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 الباب الخامس
 تمةالخا

 ستنباطاتاال .أ

أخذهتا الباحثة يف مسافة دراستها يف ىذه الرسالة اصتامعية ىي  ستنباطات اليت االإف 

 كما يلي:

   إبن مالك ىو اإلماـ العبلّمة أبو عبد اهلل رتاؿ الدين بن عبد اهلل بن مالك الطائي

و قد اختلف العلماء  نسبا الشافعي مذىبا اصتّياين منشأ األندلسي اقليما الدمشقي دارا

. و ألفية ابن مالك كتاب النحو و يف ذكر نسبو و منهم من يقصره و منهم من يطولو

ظم الذي ألفو ابن مالك ىي حتتوي على ألف بيت و بيتُت و الصرؼ على شكل الن

دتيزت ألفية ابن مالك عن النظم األخر ألف فيها اطتياؿ و اطتياؿ  أشهر كتب النحو لو

اطتياؿ يف ألفية ابن مالك أقل و أضعف ألف اظتادة األصلية فيها و  من خصائص الشعر

  عقائد علم النحو و الصرؼ

  و أكثر ألف اظتادة األصلية يف الشعر العاطفة واطتياؿ حيتاج لبع  اطتياؿ يف الشعر أقوى

العاطفة واطتياؿ يف النظم أقّل و األضعف ألف اظتادة األصلية يف النظم دفع اإلفادة و 

 ىذا ال حيتاج إىل اطتياؿ.
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  و التبعية ستعارة اظتكنية االو البليغ يف صورة التشبيو كاف اطتياؿ يف ألفية ابن مالك

 عن الصفة و اظتوصوؼ و النسبة. ايةالكن

 االقتراح . ب

الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة اصتامعية اليت حتت اظتوضػوع دتت اضتمدهلل رب العاظتُت قد 

عػز وجػّل. وترجػو الباحثػة أف تنتفػع  بعػوف اهلل تعػاىليػة ابػن مالػك "ألف نظػم اطتياؿ يف "

و  ْتػ  عػن الفػّن األدع شػعرا ونثػراىذه الرسالة ظتن قرأىا وخاصػة ظتػن يقلّػب نظػره إىل 

علػػػى األخػػػص  و ثػػػة أف تزيػػػد خػػػزائن البحػػػوث األدبيػػػةالباح  ترجػػػو كػػػذلك  نظمػػػا. و

 األدب العرع.

 و األخطػػػاء ال ختلػػػو عػػػن النقصػػػاف و مػػػا زالػػػت ىػػػذه الرسػػػالة بعيػػػدة عػػػن الكمػػػاؿ و و

ىػػػػذه شػػػػرافات لكمػػػػاؿ أو اال لػػػػذلك ترجػػػػو الباحثػػػػة مػػػػن القػػػػرّاء أف يقػػػػدموا االقًتاحػػػػات

أخػػػَتا أرادت الباحثػػػة أف تفضػػػل شػػػكرىا ظتػػػن يعينهػػػا يف كتابػػػة رسػػػالتها مػػػن  و الرسػػػالة

مامػػو اىت علػػى إشػرافو واألسػتاذ نػػور مفيػد بػػاألخص إىل  الػػزمبلء األحبّػاء و األسػاتيذ و

 ".و اهلل تعاىل أعلم بالصوابأخَتا قوؿ الباحثة " و يف إدتاـ كتابة ىذه الرسالة

 


