها أمكنالمخطوط وضبطتها ما 
 وضبطت أسماء .شرت إلى موضع الترجمة في تلك الكتب في الهاماوأش

ت في ت وأثب– وهى قليلة – والقبائل التي وردت في النص األماكن
 . إليه ذلك المكانينتميالهامش البلد الذي 

 وإن كان –شرحت المفردات الغريبة التي وردت في النص شرحاً لغوياً  -٦
 ومعجم ، في الهامش معتمدة على اللسان–الشارح قد شرح أغلبها 

 .مقاييس اللغة

 ،نحاة فيها آراء مختلفة في النحو خاصةوردت في النص مسائل خالفية لل -٧
 لصاحبه أو ينسبه الرأي حيث ينسب ،وفي اللغة والقراءات بصفة عامة

 فحرصت . وفي ذلك خالف:تفي بمثل قولهك أو ي،للبصريين والكوفيين
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على تغذية الهامش بالتعليق على ذلك الخالف أو تلك المسألة مع مناقشة 
ع الحرص على تخريج تلك اآلراء مما  م، فيهاهارأيتلك اآلراء وإثبات 

 . به المراجعهاأسعفت

قوم بفهرسة كاملة لما تأنه من المفيد للكتاب والتحقيق أن الباحثة وجدت  -٨
 وشواهد شعرية ونثرية ، وأحاديث نبوية،ورد فيه من آيات قرآنية

   . وأماكن، وقبائل وطوائف،وأعالم
  استنتاجات الدراسة

 اكتشاف شخصية جديدة كان لها دور في هذا البحثالباحثة حاولت  -١
وإسهام في مجال الدراسات النحوية من خالل شرح ألفية ابن مالك حيث 

 التعريف بأحد شراح األلفية من المغاربة الذين أسهموا في تدريسها هاأمكن
 .وشرحها

إنه المكودى صاحب هذا الشرح المحقق الذي بين أيدينا حيث يمثل 
 بما تميز به من ميل شديد إلى نحويالمرحلة من مراحل التأليف 

 التعليمي وهذا ما يتطلبه االتجاه ،االختصار مع قصد اإلحاطة والشمول
  .للنحو خاصة في وقتنا الحاضر

 ومرحلة من مراحل ،النحويح المكودى حلقة من حلقات الدرس ريعد ش -٢
 تميزت والتي ،الهجريالتطور في الفترة ما بين القرن الثامن إلى التاسع 

 .والحواشي والمختصراتثرة الشروح بك

توضح لنا الدراسة من خالل النص المحقق مدى اهتمام المغاربة بصورة  -٣
خاصة بآراء سيبويه من خالل كتابه الذي كان يقرأ على طالب العلم 
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 ولهذا لم تخل ،رأ الكتاب بفارسق وكان المكودى هو آخر من أ،هناك
 .عن العربأغلب صفحات الشرح من آراء سيبويه ونقوله 

من خالل دراسة النص المحقق إلى أن المكودى كان له الباحثة توصلت  -٤
 في مناقشة المسائل النحوية والقضايا الخالفية مع – إلى حد ما –دور 

اعتداده بما جاء به النحاة القدامى من آراء وأقوال إلى جانب ما تفرد به 
ن اآلراء من آراء اجتهادية خاصة به حيث حوى هذا الشرح بعضاً م

 وأظهر ثقافة الشارح اللغوية من خالل شرحه للمفردات ،النحوية
وتوضيح معناها وتفسيرها خاصة المفردات والصيغ الخاصة باألبواب 

  .الصرفية

 ، يعتبر خالصة لما جاءت به الشروح السابقة،سلك الشارح منهجاً متميزاً -٥
 الكافية :افمن بين الكتب التي اعتمد عليها ونص على النقل من بعضه

 . والتسهيل وشرحه،وشرحها

  .إلى جانب شرح ابن الناظم والمرادى على األلفية
 وتمام المعانيوقد امتاز الشرح بوضوح العبارة وسهولة األلفاظ وترابط 

والشك أن إخراج مثل هذا الشرح يضيف أثراً علمياً جديداً إلى  ،اإلعراب
  .المكتبة العربية التي تزخر بالشروح

لب الشواهد الشعرية واألرجاز التي تركها المكودى دون نسبة نسبت أغ -٦
 ،وذلك بالرجوع إلى معجم شواهد العربية لألستاذ عبد السالم هارون

 شواهد سيبويه س وفهر،ومعجم شواهد النحو الشعرية للدكتور حنا حداد
 .خلألستاذ أحمد النفا
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 آراؤه  حيث احتلت،كان للمكودى وآرائه دور في كتب الخالفين بعده -٧
 . فيهامكاناً بارزاً

 ،اشتملت الدراسة في الفصل الثالث على مدخل أجملت فيه شروح األلفية -٨
وقد قمت بإحصاء شامل لهذه الشروح من خالل فهارس المخطوطات 

 .والكتب المطبوعة

إلى أن لكل الباحثة ى واألشمونى توصلت دفي فصل الموازنة بين المكو -٩
تي ظهرت من خالل الشرح وما تميز من الشارحين شخصيته العلمية ال

 .به كل منهما عن اآلخر

 وهذا ،سلم المكودى وشرحه من بعض الهنات والقصوريومع ذلك لم  -١٠
 من ذلك عدم استيفائه لبعض ،يقع فيه كثير من العلماءالباحثة  رأيفي 

 إلى التعليق على ذلك في الهامش هادعاالقضايا النحوية والتمثيل لها مما 
 . في حاجة إلى إضافة دون التقليل من قدرة الشارحهتأوإضافة ما ر

  
  
  
  
  
  
  
  


