


السلسلة اثلقافية
)25(



مة العربية للرتبية واثلقافة والعلوم، معهد املخطوطات العربية. • املنظَّ
الرقمية،  املكتبة  والعرب،  املسترشقني  أيادي  بني  سيبويه  كتاب   •
يوسف  درويل،  نيكوال  جون  د.  تأيلف:   ،)25( املحكمة  السلسلة 

السناري ، معهد املخطوطات العربية.
• حقوق النرش الرقيم حمفوظة ملعهد املخطوطات العربية. 

• حقوق النرش الوريق حمفوظة للاكتبني.
• األفاكر الواردة يف الكتاب ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة واملعهد.

• يسمح بانلقل عن الكتاب برشط اإلشارة إىل ذلك.

 Institute of Arabic Manuscripts معهد املخطوطات العربية •
21 ش املدينة املنورة - املهندسني، القاهرة.

ص.ب 87 - ادليق - القاهرة - ج. م. ع.
هاتف 37616402 - 37616403 - 37616405 )202+(

فاكس 37616401 )202+(
turathuna@malecso.org :الربيد اإللكرتوين

www.malecso.org :املوقع اإللكرتوين

طبعة أوىل رقمية
1440 ـه- 2019م



- 4 -

إدهــام حممــد حنش
عبــد احلكيم األنيس
الصاعدي الرزاق  عبد 
املنيف حممد  اهللا  عبد 
خلــــوف عـمــــر 
اغنــم قــدوري احلمد
الســـامرايئ قاســـم 
هادي حســن محودي

فريق العمل

إخراج فني: أ�رم خضري.   أرشفة رقمية: أمحد منشاوي.   داعية وإعلم: إقبال سايم أمحد.

اهليئة االستشارية
العــراق
ية ر ســو
السعودية
السعودية
ية ر ســو
العــراق
العــراق
العــراق

مدير اتلحرير

املدير املسؤول
ورئيس اتلحرير

ذو القعدة  1440هـ / يوليو 2019م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السنة الثانية
السلسلة الثقافية )25(
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امللخص:
بُنيت هذه املقالة ىلع قسمني:

 األول: جاء عرًضا شامًل لنرشات كتاب سيبويه، واألصول اخلطية واملطبوعة 
اليت اعتمد عليها أصحابها. 

بيان إحصايئ بابلحوث وادلراسات اليت ُكتبت عن كتاب سيبويه،  واثلاين: 
املعدِّ يف موقع معهد  الكندّي  لة يف فهرست  وذلك باالعتماد ىلع األعمال املسجَّ
ادلراسات الرشقية لآلباء ادلومنياكن، ويف اخلتام أوصينا بأهمية حتقيق الكتاب 
دون  من   - واحد  أصل  نرشٍة ىلع  تعتمُد لكُّ  ثلث  نرشات  من جديد يف صورة 

مقابلة مع غريه- من األصول اثللثة اليت اقرتحنا إاعدَة حتقيق الكتاب عليها.

اللكمات املفتاحية:
]سيبويه، نرشات الكتاب، املسترشقون، نسخة ميلنو = قازان = برنارد كواريتش، 

نسخة ابن خروف، نسخة جروم[.

العزو املرجيع:
درويل،  • نيكوال  جون  د.  والعرب،  املسترشقني  أيادي  بني  سيبويه  كتاب 

ويوسف السناري، تراثنا، السلسلة اثلقافية )25(، النرش الرقيم باعتماد معهد 
املخطوطات العربية، السنة اثلانية، 2019.

درويل، جون نيكوال، والسناري، يوسف: كتاب سيبويه بني أيادي املسترشقني  •
معهد  باعتماد  الرقيم  النرش   ،)25( اثلقافية  السلسلة  تراثنا،  والعرب، 

املخطوطات العربية، السنة اثلانية، 2019.
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مدخٌل

ما بني سنة 1829 وسنة 2015 أخرجت املطابُع الغربية والعربية يف ست دول خمتلفة 
املقال  منها نرشات اكملة، وثلث جزئية، يف هذا  لكتاب سيبويه، سبع  عرَش نرشاٍت 
سنُسلِّط الضوء ىلع تلك النرشات، باإلضافة إىل إحصائيَّات بادلراسات اليت ُكتبت عن 

لة يف فهرست الكندي. كتاب سيبويه َمبْنيَّة ىلع األعمال املسجَّ

- 1 -
دراسة ببليوغرافية

ُع اجلغرايف  1/1: اتلوزُّ

النرشات الغربية:
فرنسا: نرُش فيها نرشتان للكتاب، األوىل جزئية )دي سايس(، واثلانية اكملة ( 1

)ديرينبور(.
روسيا: نرُش فيها نرشة جزئية )جرجاس وروزن(.( 2
اهلند: نرُش فيها نرشة اكملة )كبري ادلين أمحد(.( 3

النرشات العربية:
مرص: نرُش فيها ثلث نرشات كوامل )بوالق – هارون – حممد فوزي محزة(.( 4
بلنان: نرُش فيها نرشتان اكملتان، نرشة )إيميل يعقوب(، والنرشة اثلانية )حممد ( 5

ء(. اكظم ابلاكَّ
األردن: نرُش فيها نرشة جزئية )حممد اكظم ابلاكء(.( 6
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املجموعاألردنبلنانمرصاهلندروسيافرنسا

21132110

شلك )1( النرشات موزَّعة ىلع ابلدلان

2/1: التسلسل الزمين
ىلع مدار ثلثة قرون من الزمن ]القرن اتلاسع عرش – احلادي والعرشون ميلديًّا[   
أسماءهم  اإلحصاء  هذا  ح  يوضِّ ابلاحثني،  من  عرشٌة  سيبويه  كتاب  نرش  ىلع  تعاقب 

وجنسياتهم وسنة النرش وموضعه، وحالة النرشة من جهة اتلجزئة والكمال: 

احلالةاجلنسيةاملحقق / انلارشماكن النرشسنة النرش

جزئيةفرنيسسلفسرت دي سايسباريس1829

جزيئةروسيانجرجاس وروزنسان بطرسربج )روسيا(1875

اكملةفرنيسديرينبورباريس1885-1881

اكملةهنديكبري ادلين أمحدلككتا )اهلند(1887

اكملةمرصيبوالق )حممود مصطىف(بوالق )مرص(1900

اكملةمرصيعبد السلم هارونالقاهرة1966- 1977

ءاألردن2004 جزئيةعرايقحممد اكظم ابلاكَّ

اكملةبلناينإميل بديع يعقوببريوت2009

ءبريوت2015 اكملةعرايقحممد اكظم ابلاكَّ

اكملةمرصيحممد فوزي محزةالقاهرة2015

شلك )2( النرشات مرتبة تارخييًّا
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3/1: النرشات من جهة االكتمال واالجزتاء)1(
من املمكن أن نصنِّف النرشات من جهة اكتماهلا واجزتائها ىلع انلحو اآليت:

الاكملة:

ماكن النرشسنة النرشانلارشالتسلسل

باريس1881-1885ديرينبور1

لككتا )اهلند(1887كبري ادلين أمحد2

بوالق )مرص(1900بوالق )حممود مصطىف(3

القاهرة1966- 1977عبد السلم هارون4

بريوت2009إميل بديع يعقوب5

ء6 بريوت2015حممد اكظم ابلاكَّ

القاهرة2015حممد فوزي محزة7

اجلزئية:

ماكن النرشسنة النرشانلارشالتسلسل

باريس1829سلفسرت دي سايس8

سان بطرسربج )روسيا(1875جرجاس وروزن9
ء10 األردن2004حممد اكظم ابلاكَّ

شلك )3( النرشات حبسب اجزتاء اتلحقيق وتمامه

)1( مرتبة يف إطار االكتمال واالجزتاء تارخييًّا.
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تعليق: سرنى يف )ادلراسة اتلحليلية( بعُد أن نرشة ديرينبور ما زالت -يف رأينا- 
 )A( أىلع نرشة علمية للكتاب حبسب معايري اتلحقيق؛ ذلك أنه يعتمد أصًل واضًحا
ُن ابلاحث من اتلأكد من انلصِّ اذلي جرت مقابلته ىلع األصول اثللثة ابلاقية،  يُمكِّ
أما عبد السلم هارون فإن نرشته –لألسف- ال تسمح للباحث من اتلأكُّد من أصل 
القراءات اليت اختارها يف نرشته؛ وذلك ألنه اعتمد ديرينبور من دون ذكر هوامشه. أّما 
ء فيه أكرث دقًَّة، لكنَّه اعتمد نَُسًخا غري اعيلة. ونودُّ أن نلفَت انتباه  نرشة حمّمد اكظم ابلاكَّ
القارئ إىل أننا يف هذه املقالة لم نُرِْد تتبُّع أخطاء النرشات ورصدها؛ إذ إنَّ ذللك جمااًل 

آخر ال َنتَغيَّاُه هاهنا، إنما أردنا اتلنبيه إىل األصول املعتمدة يف هذه النرشات.

- 2 -
دراسة حتليلية

1/2: نرشة )سلفسرت دي سايس - جزئية - باريس - 1829(
• Anthologie grammaticale arabe ou morceaux choisis de divers 

grammairiens et scholiastes arabes, avec une traduction française 

et des notes pouvant faire suite à la chrestomathie arabe. Éditée par 

A.-I. Silvestre de Sacy. Paris : Imprimerie nationale, 1829. Pages 

152‒166 (arabe), 361‒380 (traduction française).

ق: الَقْدُر املحقَّ
حقق دي سايس يف نرشته من كتاب سيبويه فقط األبواب اتلايلة: 1 و3 و4 و5 و22 

و24 و26 و50 و51 و229 و230 و232 و524 )حبسب ترقيم ديرينبور(.
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شلك )4( صورة دي سايس وغلف نرشته

األصل املعتمد يف اتلحقيق 
الفرنسّية ال حتمل رقًما. ىلع حني قال  امللكّية  اعتمد نسخة خطية واحدة يف املكتبة 
ديرينبور: إنها رقم »عريّب 3887« = »ملحق عريّب 1155« يف املكتبة الوطنّية يف باريس، 

ذها أصًل تلحقيقه. واَتّ
املرجع:

Derenbourg 1881-1889, I, ii-ii & Silvestre dr Sacy 1829, 381-382.

2/2: نرشة )جرجاس وروزن - جزئية - سان بطرسربج روسيا - 1875(
• Арабская хрестоматия. Составленная В. Ф. Гиргасом и В. Р. 

Розеном. St. Petersburg, 1875, 1876, 1900. Pages 352‒377.
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ق: الَقْدُر املحقَّ
كتاب  من  روزن  فيكتور  وصديقه  جرجاس  فلديمري  الروسيان:  املسترشقان  حقق 

سيبويه فقط األبواب اتلايلة: 1 و2 و7 و30 )حبسب ترقيم ديرينبور(. 

شلك )5( نرشة سان بطرسربج روسيا 
الصفحة األوىل من نرشة جرجاس وروزن 

األصل املعتمد يف اتلحقيق
سان  يف  الوطنيَّة  الروسيَّة  املكتبة  يف   161 رقم  خمطوط  ىلع  اتلحقيق  يف  اعتمدا 
نُسخ  1152م[.  أبريل  م 547 ـه]28  21 حمرَّ مؤرَّخ يف   . الفاريسِّ أيب يلع  برواية  بطرسربج. 
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. ىلع أصل مؤرَّخ يف آخر مجادى األوىل 389 ـه]منتصف مايو 999م[ قُرئ ىلع ابن جِنّ
خمطوط جرجاس وروزن:

وانظر   )Derenbourg 1881‒1889, I, xi‒xv( ديرينبور  عند   )C( أصل  هو 
.(Humbert 1995, 212-216) (1E) تعريف أمبري به

3/2: نرشة )ديرينبور - اكملة - باريس - 1881: 1885(

• Le livre de Sîbawaihi. Édité par Hartwig Derenbourg. Paris: 

Imprimerie nationale. 1889‒1881. Reprint, Hildesheim & 

New York: Georg Olms, 1970.

الطبعة األوىل يف باريس من 1881 إىل 1885م. •
الطبعة اثلانية يف نيويورك 1970م. •

شلك )6( غلف النرشة األوىل دليرينبور، وصورته
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األصول املعتمدة يف اتلحقيق 
اعتمد ديرينبور يف نرشته ىلع األصل: )A( خمطوط رقم »عريّب 3887« = »ملحق 
عريّب 1155« حتتفظ به املكتبة الوطنّية يف باريس. نُسخ يف القاهرة يف القرن اثلامن عرش 
امليلدّي ىلع أصل مؤّرخ سنة 1249/647. برواية الزخمرشّي )ت 144/538(. وقد تودلَّ 
 B, C,( نسخًة تُطابقه. قام ديرينبور بمقابلة ثلث نسخ أخرى )عن هذا األصل )17

L( مع هذا األصل.

خمطوطات ديرينبور مقابلة مع تعريف أومبري بها:
A (Derenbourg 1881‒1889, I, iii‒ix) = Ça (Humbert 1995, 

297‒300).

B (Derenbourg 1881‒1889, I, ix‒xi) = 4G (Humbert 1995, 197).

C (Derenbourg 1881‒1889, I, xi‒xv) = 1E (Humbert 1995, 

212‒216).

L (Derenbourg 1881‒1889, I, xxi‒xxxv) = 2O (Humbert 1995, 

275‒279).

4/2: نرشة )كبري ادلين أمحد - اكملة – اهلند – 1887(
جاء ىلع غلف النرشة: هذا كتاب اسمه الكتاب، وهو يف انلحو مثل أمِّ الكتاب. 

حتقيق كبري ادلين أمحد. لككتَّا: مطبع اردو اگئيد، 1887.
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شلك )7( نرشة اهلند

األصل املعتمد يف اتلحقيق 
اعتمد كبري ادلين يف نرشته ىلع أصل غري معروف، يبدو أنَّ روايته ال علقة هلا 

بالروايات املعروفة، ويف نرشته العديد من األخطاء اإلملئيَّة، والقليل من اهلوامش.

 .Druel 2018, 23:املرجع

2 /5: نرشة )بوالق- اكملة – مرص- 1900(
األمرييَّة،  املطبعة  القاهرة:  مصطىف،  حممود  بتصحيح  سيبويه.  كتاب 

.1900‒1898/1317‒1316
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األصل املعتمد يف اتلحقيق 
انلارش  أضاف  هوامشها.  دون  من  ديرينبور،  طبعة  ىلع  بوالق  نرشة  يف  اعتُمد 
هوامش مأخوذة من رشيح السريايف واألعلم الشنتمري. غرّي انلارش بعض اتلفاصيل يف 

نصِّ ديرينبور، بناًء ىلع هذين الرشحني ولكن من دون اإلشارة يف اهلامش.
.Humbert 1995,30 :املرجع

شلك )8( صورة نرشة بوالق 

6/2 نرشة )هارون - اكملة – ط3 القاهرة- 1966: 1977(
ًما يف ثلث ُدوِر نرٍش خمتلفة، تفصيلها اآليت: كتاب سيبويه. نرشه عبد السلم هارون ُمنجَّ

املجدل األول: القاهرة: دار القلم، 1966/1385. •
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املجدل اثلاين: القاهرة: دار الكتاب العريب، 1968/1388.  •
للكتاب،  • العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة:  واخلامس:  والرابع  اثلالث  املجدّلات 

.1977‒1973/1397-]1393[
دة صدرت عن مكتبة اخلانيج بالقاهرة. ثم مجع األجزاء لكها يف نرشة موحَّ

شلك )8( الطبعة اثلاثلة الاكملة من كتاب سيبويه بتحقيق عبد السلم هارون
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األصل املعتمد يف اتلحقيق 
حها هارون باملقابلة مع  اعتمد هارون يف نرشته ىلع طبعة ديرينبور )ط(، اليت صحَّ
اه  ل ثمَّ سمَّ اه »األصل« يف ثُليث املجدلَّ األوَّ خمطوط »65 حنو م بدار الكتب املرصيَّة« )سمَّ
اه  »ب«( مؤّرخ سنة 1726/1139‒1727، ومع خمطوط »141 حنو بدار الكتب املرصّية« )سمَّ
اه »أ«( مؤّرخ من القرن اثلاين عرش/  ل واملجدلَّ اثلاين ثمَّ سمَّ »األصل« يف بايق املجدلَّ األوَّ

اثلامن عرش أيًضا.
املخطوطات اليت اعتمدها هارون:

•  (Humbert 1995, 196) V8 = )55‒54 ،165 حنو م )هارون 1966‒1977، ج
• (Humbert 1995, 196) V6 = )55 ،1141 حنو )هارون 1966‒1977، ج

7/2: نرشة )إميل يعقوب - اكملة – بريوت – 2009(
الكتاب. بتحقيق إميل بديع يعقوب. بريوت: دار الكتب العلميَّة، 2009.

شلك )10(  نرشة إميل بديع يعقوب
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األصل املعتمد يف اتلحقيق 
اعتمد إميل يف نرشته ىلع طبعيت ديرينبور وعبد السلم هارون، من دون تعليل 

االختيارات. وعلَّق ىلع معاين املفردات يف اهلامش، كما أخرج الشواهد الشعريَّة.
.Druel 2018, 24 :املرجع

2/ 8 / 9:  نرشة )ابلاكء - األردن جزئية- 2004 – بريوت – اكملة -2015(
الكتاب. حققه أ.د حممد اكظم ابلاّكء يف نرشتني:

األوىل عن دار البشري باألردن- مؤسسة الرسالة ببريوت 2004، )نرشة جزئية(.  •
ق: الَقْدُر املحقَّ

قسم انلحو فقط.
واثلانية عن منشورات زين احلقوقية، ببريوت، 2015، )نرشة اكملة(. •

وقد ُكتب ىلع النرشتني: طبعة أوىل!

شلك )11( نرشة ابلاكء األوىل
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األصول املعتمدة يف اتلحقيق 
ء يف نرشته ىلع خمطوط حتتفظ به مكتبة »بغداد أوقاف 1351« مؤرَّخ  اعتمد ابلاكَّ
ىلع  قابله  وقد  أومبري.  حبسب   1790‒1789/1204 سنة  أو  ء  ابلاكَّ حبسب  1132ھ  سنة 
خمطوط »املوصل 6184 مكتبة الصائغ 11/14« )م( وطبعات بوالق )ب( وعبد السلم 

هارون )ھ( وديرينبور )ط(.
املخطوطات:

•  (Humbert 1995, 196)  =)32‒31 ج1،   ،2015 ء  )ابلاكَّ  1351 أوقاف  بغداد 
V10

•   (Humbert= )33‒32 ،1املوصل 6184 مكتبة الصائغ 11/14 )ابلاّكء 2015، ج
1995, 196) V13?.

َخرَة ابلاحُث عيد صبيح خادل بمرحلة ادلكتوراه – لكية 
َ
وقد انتقد هذه النرشَة بأ

دار العلوم – جامعة القاهرة، يف حبث )28 صفحة( نرشه ىلع صفحته الشخصية )فيس 
ء لكتاب سيبويه(. بوك( بعنوان )نظرات يف حتقيق ادلكتور ابلاكَّ

)2015 10/2: نرشة )حممد فوزي محزة - اكملة – القاهرة
د فوزي محزة. القاهرة: مكتبة اآلداب، 2015. الكتاب. بتدقيق حممَّ
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شلك )12(  نرشة حممد فوزي، آخر النرشات

األصل املعتمد يف اتلحقيق 
اعتمد فوزي يف نرشته ىلع طبعة بوالق ونسخة خطية متأخرة من مكتبة الرياض، 

وانتىق يف احلاشية تعليقات من رشيح السريايف واألعلم الشنتمري.

.Druel 2018, 24 :املرجع
قديمة  خمطوطة  ىلع  اعتمد  إنه  )ي(:  مقدمته  يف  فوزي  يقول  أن  العجيب  ومن 

حمفوظة دلى مكتبة الرياض برقم 415 /ك، مؤرخة 1295 ـه!

*
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-3 -
حبوث عن )الكتاب(

1/3: درس ببليوغرايف
الكندي  فهرست  يف  لة  املسجَّ األعمال  ىلع  مبنيَّة  إحصائيَّات  ىلع  هنا  نستند 
ل فيه ابلحوث اليت ُكتبْت  (https://alkindi.ideo-cairo.org/)، بديهٌّ أنه لم تُسجَّ

عن كتاب سيبويه اكفًَّة، ولكنَّه سيعطينا فكرًة مبدئيَّة يمكن ابلناء عليها يف ما بعد.
لِّفْت بني سنيت 1895 و2018.

ُ
إمجايل ابلحوث: 160 دراسة أ

لغة ابلحوث: 68 دراسة باإلجنلزييَّة؛ 67 بالعربيَّة؛ 21 بالفرنسيَّة؛ 4 باألملانيَّة.
 . ابلاحثون: 97 باحثًا خمتلًفا: 31 باحثًا مسترشقًا و66 باحثًا من أصل عريبٍّ

 77 باحثًا من هؤالء الـ97 هلم حبٌث واحٌد فقط، و20 باحثًا هلم حبثان أو أكرث.
نِصُف هؤالء ابلاحثني العرشين اذلين هلم أكرث من حبث مسترشقون، وانلصف 
اآلخر من أصٍل عريّب. ألَّف هؤالء ابلاحثون العرشون 85 حبثًا )54 حبثًا باإلجنلزييَّة، 20 

حبثًا بالفرنسيَّة و11 حبثًا بالعربيَّة(.

اإلقامةاجلنسيةلغة ابلحثعدد األحباثاالسم
فلسطنييهودياإلجنلزيّي12أريه يلفني، 1937‒

أسرتايلابريطايناإلجنلزيّي10مايكل اكرتر،1939‒
‒1951،ّ بلنانبلناناإلجنلزيّي9رمزي بعلبيكِّ

فرنسافرنيسالفرنيّس8چونفييف أومبري،1942‒
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املجرجمرياإلجنلزيّي4تاماش إيفانيي، 1944‒
فرنسافرنيسالفرنيّس4چان پاتريك جييوم،1949

فرنسابلنانالفرنيّس4جورجني أيّوب
مرصفرنيساإلجنلزيّي4جون درويل، 1971
فرنسافرنيسالفرنيّس4چريار تروپو، 1927

العراقعرايقالعريّب4خدجية احلدييث
مرصمرصاإلجنلزيّي3زينب طه

اجلزائرجزائريالعريّب3عبد الرمحن احلاج صالح،
ّ األنصارّي السودانمرصالعريّب2أمحد ميكِّ
فلسطنييهودياإلجنلزيّي2أريك سادان، 1975

فلسطنييهودياإلجنلزيّي2أملوج اكشري
بريطانياعرايقاإلجنلزيّي2آمال ماروگي، 1971

إيطايلاإيطايلاإلجنلزيّي2چويلانو النتشوين، 1967
فلسطنييهودياإلجنلزيّي2رفائيل تاملون، 1948‒2004
السعودّيسعوديالعريّب2يلّع بن معيوف املعيوف

بلنانبلناناإلجنلزيّي2هنادي ديّه
شلك )13( إحصائية فهرست الكندي للبحوث اليت ُكتبت عن كتاب سيبويه

هات 2/3: توجُّ
ه ابلاحثون إىل أنواع خمتلفة يف دراستهم لكتاب سيبويه، وهذه األنواع موزعة  اتَّ

ىلع ثلث دراسات، يه:
1- دراسة منهج سيبويه بتطبيق نظريَّاٍت لغويَّة معارصة:
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مثل: دراسة اللهجات املعارصة ومقارنتها بما نُقل منها يف الكتاب…
2- دراسة نصِّ الكتاب يف سياقه اتلارييّخ، من دون الرجوع إىل نظريَّاٍت معارصة:

مثل: دراسة املصطلحات انلحويَّة وتطوُّر معانيها بعد سيبويه، ودراسة األصوات 
عند  اللغوي  الشاهد  ودراسة  سيبويه،  كتاب  خمطوطات  ودراسة  سيبويه،  وصفها  كما 

سيبويه، وهل استشهد سيبويه باحلديث أو بالقرآن؟ …
ة معيَّنة من كتاب سيبويه وترجيها، أو جمرَّد تميعها: 3- استخراج مادَّ

مثل: تريج األبيات الشعريَّة؛ تريج األحاديث؛ مقتبسات الكتاب عند انلحويِّني 
اآلخرين اليت ليسْت موجودة يف الكتاب؛ استخدام نصِّ الكتاب مصدًرا ألحباث أخرى 

يف اللغة…
-4-

خالصة واقرتاح

بناًء ىلع حبث چونفييف أومبري (Humbert 1995)، نرى أنَّ ثلث نسخ خمتلفة 
تستحقُّ النرش بشلٍك منفرد من دون مقابلٍة بينها، ولكن مع هوامشها، ويه:

نسخة ميلنو: حتتفظ بها مكتبة األمربوزيانا برقم »56 إضايف« يرجع كتابتها   )1
إىل القرن اخلامس اهلجري/ احلادي عرش امليلدي. وسبب اختيار إفرادها بالنرش هو 

وجود عدة ظواهر عليها، باإلضافة إىل نفاستها، وهذه الظواهر تتمثَّل يف عدة أمور:
ق أجزاء منها يف قازان )روسيا(، ودار برنارد كواريتش يف نلدن. • تفرُّ
غْسل أوراق من الرقِّ )حموه(. •
تلُحُق أياٍد كثرية عليها.  •
روايتها تتلف عن الروايتني اللتني وصلتا إيلنا )الرشقية واألندلسية()1(. •

يها املوجوَدين يف قازان، ودار برنارد كواريتش يف 
َ
)1( هذه النسخة يعمل ىلع نرشها د. جون مع جزأ

نلدن. والقطع اثللث تُشلكِّ ُربع كتاب سيبويه. )تراثنا(. 
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60v :)14( شلك
ظاهرة الغسل يف نسخة ميلنو
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2v )15( شلك
ظاهرة تلحق األيادي 

برقم »عريّب 6499«  بباريس،  الوطنية  املكتبة  بها  ابن خروف: حتتفظ  2(  نسخة 
وسبب  اكملة)1(،  غري  نسخة  ويه   ،)1212/609 حوايل  )ت  األندليس  خروف  ابن  خبط 

اختيار إفرادها بالنرش عدة أمور:
سنة  • نسخها  من  فرغ  به،  بصري  للكتاب،  شارٌح  كبري،  حنوي  اعلم  ناسخها 

)562ه(. 
مقابلة ابن خروف هلا بني نسخة أيب يلع الفاريس )رواية رشقية( املنقولة من  •

اج، ونسخة أيب نرص هارون بن موىس )رواية الربايح(،  نسخة أيب بكر بن الرسَّ
وإثباته الفروقات بينهما يف هوامش النسخة.

حبث  راجع  كثرية.  خروم  بها  إذ  صحيح؛  غري  وهذا  تامة.  بأنها  يوهم  متسلسل  النسخة  ترقيم   )1(
اجلابري: الطرر البن طاهر اخِلَدّب )112(.
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الكتاب  • ىلع  رشحه  يف  جاءت  النسخة،  هوامش  يف  نفيسة  تعليقات  إضافته 
)تنقيح األبلاب( اذلي لم ينرشه خليفة بديري اكمًل، وهذا يعدُّ توثيًقا لنسخته 

ورشحه مًعا)1(.
َرر )حواش  • الطُّ احتواء هوامشها ىلع فقرات من نصوص مفقودة، مثل كتاب 

ىلع كتاب سيبويه( البن طاهر اخِلَدّب )ت580ه( )شيخ ابن خروف: ت609ه( 
اذلي ُرمز هل يف هوامش النسخة بـ )ط()2(، باإلضافة إىل بقية الرموز يف اهلامش 

اليت حتتاج إىل دراسة، مثل)ح( و)ش(.

اقرتح د. جون ىلع بعض ابلاحثني املشتغلني بالكتاب حتقيقها. )تراثنا(.  )1(
راجع حبث اجلابري: الطرر البن طاهر اخِلَدب.  )2(
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رمز )ش(
رمز )ح(هامش أيرس )11(

هامش أيمن )21(

رمز )ش(
هامش أيرس )11(

رمز )ط(
هامش أيرس )72(

شلك )16(
رموز نسخة ابن خروف
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شلك )17(
قيد فراغ نسخة ابن خروف

3( نسخة جوروم: حتتفظ بها مكتبة اخللق يف أربعة جمدلات »عمويّم أصول 2562 
عرش  اثلالث  اهلجرّي/  السابع  القرن  يف  مؤرَّخة  ويه  برتكيا،  و2565«  و2564  و2563 
امليلدي. وسبب اختيار إفرادها بالنرش هو أنها النسخة األم لنسخة باريس (A) اليت 

اعتمدها ديرينبور، باإلضافة إىل أنها ثريٌَّة باتلعليقات واهلوامش.
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شلك )18(
 نسخة جروم
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املراجع

أ - املراجع العربية
ابلاّكء 2015 = أبو برش عمرو بن عثمان سيبويه )ت 796/180؟(. الكتاب. حتقيق  •

حممد اكظم ابلاّكء. بريوت: مكتبة زين، 2015.
امللك  • مركز  اللغوية،  ادلراسات  جملة  اخِلَدّب،  طاهر  البن  الطرر   = اجلابري 

فيصل، )مج17، ع2(، )112( أبريل، 2015.
796/180؟(.  • )ت  سيبويه  عثمان  بن  عمرو  برش  أبو   =  1977‒1966 هارون 

القلم،  القاهرة: دار  كتاب سيبويه. حتقيق عبد السلم هارون. املجدّل األّول: 
 .1968/1388 العريّب،  الكتاب  دار  القاهرة:  اثلاين:  املجدّل   .1966/1385
للكتاب،  العاّمة  املرصّية  اهليئة  القاهرة:  واخلامس:  والرابع  اثلالث  املجدّلات 

.1977‒1973/1397]1393[

ب- املراجع األجنبية
• Derenbourg 1889‒1881 = Le livre de Sîbawaihi. Édité par 

Hartwig Derenbourg. Paris: Imprimerie nationale. (Reprint, 
Hildesheim & New York: Georg Olms, 1970.)

• Druel 2018 = The Kazan parchment fragments of 
Sībawayh’s Kitāb. Гасырлар авазы (= Эхо веков) 1/90.

• Humbert 1995 = Les voies de la transmission du Kitāb de 
Sībawayhi. Leiden, New York, Cologne: E. J. Brill.

• Silvestre de Sacy 1829 = Anthologie grammaticale arabe 
ou morceaux choisis de divers grammairiens et scholiastes 
arabes, avec une traduction française et des notes pouvant 
faire suite à la chrestomathie arabe. Éditée par A.-I. Silvestre 
de Sacy. Paris : Imprimerie nationale.
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كتاب سيبويه
بين أيادى المستشرقين والعرب

الغربية  املطابُع  أخرجت   2015 وسنة   1829 سنة  بني  ما 
سيبويه،  لكتاب  نرشاٍت  عرَش  خمتلفة  دول  ست  يف  والعربية 
سبع منها نرشات اكملة، وثالث جزئية، يف هذا املقال سنُسلِّط 
الضوء ىلع تلك النرشات، باإلضافة إىل إحصائيَّات بادلراسات 
لة يف  اليت ُكتبت عن كتاب سيبويه َمْبنيَّة ىلع األعمال املسجَّ

فهرست الكندي.


