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 ٧٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

  خالد عبد الكريم جمعة  ثــــــاسم الباح
  هشواهد الشعر عند سيبوي  ثـــــعنوان البح

  القاهرة  ةـــــــــجامع
  اآلداب  ةــــــــــكلي
   وآدابهااللغة العربية  مــــــــــقس

  )م١٩٨٠ (دكتوراه  ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة 
كتاب  في   من هذا البحث دراسة شواهد الشعراألساسيكان الهدف 

 التاريخية  تتناول تلك الشواهد من جوانبها، دراسة موضوعية.سيبويه
 تاريخي القسم األول . ولذا فقد قسم البحث إلى قسمين رئيسيين.واللغوية
 ، وتوثيقها ومصادرها، درست فيه تلك الشواهد من ناحية روايتها.صرف
 بحثت فيه قضايا عدة تمس اللغة من جانبها ،لغوى نحوى: الثاني والقسم 
  .والصرفي النحوي

  منهج الدراسة
كتاب سيبويه من  في درس والتحليل شواهد الشعريتناول هذا البحث بال

  ومنهج صاحبه،كتاب سيبويه في أثر الرواة والعلماء:  أهمها . متعددةنواحي
 وموقفه من ، قضايا النحو والصرف من خالل شواهد الشعرمعالجةفي 
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  وغير، والضرورة الشعرية، والروايات المختلفة للشواهد،الظواهر اللهجية
  .ذلك

  :اآلتيمرحلة جمع المادة حسب المنهج   فيوقد سرت
 وكلما مر بى شاهد –  بدءاً من أوله –أقوم بقراءة جزء يسير من الكتاب  -١

  .دفتر خاص أعددته لهذا الغرض في  ثم أكتبه،أقوم بترقيمه
 جامعاً كل ،أرجح وجوده فيها التي المصادر في أتتبع الشاهد بعد كتابته -٢

 في كتب النحو في –مثالً – عنه فأبحث ،بطاقات خاصة في ما يتصل به
 التي المواد اللغوية في المعاجمفي  و،ن البيت فيهأن ظأالذي الفصل 

أبحث فيه فهرس للشعر الذي  فإذا كان للكتاب .يحتمل ورود البيت فيها
 في االستدالل على مواضع  وقد استعنت،ت فيه عن موضع البيتشفت

 ،اذنا عبد السالم هارونصنعه أستالذي المصادر بالمعجم  في دهالشوا
 باإلضافة إلى ما تتبعته .)معجم شواهد العربية(جزءين بعنوان  في ونشره

 .معجمه في لم يدخلها األستاذ هارون التي الكتب في يبنفس

 من مالحظات ومعلومات ،إذا فرغت من جمع ما يتصل بالشاهد -٣
 ،د آخر حتى أصل إلى شاه، أعود إلى الكتاب مستكمالً القراءة،وتحقيقات

 . وهكذا.فأصنع به ما صنعت بالشاهد األول

 عدت إلى ما جمعته من ،بعد أن أنهيت جمع ما يتصل بالكتاب وشواهده -٤
 في  ثم بدأت. وقسمتها عى حسب أقسام البحث وقضاياه،مادة فغربلتها

 .الكتابة مستعيناً باهللا
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 اهتم الباب األول بدراسة الجانب .وقسمت البحث إلى تمهيد وبابين
بدرس الثاني  بينما اهتم الباب . وشواهد الشعر فيه، لكتاب سيبويهلتاريخيا

 في سار عليه صاحب الكتابالذي  والمنهج ، من تلك الشواهداللغويالجانب 
 .عرض مشكالت اللغة وقواعدها من خالل تلك الشواهد

  استنتاجات الدراسة
   :يليكن تلخيص نتائجه بما م ي،عقد الباب األول بتمهيد

في تو التي  والسنة،ولد فيها سيبويه التي ب على الباحث تحديد السنةيصع -١
فيها تحديداً دقيقاً  ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى أن الرجل عاش آخر 

ذلك الوقت  في  عن مدن العالم الرئيسية–بالد فارس  في –حياته معزوالً 
له إال تتحدث عن فترة انتقا التي كما تقل المعلومات.مثل البصرة والكوفة
 مما ال ،جرت بينه وبين الكسائى التي المناظرة في بالد فارس بعد فشله

 قد ،آخر أيامه من مصاعب وآالم في يعين على معرفة ما القاه سيبويه
  .وفاته في تكون السبب المباشر

في – ولم يطلع ناشروه .العالم لكتاب سيبويه مخطوطات كثيرة في توجد -٢
  ومن أهم المخطوطات.على القليل منها إال – المتعددة الكتابطبعات 

لم يرجع إليها أحد ممن نشر الكتاب مخطوطه مكتبة األوقاف العامة التي 
 ومخطوطة ،)بال رقم( ومخطوطة المدينة المنورة ،١٣٥١ببغداد ورقمها 

 ولهذه المخطوطات وغيرها فوائد .١٣٥ ورقمها ،الخزانة العامة بالرباط
 .نسبتها إلى قائليها تتعلق بعدد الشواهد و،جليلة
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 فقد نسب ابن ،مجال نسبة الشواهد في لشروح شواهد الكتاب نفع كبير -٣
مائة وخمسة وستين شاهداً من " شرح أبيات سيبويه"كتاب في في السيرا

كتاب تحصيل عين  في  كما نسب األعلم.شواهد الكتاب غير المنسوبة
 .الذهب سبعة وستين شاهداًُ

 ألبى جعفر ، أن كتاب شرح أبيات سيبويههذا القسم من البحث في ظهر -٤
 بتحقيق الدكتور زهير غازى ١٩٧٤النجف سنة  في طبعالذي  ،النحاس

 وهذا المطبوع بين ،زاهد ليس النص الكامل لكتاب أبى جعفر المفقود
 قام به رجل األصليأيدينا ليس سوى مختصر موجز جداً من الكتاب 

 .مجهول قليل الخبرة باللغة والنحو

تأثر " شرح أبيات سيبويه والمفصل"صاحب كتاب في  الدين الكولعفيف -٥
معظم في  فقد أدخل الكوفي،البن السيار" شرح أبيات سيبويه"كبير بكتاب 

 . دون أن يشير إلى ذلك،ثنايا كتابهفي في كتاب ابن السيرا

رواية كتاب سيبويه "أما الفصل األول من الباب األول فقد كان موضوعه 
 :ويمكننا أن نلخص أهم نتائج هذا الفصل بما يلى" دهشواه في وأثرها

تنسب إلى أبى الحسين سعيد بن مسعدة األخفش  التي ثبت بطالن الدعوى-١
  .محاولة ادعاء كتاب سيبويه لنفسه

بلغ عدد شواهد الكتاب اعتماداً على طبعة بوالق ألفاًً وستة وخمسين -٢
 .شاهداً
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 فنجد بعض تلك ، الشعر فيهعدد شواهد في تختلف مخطوطات الكتاب -٣
 وساقطاً من مخطوطة ،مخطوطة من المخطوطات في الشواهد وارداً

 .شواهد الشعر فيه في  وهذا االختالف يدل على أثر رواة الكتاب.أخرى

نسبة بعض شواهده إلى في في كان لرواة الكتاب من العلماء أثر ال يخ -٤
 ،عض أولئك العلماءبين البحث باألدلة الواضحة أثر بد  وق.قائليها

  . الجرمىإسحاقوخاصة أثر أبى الحسن األخفش وأبى عمر صالح بن 
الكتاب إلى ثالثة  في قسم البحث شواهد الشعرالثاني الفصل في و

 والشواهد غير ،نسبتها في  والشواهد المختلف،المنسوبةالشواهد  ،أقسام
 .وضوعةقسم رابع من الفصل قضية الشواهد الم في  ثم عرضت.المنسوبة

 :يأتيويمكن تلخيص نتائج هذا الفصل بما 

 وقام ، بل نسب بعضها،كتابه في لم ينسب سيبويه كل الشواهد المنسوبة -١
  .العلماء من بعده بنسبة العديد منها

ما نقل عن الجرمى من أنه نسب ألف بيت من أبيات الكتاب ولم يستطع  -٢
 .لعدد بكثيرفغير المنسوب أكثر من هذا ا،نسبة خمسين قول غير صحيح

وقد أظهر البحث أن مقالة الجرمى أصابها بعض التحريف على مر 
 ، يكون قد نسب ألف بيت من أبيات الكتابأن وأنه من الجائز .القرون

حواشيه  في  أو لعله أثبتها، الكتابصلب في ولكنه لم يثبت هذه النسبة
بة ألف  ولو أنه أثبت نس. العلماءأيدي ولكنها لم تصل إلى ،على الكتاب

 .بيت لما بقى حتى يومنا هذا أكثر من مائة بيت غير معروفة القائل
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 فلقد . أبيات الكتابقائليحاول التعرف على الذي ليس الجرمى الوحيد  -٣
نسبها  التي  وقد تداخلت األبيات.قام عدد من العلماء بنسبة بعض الشواهد

 فأصبح من ، غيره من العلماءأونسبها الجرمى  التي  مع األبيات،سيبويه
 . نسبه سيبويه مما نسبه غيرهاالصعب معرفة م

 أما ما قيل عن .كتاب سيبويه شواهد موضوعة على األرجح في ليس -٤
 فأكثره ،بعض األبيات من أنها موضوعة أو مدسوسة على سيبويه

 أو تعصبهم لمذاهب ،محمول على تحامل بعضهم على صاحب الكتاب
 .ه ورأيوآراء ال تتفق مع مذهب سيبويه

 كان الفصل األول حديثاً .من البحث ففيه أربعة فصولالثاني أما الباب 
 وظهر من هذا الفصل . والشعراء الذين استشهد بشعرهم،عن مصادر سيبويه

 كما كان .روايته للشواهد في أن سيبويه كان يعتمد على السماع كثيراً
ى شيوخه وعلماء عصره لالستفادة من ليحرص على عرض مروياته ع

 وظهر أيضاً أن سيبويه استشهد بشعر .حليالتهم وتفسيراتهم ومالحظاتهمت
 ويرجع .يرجعون إلى ست وعشرين قبيلة ،مائتين وواحد وثالثين شاعراً

شعراء  في  وليس.سالمأولئك الشعراء إلى عصر الجاهلية أو صدر اإل
منهجه مع  في  وهذا الموقف من سيبويه يدل على اتفاقه.سيبويه شاعر مولد

 .علماء عصره

 .الشاهد الواحد في درست قضية تعدد الرواياتالثاني الفصل في و
 فقد كانت .صحته في الشاهد الواحد ال يطعن في وتبين أن تعدد الروايات

  .العرب تنشد البيت الواحد علة أكثر من وجه
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  :يأتيويمكن تلخيص نتائج هذا الفصل كما 
روايات بعض شواهد أوردها بعض العلماء على  التي  االعتراضات -١

 ألن سيبويه روى .الكتاب ال تعنى عدم صحة االستشهاد بتلك الشواهد
 وهو . ممن سمعها من العربأو ،تلك الشواهد كما سمعها من العرب

 رد مروياته بسبب ورود ينبغي وعلى هذا ال ،عالم موثوق به وبرواياته
  .روايات تخالفها

ذلك ما يدل على في  و.هدبعض الشوا في أورد سيبويه أكثر من رواية -٢
،  وصحة االستشهاد بكل رواية،البيت في معرفة سيبويه بتعدد الروايات

 .إن وردت عن العرب الموثوق بلغتهم

الكتب األدبية  في  ذكرت،بعض شواهد سيبويه روايات أخرى في وجدت -٣
 وكلها تجعل الشعر . وهى روايات لم يذكرها سيبويه.ودواوين الشعراء
 .تشهاد على ما استشهد به سيبويهغير صالح لالس

" الشعر واللهجات"الثاني وكان موضوع الفصل الثالث من الباب 
استشهد سيبويه عليها بشواهد  التي ائلبهذا الفصل لهجات الق في وعرضت

 العربية المشتركة ةاللغ وقد لوحظ أن سيبويه يفرق بين .من الشعر
ستشهد لها بشواهد من الشعر كتابه عدة ظواهر لهجية ا في  وأورد.واللهجات

 :وترجع تلك الظواهر إلى القبائل التالية 
  ).قريش وغيرهم(أهل الحجاز  -١
 .أسد -٢
 .بكر بن وائل -٣
 .تميم -٤
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 .خثعم -٥
 .هذيل -٦

 ع وترج.كما تحدث عن ظواهر لهجية لم يأت لها بشواهد من الشعر
 ،ة وإلى قبائل أخرى مثل أزد السرا،تلك الظواهر إلى القبائل المذكورة سابقاً

 . وسليم، وقيس، وفزارة، وطيئ،وربيعة
عزاها سيبويه  التي هذا الفصل أيضاً عرضت بعض الظواهرفي و

 وقد ذهبت إلى القول ."البعض"دون أن يحدد لنا أولئك ) بعض العرب(إلى 
نسبها سيبويه إلى بعض العرب دون تحديد لقبائلهم  التي بأن هذه الظواهر

 يعرف أصحابها وليست مما يشترك فيه ال التي يمكن أن تعد من اللهجات
  .العرب جميعاً

عرضت فيه " الشعر والضرورة "وكان آخر فصول البحث بعنوان 
 مع مقارنتها بمفهوم غيره من اللغويين ،مفهوم سيبويه في قضية الضرورة

  .العرب
  
  
  
  
  
  
  
  


