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  الدراسات اللغویة والنحویة في الیمن
  في القرن السابع الھجري

  
  *یسرى محمد رضا حسن. م.م

  
  

  المقدمة 
یƊƊؤدي الفكƊƊر دورًا أساسƊƊیًا فƊƊي البنƊƊاء الحضƊƊاري ألیƊƊة ُأمƊƊة ویعƊƊد المظھƊƊر األبƊƊرز للتطƊƊور والتقƊƊدم وقƊƊد                 

) ھـ٦٢٦(ازدھرت الحیاة الفكریة في الیمن في مدة متأخرة نسبیًا السیما بعد تولي الرسولیین دفة الحكم منذ سنة 
العلƊم والثقافƊة واالھتمƊام بالعلمƊاء فأنشƊؤوا المƊدارس       ، ذلك لما قاموا بھ مƊن اعمƊار وإصƊالح والسƊیما فƊي مجƊال       

وعمروا المكتبات واھتموا بالمؤلفات وحرصوا على اقتنائھا وأغدقوا الھبات على العلماء كما اسھموا فƊي تنشƊیط   
رحالت العلماء والطلبة وتسھیلھا إلƊى خƊارج الƊیمن الغنƊائھم بƊالعلم ورفƊدھم بƊالتطور الفكƊري كمƊا سƊاعدت ھƊذه            

أیضاً على وفود العلماء إلى بالد الیمن نفسھا ، اذ أدى ھذا التطƊور واالھتمƊام بƊدوره إلƊى نشƊاط التƊألیف        العوامل
  .والتدوین وإثراء المكتبات بنتاج العلماء الیمنیین وفي المجاالت كافة 

                  Ɗھ وفروعƊف حقولƊي مختلƊي فƊي الیمنƊاج العلمƊاء النتƊي اغنƊة فƊان  فضًال عن ذلك شارك علماء الزیدیƊھ وك
  .تبنیھم للفكر االعتزالي العقالني قد ساعد على ذلك 

سلط البحث الضوء على نتاج علماء الیمن في علم النحو واللغة في القƊرن السƊابع الھجƊري بعƊد ان كانƊت              
مؤلفاتھم منثورة في بطون الكتب وعلى أھمیة الƊرحالت ودورھƊا فƊي تنشƊیط الحركƊة الفكریƊة وازدھارھƊا فضƊًال         

دورھا الكبیر في جلب المؤلفات القیمة إلى داخل الیمن ووفود العلماء إلى البالد لما قƊام بƊھ ملƊوك الƊیمن مƊن      عن 
  .توفیر األماكن المناسبة لھم وتشجیعھم وتقریبھم 

وقد اتسمت منھجیة البحث فƊي ترتیƊب العلمƊاء بحسƊب سƊنة الوفƊاة مƊع ذكƊر نبƊذة یسƊیرة عƊن حیƊاتھم وذكƊر                     
اصة بعلوم اللغة العربیة ذلك لبیان مدى التطور الفكري الذي وصلت إلیƊھ عملیƊة التƊألیف فƊي میƊدان      مؤلفاتھم الخ

  .اللغة والنحو 
  

  النتاج اللغوي والنحوي في الیمن في القرن السابع الھجري
النبویƊة  بدأت عنایƊة الیمنیƊین بعلƊوم العربیƊة منƊذ مرحلƊة مبكƊرة ذلƊك لفھƊم أسƊرار القƊران الكƊریم والسƊنة                        

الشریفة ، وزادت عنایتھم بعلوم العربیة حتى كادت أن تƊذوب فیھƊا الكثیƊر مƊن اللھجƊات المحلیƊة ولƊم یعƊد لھƊا أي          
  .أثر یذكر إال فیما كان خاصًا بأسماء البلدان واألعالم 

وزادت ھƊƊذه الدراسƊƊات ونشƊƊطت فƊƊي الƊƊیمن فƊƊي النصƊƊف الثƊƊاني مƊƊن القƊƊرن الخƊƊامس واسƊƊتمرھذا النشƊƊاط            
  .وازداد في عھد الدولة الرسولیة وظھرت نتاجات لغویة ونحویة متنوعة 

للخلیƊƊل بƊƊن احمƊƊد  ) العrrین(وقƊƊد اسƊƊتأثرت مصƊƊنفات لغویƊƊة ونحویƊƊة متعƊƊددة بعنایƊƊة العلمƊƊاء منھƊƊا كتƊƊاب                 
وغیرھƊƊا مƊƊن  ) ھƊƊـ٣٤٠(للزجƊƊاج )الجمrrل فrrي النحrrو  (و ) ھƊƊـ١٨٠(لسƊƊیبویھ ) الكتrrاب(و ) ھƊƊـ١٧٥(الفراھیƊƊدي 
  )١(.المصنفات 
ونجد في التراث اللغوي الیمني ظھور معƊاجم مھمƊة كانƊت لھƊا الحظƊوة عنƊد الیمنیƊین أشƊھرھا وأقƊدمھا                     

  ، تناول فیھ المستعمل من غریب ) ھـ٤٨٠( *لعیسى بن إبراھیم الربعي ) نظام الغریب(
إن (: ا المعجم في زمنھ وصار معتمد الطلبة في العربیة ، یقول الجنƊدي وقد اشتھر ھذ )٢(.اللغة وما قالتھ العرب 

  .  )٣()من ال یقرؤه ال یعده الناس لغویًا 
) ھƊـ ٥٧٣(لنشƊوان بƊن سƊعید الحمیƊري     ) شمس العلوم ودواء كالم العرب مrن الكلrوم  (كما كان لمعجم  

منھ لھجات أھل الیمن ومفƊردات یمنیƊة   المكانة والشھرة نفسھا حتى عَد أھم معجم لغوي وضعھ عالم یمني فقد ض
  . ٤)تاج العروس( و )لسان العرب(ال توجد في 

                                                

 .جامعة بغداد -الدراسات الدولیة مركز  *
الحیƊاة الفكریƊة فƊي    ، الƊدجیلي  ،  ١/٤٠٨: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، السیوطي ،  ١٦٤: طبقات فقھاء الیمن ، الجعدي  1

                                 .                                                                  ١٦٣: الیمن في القرن السادس الھجري 
 . ١١٣: حیاة االدب الیمني ، الحبشي  2
 . ٣٦٨: مصادر الفكر العربي االسالمي : وینظر ، المصدر السبق نفسھ  3

ھو ابو علي عیسى بن ابراھیم الربعي من اھل احاظة بالیمن كان على راس علماء اللغة فƊي الƊیمن والیƊھ یرحƊل الطلبƊة مƊن        ·
 .١٦/١٤٦: ، معجم االدباء  ١٥٦:طبقات فقھاء الیمن : ینظر .  ٤٨٠ببلدتھ سنة كل صوب توفي 
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أمƊƊا علƊƊم النحƊƊو فلƊƊھ شƊƊأن كبیƊƊر عنƊƊد فقھƊƊاء الƊƊیمن  واسƊƊتغرقت دراسƊƊتھ جƊƊل أوقƊƊاتھم العلمیƊƊة لƊƊتعلم النحƊƊو             
  .٥وتعلیمھ وال یعد الفقیھ مشاركًا في العلوم الشرعیة إال بعد أن یحقق ھذا الفن ویتقن أصولھ

مختصrر  (الƊذي عƊرف باسƊم     *بrاد الحسrن بrن ابrي ع   وكان أكثر تفقھ أھل الیمن فƊي النحƊو علƊى مختصƊر              
وقƊد شƊرحھ فƊي القƊرن السƊادس أبƊو السƊعود         اختصر فیھ كتاب سیبویھ وقد اشتھر ھذا الكتاب فƊي الƊیمن    )الحسن

  .)٣( ٦ ابن فتح اهللا
اعتنƊى  ) ھƊـ ٤٦٩(البƊن بƊاب شƊاذ     )المقدمة الكافیة المحسنیة في فن العربیة(وحین وصلت إلى الیمن            

واعتمدت في الدراسة وقد قامت علیھا الشروح واألراجیز وقد استدركھا فƊي ھƊذا القƊرن ابƊن العمƊدة      بھا الیمنیون 
  ).ھـ٦٧٠(

فمال الناس إلیƊھ وأعجبƊوا باسƊلوبھ حتƊى مƊنھم مƊن       ) ھـ٥٣٨(للزمخشري  )المفصل في النحو(ثم جاء             
وھم من كبار علماء النحو في ) ھـ٦٨٠(، وابن یعیش ) ھـ٦١٤(، وشرحھ في ھذا القرن ابن عصیفر  )٧(حفظھ 

  .ھذا القرن 
وغطƊƊت علƊƊى سƊƊائر كتƊƊب النحƊƊو المتƊƊداول فكثƊƊر شƊƊّراحھا ) ھƊƊـ٦٤٦(البƊƊن الحاجƊƊب  )الكافیrrة (وجƊƊاءت            

وابن أبي النجم ) ھـ٦١٤(، وشرحھا في ھذا القرن ابن عصیفر  )٨(وأدخلت في مناھج مدارسھم في القرن السابع
  ) .ھـ٦٥٦(

بل ألف كتبًا مستقلة لعل منھم جمھƊور بƊن علƊي    ) الشھیرة(ومن علماء النحو من لم یكتف بشرح المتون           
وضƊع فƊي النحƊو كتابƊًا بعنƊوان      ) ھƊـ ٦٩٥(، وأبو محمد الفائشي  )المذاكرة(بن جمھور لھ كتاب في النحو بعنوان 

وغیƊرھم  مƊƊن   )یر الrذھب فrrي النحrو  إكسr (لƊھ كتƊƊاب ) ھƊـ ٧٠٢(، وعبƊƊد اهللا بƊن أبƊي الرجƊƊال    )اللوامrع فrي النحrو   (
  :العلماء الذین أسھموا في إثراء النتاج اللغوي والنحوي ومن ھوالء 

ودرس علƊى یƊد   ) ھƊـ ٥٤٢(أبو العباس احمد بƊن علƊي بƊن أبƊي بكƊر العرشƊاني ، ولƊد سƊنة          )العرشاني ( -
  .  )٩( )ھـ٦٠٧(توفي سنة ....والده ، وكان فقیھًا صالحًا 

  :ومن مؤلفاتھ          
v وھو كتاب أرخ فیھ النحاة وقدم ترجمة لحیاتھم  . )   ١٠( كتاب طبقات النحاة.  

، والƊده نشƊوان    )١١(ھƊو محمƊد بƊن نشƊوان بƊن سƊعید الحمیƊري مƊن علمƊاء اللغƊة وأعالمھƊا           )ابن نشrوان ( -
الحمیري من أعالم اللغة في القرن السادس الھجري ، وصاحب أھم معجم لغوي في الیمن وھƊو كتƊاب   

اعتنى فیھ بلھجات أھل الیمن وضمنھ مفƊردات یمنیƊة ال    )ودواء كالم العرب من الكلوم شمس العلوم (
وقƊد اختصƊر كتابƊھ ھƊذا ابنƊھ      .  )١٣()ھƊـ ٥٣٧(، تƊوفي سƊنة    )١٢( توجد فƊي لسƊان العƊرب وتƊاج العƊروس     
  :محمد بن نشوان  وسمي ھذا المختصر

v ١٤( ضیاء الحلوم المختصر من شمس العلوم(.  
 .  )١٥(أینویقع ھذا المختصر في جز

  :ومن مؤلفات ابن نشوان اللغویة أیضًا   
v ن   )١٦(نشره األستاذ محمد حسن آل یاسین في بغداد.  مختصر في الفرق بین الضاد والظاءƊوفي ابƊت ،

  .  )١٧()ھـ٦١٠(نشوان سنة 
  .  )١٨( )ھـ٦١٤(وھو الفضل بن أبي السعد العصیفري المتوفى بعد سنة  )العصیفري( -

                                                                                                                                       

 ١٦٥: الدجیلي ، الحیاة الفكریة في الیمن  ٤
 .  ١١٣: الحبشي ، حیاة االدب الیمني  ٥

 كان موجودا اوائل القرن السادس وكƊان عالمƊة عصƊره فƊي علƊم اللغƊة والیƊھ كانƊت الرحلƊة فƊي طلƊب العلƊم وضƊع فƊي النحƊو                ·
 . ١٦٤-١٦٣: الحیاة الفكریة في الیمن : ینظر ) مختصر الحسن (مختصرا اشتھر في الیمن وعرف باسم 

 .  ١٦٦- ١٦٤: الدجیلي ، الحیاة الفكریة في الیمن   ٦
  .١١٤: حیاة االدب الیمني   7
 .٢٧٢: نشأت الدراسات اللغویة والنحویة في الیمن 8
 

 
 . ٣١٧:، الھاللي ، نشأة الدراسات اللغویة ٤٠٨:مصادر الفكر العربي الحبشي ،  ٩

 .٤٠٠:مصادر الفكر العربي االسالمي الحبشي ،  ١٠
 ،٤٠٨:المصدر نفسھ  ١١
 . ١٦٥:الدجیلي ، الحیاة الفكریة في الیمن: ، وینظر ٣/٦٠:تاریخ آداب اللغة العربیة جرجي زیدان ، ١٢
 . ٣٧١: سالمي مصادر الفكر العربي االالحبشي ،  ١٣
 . ٣٧١:مصادر الفكر العربي االسالمي : الحبشي  ١٤
 ،٦٠/ ٣: تاریخ اداب اللغة العربیة جرجي زیدان ،  ١٥
 . ٣٧١: مصادر الفكر العربي االسالمي الحبشي ،  ١٦
 . ٣٣١: الھاللي ، نشاة الدراساة اللغویة والنحویة في الیمن   ١٧
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  :ومن مؤلفاتھ  
v  ا   )١٩(ویعد من الشروح المتقدمة .  الكافیة البن الحاجبشرحƊفقد نالت الكافیة شھرة كبیرة واھتمام ،

  .  )٢٠( من قبل علماء الیمن فكثر شّراحھا ودخلت في مناھج مدارسھم المتعددة
 :وشرح أیضًا المفصل في كتاب 

v ٢١( شرح المفصل للزمخشري( .  
 

ن بƊن علƊي القلعƊي ، كƊان فقیھƊًا عالمƊًا كبیƊرًا لƊھ مصƊنفات          أبو عبد اهللا محمد بن علي بن الحسƊ  )القلعي( -
  . )٢٣() ھـ٦٣٠(، توفي بظفار سنة  )٢٢( كثیرة ومشھورة انتفع الناس بھا

  :ومن مؤلفاتھ   
v  یعني . كنز الحفاظ في غرائب األلفاظ) 斑ألفاظ المھذب في الفق( .  
v ولعلھ الكتاب السابق نفسھ مع اختالف العنوان .  )٢٤(اللفظ المستعذب من  ألفاظ المھذب. 

محمد بن احمد بن سلیمان بن بطال الركبي انشأ مدرسة عرفƊت باسƊم ابƊن بطƊال ،كƊان فقیھƊًا        )الركبي(  -
عالمًا محققًا عارفًا بالفقھ والتفسیر والحدیث واللغة واألصول  ولھ شعر حسن ، وقد أخذ عنھ جمƊع مƊن   

كمƊا قƊدم إلیƊھ    ) المrذاكرة العربیrة فrي النحrو    ( ي بن جمھƊور صƊاحب كتƊاب   الفضالء منھم جمھور بن عل
  .)٢٥() ھـ٦٣٠( اإلمام الحسن بن محمد الصاغاني فأخذ كل منھما عن اآلخر ، توفي سنة

  :ومن مؤلفاتھ   
v  ومنھ نسخة في مكتبة الجامع الكبیر في .  المتضمن شرح غریب ألفاظ المھذب.المستعذب  

 .  )٢٦( )المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المھذب النظم (صنعاء تحت اسم 
 ٢٧جمھور بن علي بن جمھور،ھو احد تالمذة محمد بن بطال صاحب مدرسة ابƊن بطƊال   )ابن جمھور( -

  .،  لم تذكر سنة وفاتھ 
  :ومن مؤلفاتھ       
v ٢٨(المذاكرة العربیة في النحو(  .  
لھ من الیمن وكان تلمیذًا البƊن بƊري تƊوفي    عبد المنعم بن صالح بن احمد التیمي النحوي ، أص )التیمي( -

  .  )٢٩()ھـ٦٣٣(التیمي سنة 
  :ومن مؤلفاتھ   
v ٣٠(تحفة المعرب وطرفة المغرب ، وھو كتاب في النحو(  .  
 .، لم تحدد سنة وفاتھ   )٣١(صالح بن سلیمان الُحوَیت من علماء اللغة ) الُحَویت( -

  :من مؤلفاتھ   
v اللغة مذكور ضمن كتب .  )٣٢(الزبد الضربیة.  
أبو إسحاق بن إبراھیم بن علي بن عجیل ، كان عارفƊًا بعƊدة علƊوم منھƊا الفقƊھ والفƊرائض        )ابن عجیل(  -

ویعƊد كتƊاب نظƊام    ) ھƊـ ٤٨٠(للربعƊي   )نظrام الغریrب  (، شرح كتƊاب   )٣٣()ھـ٦٤٦(والحساب توفي سنة 
ریƊب لكƊل شƊيء    ، وذلك لمƊا ضƊمھ مƊن التعریƊف بالغ     )٣٤(الغریب من أشھر المؤلفات في التراث الیمني

تقریبƊƊًا كالغریƊƊب فƊƊي خلƊƊق اإلنسƊƊان ومƊƊا یتعلƊƊق بƊƊھ وبجسƊƊده ظاھریƊƊًا وداخلیƊƊًا ومƊƊا یتعلƊƊق بعقلƊƊھ مƊƊن حلƊƊم  

                                                                                                                                       

 .٣٧١:مصادر الفكر العربي الحبشي ،  ١٨
 .٣٧٥:الھاللي ، نشأة الدراسات  ١٩
 .٢٧٢:المصدر نفسھ  ٢٠
 .٢٨٢:، الھاللي ،  نشأة الدراسات ٣٧١:الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٢١
 .١/٥١: العقود اللؤلؤیة في تاریخ الدولة الرسولیة الخزرجي ،  ٢٢
 .١٧٧:مصادر الفكر العربي الحبشي ،  ٢٣
 .٣٣٢:ات الھاللي ،  نشأة الدراس.٣٧٢:المصدر نفسھ  ٢٤
، الحبشƊي ، مصƊادر الفكƊر    ٢/٢٠٠:،أبو مخرمƊة ،تƊاریخ ثغƊر عƊدن     ٤٤_١/٤٣:السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة   ٢٥

 .٣٣٣: ،نشأة الدراسات ٣٧٢:العربي 
 .٣٣٣:، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٩٤:االكوع ،المدارس اإلسالمیة في الیمن  ٢٦
 .٣٢٠: ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٩٣: ، االكوع ، المدارس اإلسالمي ٣٧٢: العربي مصادر الفكر الحبشي ،  ٢٧
 .المصادر السابقة  ٢٨
 .٥/٣٠٨: بروكلمان ، تاریخ األدب العربي  ٢٩
 .٣٦١:الھاللي ، نشأة الدراسات : المصدر السابق ،وینظر  ٣٠
 .٣٧٢: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٣١
 .المصدر نفسھ  ٣٢
 .٣٧٢: ، مصادر الفكر العربي الحبشي  ٣٣
 .٣٦٧: مصادر الفكر العربي  الحبشي ،  ٣٤
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، وعƊن  .... ، وأسƊماء الخمƊر والعسƊل واللƊبن واللحƊم      .....وفصاحة وبشبابھ وشƊیخوختھ وضƊعفھ وقوتƊھ   
 )٣٥(ت والقبور وغیرھا الكثیƊر النساء وكل ما یتعلق بھن ، وعن الحیوان وأسماء األطفال والنبات والمو

. 
  :القى ھذا الكتاب حظوة عند المھتمین باللغة ومنھم ابن عجیل الذي شرحھ في كتابھ 

v ٣٦(شرح كتاب نظام الغریب في اللغة( .  
أبو الربیع سلیمان بن موسى بن علي الجƊون األشƊعري ، كƊان فقیھƊًا فاضƊًال عارفƊًا بالفقƊھ         )ابن الجون( -

 . )٣٨()ھـ٦٥٢(، توفي سنة )  ٣٧(والنحو واللغة وعلم األدب
  :ومن مؤلفاتھ   
v ٣٩(كتاب المقصور والممدود( .  
 .)٤٠() ھـ٦٥٦(محمد بن حمزة بن أبي النجم المتوفى بعد سنة  )ابن أبي النجم( -
  :لفاتھ من مؤ  
v ٤١( المسالك شرح كافیة ابن الحاجب(  .  
 أبو علي یحیى بن إبراھیم بن العمك ، برع في علوم األدب واللغة ، وكان جوادًا  )ابن العمك ( -

، وتعد كتبھ من أفضل ما صنف أھل الیمن تحقیقƊًا وتƊدقیقًا    )٤٢() ھـ٦٧٠(شجاعًا مقدامًا كریمًا شاعرًا توفي سنة 
)٤٣( .  

  : من مؤلفاتھ   
v  على المقدمة الُمحسَبة البن بابشاذ . البیان في النحو 斑د استدرك فی疤٤٤(و( .  
v  على ابن القطاع. الكافي في العروض والقوافي 斑٤٥(استدرك فی(  . 
، ألƊف كتابƊًا فƊي النحƊو شƊرح فیƊھ        )٤٦(أبو السعود بƊن فƊتح اهللا النحƊوي مƊن علمƊاء النحƊو       )بن فتح اهللا( -

 :، واسم ھذا الكتاب  )٤٧( مختصر ابن عباد
v  ٤٨(شرح مختصر ابن عباد في النحو(  .  
أبو عبد اهللا محمد بن الحسن الصمعي ، كان فقیھًا كبیرًا فاضًال عارفًا متفننًا غلب علیھ فن ) الصمعي(  -

النحو ، ولھ مصنفات كثیƊرة ومفیƊدة ، دّرس بالمدرسƊة المنصƊوریة بزبیƊد فأخƊذ عنƊھ جماعƊة كثیƊرون ،          
 .  )٤٩()ھـ ٦٧٦(سنة  توفي بزبید

  : من مؤلفاتھ   
v ٥٠(وھو كتاب قیم في النحو .  الغایة والمثال( .  
محمد بن علي بن احمد یعیش من كبار علماء الیمن وھو صاحب مؤلفات كثیرة وأكثر نبوغھ  )یعیش(  -

  .)٥١()ھـ  ٦٨٠(في العلوم اللغویة توفي سنة 
  : ومن مؤلفاتھ   

v ٥٢() ھـ  ٦٤٣(ھ سنة وقد إلف.  التھذیب في علم النحو(  .  
v وتة في النحو疤الیا . 
v ٥٣(شرح المفصل في النحو للزمخشري(  . 

                                                

 . ١٧٠: الھاللي ، نشأة الدراسات  ٣٥
 .المصدر نفسھ  ٣٦
 . ١/١١٩: الخزرجي ، العقود اللؤلؤیة  ٣٧
 . ٣١٨: ، الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٢٦٤:السیوطي ، بغیة الوعاة  ٣٨
 . ٣٢٥: ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٣٧٢: مصادر الفكر العربي الحبشي ،   ٣٩
 . ٣٧٣: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٤٠
 . ٢٧٦: الھاللي ، نشأة الدراسات  ٤١
 . ٣٧٣: ، الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ١/١٨١: الخزرجي ، العقود اللؤلؤیة  ٤٢
 . ٣٣٩: الھاللي ، نشأة الدراسات  ٤٣
 . ٢٨٣: ھاللي ، نشأة الدراسات ، ال ٣٧٣: مصادر الفكر العربي الحبشي ،  ٤٤
 . ٣٣٨: المصدر نفسھ ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٤٥
 . ٣٧٢: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٤٦
 . ١٦٦: الدجیلي ، الحیاة الفكریة في الیمن  ٤٧
 . ٣١٤: ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٣٧٣: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٤٨
، االكƊƊوع ،  ٣٧٣: ، الحبشƊƊي ، مصƊƊادر الفكƊƊر العربƊƊي   ١/٩١: ، السƊƊیوطي ، بغیƊƊة الوعƊƊاة  ٢٠٣/ ١: اللؤلؤیƊƊة الخزرجƊƊي ، العقƊƊود  ٤٩

 . ٣٣٨: ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٤٩: المدارس اإلسالمیة 
 . ٣٣٨: ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٣٧٣: ، الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٤٩: االكوع ، المدارس اإلسالمیة  ٥٠
 .  ٣٧٣: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٥١
 . ٥/٣٠١:بروكلمان ، تاریخ األدب العربي  ٥٢
 . ٢٨٢: الھاللي ، نشأة الدراسات  ٥٣
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v ٥٤( وھي قصیدة في األلغاز النحویة.  الدرر المنظومة بالبیان في تقویم اللسان(  . 
محمد بن عبد القدوس االزدي الظفاري ، سكن مدینة ظفار، ویعد مƊن أدبائھƊا ، وكƊان فقیھƊًا      )الظفاري( -

  . )؟٥٥()ھـ  ٦٩٢( فاضًال عارفًا السیما في علم األدب ، وكان لھ دیوان شعر ، توفي سنة 
  :ومن مؤلفاتھ   

v ٥٦(وھو كتاب كامل اإلفادة في فن الخط وما یتعلق بھ من القلم.  العلم في معرفة القلم( .  
 

وكƊان فقیھƊًا فاضƊًال    ) ھƊـ   ٦٥٩(أبو محمƊد عبƊد اهللا بƊن عمƊر بƊن سƊالم الفائشƊي ، ولƊد سƊنة           )الفائشي ( -
، وكƊان أوجƊھ أھƊل البلƊد دینƊًا وعلمƊًا ودّرس         )٥٧(مقرئًا نحویًا لھ معرفة جیدة بالفقھ والقراءات والنحƊو  

 .  )٥٨() ھـ ٦٩٥(مدرسة النجمیة توفي سنة بال
  : ومن مؤلفاتھ   

v ٥٩(وقد نحى فیھ منحى المقدمة المحسنیة البن بابشاذ .  كتاب في النحو(  .  
v ٦٠(اللوامع في النحو(  . 
، احد علماء النحƊو فƊي عصƊره    ) ھـ ٧٠٢(عبد اهللا بن أبي الرجال المتوفى بعد سنة ) ابن أبي الرجال( -

  .  )٦١(وكان مرجع الطلبة في ھذا الفن 
  :من مؤلفاتھ   

v ٦٢ (إكسیر الذھب في النحو ( .  
 .  ) ٦٣ (ابن أبي عمر الصنعاني ، من علماء الیمن في القرن السادس والسابع الھجري) الصنعاني(  -

  :من مؤلفاتھ    
v      اظrrن ألفrrب مrrي الغریrrة فrrواھر األدبیrrفط الجrrة سrrة العربیrrاب   .  اللغƊƊھ كتƊƊر فیƊƊوم  ( اختصrrیاء الحلrrض

  . ) ٦٤ (البن نشوان)  المختصر من شمس العلوم
عمر بن عیسى بن إسماعیل الھرمƊي ، كƊان احƊد أعƊالم عصƊره قƊي علƊم العربیƊة والحسƊاب           )الھرمي( -

 . ) ٦٥ ()ھـ ٧٠٢(واألدب توفي سنة 
  :من مؤلفاتھ   

v ٦٦(المحرر في علم النحو(  .  
 

أبو بكر بƊن احمƊد بƊن عبƊد الƊرحمن المعƊروف بƊابن الصƊائغ ، كƊان فقیھƊًا عارفƊًا ومحققƊًا              )ابن الصائغ( -
 . )٦٧()ھـ  ٧١٤(متفننًا وفاضًال في النحو والفقھ واألدب ، توفي بمدینة زبید سنة 

  :ومن مؤلفاتھ    
v ٦٨(إیضاح غریب األلفاظ اللغویة(  .  

  
  رحلة العلماء والطلبة 

لعلماء والطلبة برحالت علمیة عدیدة أسھمت بازدھار الحركƊة الفكریƊة ، وقƊد سƊاعد     قام عدد غیر قلیل من ا      
تشƊƊجیع الملƊƊوك للعلƊƊم والعلمƊƊاء وانتشƊƊار المƊƊدارس والمراكƊƊز العلمیƊƊة التƊƊي كƊƊان یؤمھƊƊا الطلبƊƊة مƊƊن كƊƊل صƊƊوب          

رة واضƊحة  واالستقرار النسبي الذي شھدتھ البالد على الرحالت العلمیƊة ، كمƊا كƊان تقریƊب الملƊوك للعلمƊاء صƊو       
  .من صور محبتھم للعلم 

  :وتقسم الرحلة إلى 
                                                

 .  ٣٧٣: ، الحبشي ،مصادر الفكر العربي  ٣١٣: ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٣٠١/ ٥: بروكلمان ، تاریخ األدب العربي  ٥٤
 . ٣٣٦: ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٣٧٤: ، الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٢١٠: تاریخ ثغر عدن ابو مخرمة ،  ٥٥
 . المصادر السابقة  ٥٦
 . ١/٢٩٤: الخزرجي ، العقود اللؤلؤیة   ٥٧
 . ٦١- ٦٠: المدارس اإلسالمیة االكوع ،  ٥٨
 .٣١٧: ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٣٧٣: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٥٩
 . ٣٧٤: ادر الفكر العربي مصالحبشي ،  ٦٠
 .المصدر نفسھ  ٦١
 . ٣١٠: المصدر نفسھ ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٦٢
 . ٣٧١: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٦٣
 . ٣٧١: ، الھاللي ،نشأة الدراسات  ٣٧١: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٦٤
 . ٣٧٤: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٦٥
 . ٢١٩: الھاللي ، نشأة الدراسات المصدر نفسھ ،  ٦٦
 . ٣٧٤: ، الھاللي ، مصادر الفكر العربي   ١/٤١١: الخزرجي ، العقود اللؤلؤیة  ٦٧
 . ٣٢٧_  ٣٢٦: ، الھاللي ، نشأة الدراسات  ٣٧٤: الحبشي ، مصادر الفكر العربي  ٦٨
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  .الرحالت الخارجیة    §
 .     الرحالت الداخلیة §
  :الرحلة الخارجیة    -  أ

للرحلة الخارجیة أھمیتھا في تطویر الدراسات بشكلھا العƊام وتطƊویر القابلیƊات أیضƊًا ، ومنھƊا زیƊادة               
المعارف واالمتزاج بین الثقافات المتعددة وتوثیق الصالت والروابط خاصƊة مƊع العلمƊاء فƊي البلƊدان التƊي كانƊت        

لكتب والمؤلفات إلى الیمن والتي لƊم تكƊن موجƊودة    الرحلة إلیھا ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى جلب العدید من ا
 . ) ٦٩(قبل عودتھم إلیھا ومن ثم االستفادة منھا ، فكان لذلك كلھ أثره الفعال في إثراء الحیاة الفكریة في الیمن 

  .الذماري كربیعة بن الحسن بن علي بن عبد اهللا الیمني الحضرميفمنھم من رحل إلى خراسان         
ل السیوطي انھ كان إمامًا عالمًا حافظًا عارفًا  باللغة أدیبًا شاعرًا، حسن الخط دّینًا ورعƊًا كثیƊر   وقد نق       

  .  )٧٠()ھـ  ٦٠٩(التالوة والتعبد ، توفي سنة 
وحضƊر  )  الكامrل (وتوصƊل إلƊى ملكھƊا     كسrلیمان بrن محمrد بrن سrلیمان     ومنھم من رحل إلى مصƊر         

بعلƊم النحƊو ، وكƊان یحƊب مخالطƊة النحƊاة لیسƊتفید مƊنھم         " ولعƊا )  كامل (مجلسھ ، وقد أشار القفطي إلى إن للملك 
  .   )٧١(السیما من غیر نحاة مصر، فقرب سلیمان منھ لھذا الغرض على بعد داره

بالفیوم وحكƊم بھƊا    من كبار النحاة الذین سكنوا مصر وّدرس)  سلیمان( وقد نص السیوطي على إن        
( ، تƊوفي سƊنة    )٧٢(، وأقرأ الكتƊاب اقƊراءًا جیƊدًا، فرجƊل أقƊرا الكتƊاب یسƊتحق أن یتصƊدر لتƊدریس النحƊو العربƊي           

  .  )٧٣()ھـ ٦٥٠
الحنفي نسبًا مذھبًا ، ھاجر مƊع جماعƊة إلƊى الحبشƊة       سلیمان بن موسى األشعريوھاجر إلى الحبشة       

ًا كبیƊرًا عالمƊًا عƊامًال ناسƊكًا فاضƊًال ، عارفƊًا بالفقƊھ والنحƊو واللغƊة واألدب          كان فقیھƊ ) ھـ ٦٥٢(وتوفي ھناك سنة 
  .  )٧٤(وھو ابن ثماني عشرة سنة)  الریاض األدبیة(آمرًا بالمعروف ناھیًا عن المنكر ، صنف كتاب 

ي مع أبیھ إلى مكة المشرفة ، فاخذ عن جماعة ھناك واخذ سیرة ابن ھشام توف محمد بن طاھرورحل       
  ٧٥.بضع عشر وستمائة 

  
  :الرحلة الداخلیة    -  ب

وھي رحلة العلماء داخل الیمن ، وتتجھ نحو المدن الرئیسة التي تمثل مراكƊز فكریƊة مھمƊة تجƊذب إلیھƊا                
 .  )٧٦(كبار العلماء كزبید وتعز والجند وعدن وغیرھا

وكƊƊان الطالƊƊب یتنقƊƊل بƊƊین المنƊƊاطق والمراكƊƊز المƊƊذكورة بعƊƊد أن یسƊƊتكمل األخƊƊذ مƊƊن علمƊƊاء بلƊƊده بحثƊƊًاعن            
  .  )٧٧(العلماء المشھورین لالستفادة منھم والحصول على اإلجازات العلمیة منھم

مƊاكن یمنیƊة ،   عƊن جماعƊة مƊن علمƊاء الجبƊل ، وتنقƊل فƊي عƊدة أ         أبو إسحاق بن علي بrن عجیrل  فقد أخذ           
فرحل إلى جبا ، والى المخالف ، والمخادر ، وكان عارفًا علوم عدة منھƊا الفقƊھ والفƊرائض والحسƊاب تƊوفي فƊي       

  .  )٧٨()ھـ ٦٤٠(نحو 
المعƊروف بƊابن المقƊريء ، بجماعƊة مƊن أھƊل تعƊز ثƊم          أبو بكر بن احمد بن عمر بن مسrلم الشrعبي  وتفقھ         

كƊان  . ارتحل إلى الذنبتین ، فأكمل تفقھھ على اإلمام أبو الحسƊن علƊي بƊن احمƊد االصƊبحي ، ثƊم عƊاد إلƊى مدینتƊھ          
وقƊƊد دّرس بالمدرسƊƊة  ) ھƊƊـ ٧١٤(فقیھƊƊًا بارعƊƊًا متفننƊƊًا فاضƊƊًال بالفقƊƊھ والنحƊƊو والعƊƊروض والحسƊƊاب تƊƊوفي سƊƊنة         

  .   )؟٧٩(االشرفیة
بعƊدما نƊال مƊن    ) ھƊـ  ٦٦٧(من تعز إلى زبید فمات بھا سنة  أبو بكر بن عمر الفارسي أبو العتیقورحل          

  . )٨٠(ًونقل عن الخزرجى انھ كان حنفیًا أدیبًا لبیبًا فاضًال نحویًا لغویًا شاعرًا ماھرًا فصیحا. السلطان حظوة 
ذ عƊن محمƊد بƊن إبƊراھیم ، وعƊن ابƊن الزنبƊول وزار أیضƊًا         إلى أبین فاخ عبد اهللا بن عمر الفائشيورحل         

) فƊي ذي جبلƊة   (مدینة الجند وغیرھا وكان یأخذ عن علماء الیمن في تنقالتƊھ ، كمƊا انƊھ دّرس بالمدرسƊة النجمیƊة      

                                                

 . ١٣٧: البریھي  ، طبقات صلحاء الیمن المسمى تاریخ البریھي  ٦٩
 . ١٠_ ٩: ، حیدرة ، كشف المشكل في النحو  ٥٠١/ ٢: ، االسنوي ، طبقات الشافعیة  ٥٦٦: بغیة الوعاة السیوطي ،  ٧٠
 . ٢٣ – ٢٢/ ٢: القفطي ، أنباه الرواة على انباء النحاة  ٧١
 .٦٠١/ ١: السیوطي ، بغیة الوعاة  ٧٢
 . ٢٣٦: الھاللي ، نشأة الدراسات  ٧٣
 . ١/٦٠٤:المصدر نفسھ  ٧٤
 .٢٢١/ ٢: تاریخ ثغر عدن ابو مخرمة ،  ٧٥
 . ٢٧٣/ ٢: الجندي ، السلوك في طبقات العلماء والملوك  ٧٦
 . ٢٥٩/ ٣ج / ٢مجلد : ، شمس الدین ، الضوء أالمع ألھل القرن التاسع  ٣٧٣/ ٢: السلوك الجندي ، ٧٧
 . ٣٢٧: مصادر الفكر العربي الحبشي ،  ٧٨
 . ١٤٢: االكوع ، المدارس اإلسالمیة  ٧٩
 .٤٧٠/ ١: بغیة الوعاة السیوطي ،  ٨٠
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وكƊان فقیھƊƊًا فاضƊƊًال مقرئƊƊًا نحویƊƊًا ، قیƊƊل إن لƊƊھ معرفƊƊة جیƊدة فƊƊي اللغƊƊة والقƊƊراءات والنحƊƊو ، ولƊƊھ یƊƊد فƊƊي األصƊƊول    
  .)٨١()ھـ ٦٩٥(دیث ، وكان أوجھ أھل البلد دینًا وعلمًا ، توفي سنة والح

  
 :وفود العلماء إلى الیمن 

من األمور التي یفخر بھا أھل الیمن في عھد الدولة الرسولیة ھي وفود بعض العلماء العرب إلى الƊیمن ،          
ومما الریب فیھ إن تطور المدارس وتطور العلم الذي أصبحت لھ مراكز علمیƊة كبیƊرة بƊل أصƊبحت مدینƊة زبیƊد       

  یھا العلماء بعد ثالثة المدن العلمیة في جزیرة العرب بعد مكة والمدینة یفد إل
فراغھم من األخذ من علماء مكة والمدینة ، وكان لتشجیع ملوك بني رسول لھوالء العلماء بشكل عام والترحیƊب  
بھم وإكرامھم لھ الدور األكبر في إحیاء تلك النھضة الفكریة الكبیرة ، وقƊد علƊت الھمƊة عنƊد بعƊض ملƊوك الدولƊة        

  .  )٨٢(رج الیمن ویستكتبھم في القدوم إلى الیمنالرسولیة إلى أن یراسل مشاھیر العلماء خا
المعروف بالقلھƊاتي أصƊلھ مƊن ھرمƊوز وتفقƊھ بھƊا        عدن أبو الذبیح إسماعیل بن احمد دانبالفقد دخل إلى         

  .على ید رجل من أصحاب البیضاوي وغیره من الوافدین إلى ھرموز وقلھات
وكنت یومئƊذ محتسƊبًا   : اللغة والنحو والحدیث والمنطق قال الجندي كان إمامًا فاضًال لھ معرفة تامة بالفقھ و      

بعدن فلما سمعت بفضلھ اجتمعت بھ فوجدتھ رجًال فاضًال عارفًا كامًال وقرأت علیھ المفصل ، عاد إلى بالده بعد 
  .      )٨٣(وفاة المؤید

المƊًا بƊالمعقوالت ، دخƊل إلƊى     الشƊافعي نزیƊل مكƊة ع    الحسن بن علي بن محمد االبیوردي حسrام الrدین  وكان      
ربیrع  (الیمن ودّرس في بعض المدارس ، واخذ عن سعد الدین التفتزاني عالم البالغة المعروف ، وصنف كتاب 

  . )٨٤()ھـ ٦١٠(وكان دّینًا خّیرًا زاھدًا ، ودخل إلى الیمن بعد حجھ سنة )  الجنان في المعاني والبیان
بفƊتح الصƊاد المھملƊة ویقƊال     الحسن بن محمد بن الحسن العدوى العمrري أبrو الفضrائل الصrغاني     ونجد أیضا     

) ھƊـ  ٦١٥(، ودخƊل بغƊداد   ) ھƊـ  ٥٧٧(الصاغاني باإللف ، حامل لواء اللغة في زمانھ ، ولƊد بمدینƊة الھƊور سƊنة     
بغƊداد ولƊھ مƊن التصƊانیف      وذھب منھا عائدًا إلى الھند وبقي مدة ھناك ثم توجھ إلى الحج ودخƊل الƊیمن وعƊاد إلƊى    

وھو كتƊاب مطبƊوع ،   )  الشوارد في اللغة(و ) العباب(و)  التكملة على الصحاح(وفي اللغة ، )  مجمع البحرین(
  ) ٨٥()ھـ  ٦٥٠(توفي سنة )  شرح أبیات المفصل(و  )األضداد(و )  تراكیب فعال وفعالن( و
  

  :الخاتمة
لعلوم التي عني بھا اھƊل الƊیمن وأولھƊا ولھƊذا فقƊد اشƊتھرفي  التƊراث        ان علم اللغة العربیة من اھم واول ا         

غریƊب  (اللغوي الھل الیمن اثنان من الكتب كان لھما مكانتھما الكبرى عند المھتمین باللغƊة عمومƊا اولھمƊا كتƊاب     
  . لنشوان الحمیري ) شمس العلوم (للربعي ، وثانیھما كتاب ) اللغة 

یة عنایتھم بالبحث في قواعد اللغة وھو ما اصƊطلح علیƊھ باسƊم علƊم النحƊو ولھƊذا       ومن اھتمامات اھل الیمن اللغو 
جادت اقالم فقھاء  الیمن  في الكتابة في ھذا العلم وظھر عدد غیر قلیل من العلماء وفي مختلف مراحƊل التƊاریخ   

علمƊاء تناولنƊاھم   عامة ، وفي العصر الرسولي بشكل خاص اذ ازدھرت العلوم اللغویة والنحویƊة فنبƊغ عƊدد مƊن ال    
  .بالدراسة في البحث 

واشتھر عند نحاة الیمن كتب نحویة عدة لعلماء اللغة العظام كسیبویھ والخلیƊل واالخفƊش وابƊن بابشƊاذ وابƊن جنƊي       
وغیرھم من علماء اللغة االفذاذ فقامت علیھا الدراسات والشروح وظھرت كتب اغنت المكتبات الیمنیة وساعدت 

  .ادة من علوم العربیة طالب العلم على االستز
وقد خصص ھذا البحث لدراسة النتاج اللغوي والنحوي في الیمن في القرن السابع الھجري وقد اثبƊت البحƊث       

وفرة النتاج اللغوي وتنوعھ وھذا یعود لیس فقƊط لولƊع اھƊل الƊیمن للغƊة العربیƊة وادابھƊا وھƊي لغƊة القƊران الكƊریم            
ى االسƊتقرار النسƊبي الƊذي شƊھدتھ الƊیمن فƊي ھƊذا القƊرن وقƊوة الدولƊة الرسƊولیة            والسنة النبویة وانما یعود ایضًا ال

  .وازدھارھا وتطور االقتصاد الیمني ) ھـ ٨٥٨-ھـ ٦٢٦(
  

  المصادر والمراجع 
  ) .ھـ  ٩٤٧ت ( ، عبد اهللا الطیب  أبو مخرمة ·

واالھƊدل ، طبƊع   تاریخ ثغر عدن ، تحقیق اوسكار لƊو فكƊرین مƊع نخƊب مƊن تƊواریخ ابƊن المجƊور والجنƊدي           -
 .م أعادت طبعھ بالوفست مكتبة المثنى بغداد  ١٩٣٦بمطبعة بریل في مدینة لیرن 

                                                

 . ٣٧٤_ ٣٧٣: الحبشي ،مصادر الفكر العربي  ٨١
 . ٦٣: الحبشي ، حیاة األدب الیمني   ٨٢
 . ١٩-٢/١٨: الخزرجي ، تاریخ ثغر عدن  ٨٣
 . ١/٥١٤: السیوطي ، بغیة الوعاة ٨٤
 . ٩٤: االكوع ، المدارس اإلسالمیة   ٨٥
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  .، جمال الدین عبد الرحیم  االسنوي ·
 .ھـ  ١٣٩١-ھـ  ١٣٩٠طبقات الشافعیة ، تحقیق عبد اهللا الجبوري ، بغداد  -

 .، إسماعیل بن علي  االكوع ·
 . م ١٩٨٠المدارس اإلسالمیة في الیمن ، مركز الدراسات الیمنیة صنعاء ،  -

 . ، المستشرق األلماني  بروكلمان ·
تƊƊاریخ األدب العربƊƊي ، نقلƊƊھ إلƊƊى العربیƊƊة الƊƊدكتور عبƊƊد الحلƊƊیم النجƊƊار وغیƊƊره ، دار المعƊƊارف ، القƊƊاھرة ،    -

 .م ١٩٧٧
 .، عبد الوھاب بن عبد الرحمن  البریھي ·

، تحقیق عبƊد اهللا الحبشƊي   ) من علماء القرن التاسع الھجري( من المسمى تاریخ البریھي طبقات صلحاء الی -
 . م  ١٩٨٣، مركز الدراسات والبحوث ، صنعاء ، 

 . جرجي زیدان ·
 .م  ١٩٥٧تاریخ آداب اللغة العربیة ، القاھرة دار الھالل ،  -

 ) .ھـ  ٥٨٧ت (، عمر بن علي بن سمرة  الجعدي   ·
 .م  ١٩٥٧، تحقیق فؤاد سید ، القاھرة ، طبقات فقھاء الیمن  -

 .، أبو عبد اهللا بھاء الدین محمد بن یوسف  الجندي ·
السلوك في طبقƊات العلمƊاء والملƊوك ، تحقیƊق محمƊد بƊن علƊي االكƊوع ، وزارة الثقافƊة واإلعƊالم ، الƊیمن ،             -

١٩٨٩. 
 .، عبد اهللا محمد  الحبشي ·

 .م  ١٩٧٩لدراسات الیمنیة ، صنعاء ، مصادر الفكر العربي اإلسالمي في الیمن ، مركز ا -
،منشƊƊƊورات وزارة الثقافƊƊƊة ،  ١٩٨٠- ٢، ط ١٩٧٧- ١حیƊƊƊاة األدب الیمنƊƊƊي فƊƊƊي عصƊƊƊر بنƊƊƊي رسƊƊƊول ، ط   -

 .الجمھوریة العربیة الیمنیة 
 ) .ھـ  ٥٩٩ت (، علي بن سلیمان حیدرة  ·

-      Ɗن جامعƊتیر مƊالة ماجسƊة ، رسƊمس   كشف المشكل في النحو ، تحقیق ودراسة الدكتور ھادي عطیƊین شƊة ع
 .م  ١٩٧٤بالقاھرة ، 

 ) .ھـ  ٨١٢ت (، علي بن الحسن  الخزرجى ·
العقود اللؤلؤلیة في تƊاریخ الدولƊة الرسƊولیة ، تصƊحیح وتعلیƊق محمƊد بƊن علƊي االكƊوع ، مركƊز الدراسƊات             -

 .م  ١٩٨٣الیمنیة ، صنعاء ، دار الكتب ، بیروت 
 .، محمد رضا حسن  الدجیلي ·

القرن السادس الھجƊري ، منشƊورات مركƊز دراسƊت الخلƊیج العربƊي ، بجامعƊة        الحیاة الفكریة في الیمن في  -
 .م  ١٩٨٥البصرة 

 ) .ھت  ٩١١ت( ، عبد الرحمن بن أبي بكر  السیوطي ·
 ٢م ، ج ١٩٦٤/ ھƊƊـ  ٣١٨٤، عیسƊƊى ألبƊƊابي الحلبƊƊي ،    ١بغیƊƊة الوعƊƊاة فƊƊي طبقƊƊات اللغƊƊویین والنحƊƊاة ، ط     -

 .م  ١٩٦٥/ ھـ  ١٣٨٤
 ) .ھـ  ٩٠٢ت ( لرحمن محمد بن عبد ا شمس الدین ·

 ھـ ١٣٥٤الضوء الالمع ألھل القرن التاسع ، مكتبة القدس ، القاھرة ،  -
 ) .ھـ  ٦٤٦ت ( ، علي بن یوسف القفطي  ·

 ١٩٥٠/ ھـ  ١٣٦٩- ١أنباه الرواة على أنباء النحاة ، تحقیق أبو الفضل إبراھیم ، دار الكتب المصریة ، ج -
 . م ١٩٧٣ – ٤م ، ج ١٩٥٥/  ١٣٧٤- ٢ج. م 
 .، ھادي عطیة مطر  الھاللي ·

نشأة الدراسات اللغویة والنحویة في الƊیمن وتطورھƊا ، منشƊورات مركƊز دراسƊات الخلƊیج العربƊي بجامعƊة          -
 .م  ١٩٨٤/ ھـ  ١٤٠٤البصرة 
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Summary: 

The A. H. 7th century had witnessed an obvious development 
in the Yemeni scientific process. The most important reason 
being the establishment of the Resooliy State (A. H. 626-858) 
which had achieved economic and scientific prosperity in 
various fields of knowledge. Its sultans had participated in 
building schools, purchasing books, summoning of scientists, 
presenting gifts, and encouraging scientific journeys in and out 
of Yemen. Therefore, studies had thrived and authorship 
widened, and  there appeared not a few number of scientists. 

 
  


