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 هذا ١٩٧٦ سنة »دراسات عربية وإسالمية«صدر بالفرنسية يف سلسلة 
معجم لغة «ًفضال عىل كونه  −  إن عمله »املدخل«ِّالكتاب الذي قال مؤلفه يف 

ّ لآليات القرآنية, وقائمة تبني ًضم قوائم بأسامء األعالم, وفهرساي −  »سيبويه
 .التقابل بني طبعتي باريس وبوالق

 لسيبويه, الذي »الكتاب«حو العريب وصل إلينا هو نَّإن أقدم مؤلف يف ال
وقد نرشه أول ). هـ١٨٠ − م ٧٩٦تويف سنة (عاش يف القرن الثامن امليالدي 

ْتفيغ درنبورغ هارHartwig Derenbourg(مرة يف باريس  ِ  يف جزأين, صدر )ِ
 .١٨٨٩, والثاين سنة١٨٨١األول سنة 

                                                 
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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َّلقد بدا يل أن من املفيد أال أرجئ نرش اجلزء الثاين حتى يتم إعداد « ُ ّ ّ
ّاملدخل التقييمي, والقوائم التي : ها هذا الكتاب وهيالتكمالت التي حيتاج إلي

ًال تتيح لفقهاء اللغة اإلحاطة فقط بمجمل الكتاب, وإنام تتيح أيضا البحث يف 
إن قائمة أبواب الكتاب وفصوله هي دليل مؤقت يف هذه املتاهة, . التفاصيل

ُريثام تعد ثالث قوائم ألفبائية, جتمع فيها أسامء األعالم, وبد ُّ ايات األشعار َُ
 .»)ملفردات لغة الكتاب(, واجلذور اللغوية )الشواهد(الواردة 

ًلكن درنبورغ مات قبل أن حيقق مرشوعه, وبقيت طبعته خالية من تلك  ُ ْ َ
ُكلكتا يف :  املنشورتني يف الرشق»الكتاب«َإن طبعتي . القوائم التي ال غنى عنها

ً مها أيضا خاليتان من ,١٨٩٨سنة ) مرص(, ويف بوالق ١٨٨٧, سنة )اهلند(
ْلذا يمكن القول إن البحث يف هذا السفر النحوي العريب . القوائم املشار إليها ِّ

 .ًن مستحيال فهو يف األقل صعب جدا إن مل يك−  لدينا وهو أقدم ما −ّاملهم 
ُإن هذه القوائم هي التي قصدت إىل صنعها يف كتايب هذا, ولكن مع  ُ

ٌوبالفعل لدينا اآلن دليل ألفبائي للشواهد . تيبهاتعديل عددها, وبنيتها وتر
ِّالشعرية, صنفت فيه األشعار بالرتتيب األلفبائي للقوايف ٌ, وكذلك دراسة )١(ُ

ِللرصف عند سيبويه, أحص  »الكتاب«ت فيها مجيع األبنية الواردة يف يُ
ِّوصنفت ِني يعفيناَفَّإن إنجاز هذين املؤل. )٢(ُ ْ ر ومن شعا من قوائم بدايات األُ

 .قوائم اجلذور
وهذا ما ّبقي عيل إعداد قوائم أسامء األعالم واملصطلحات النحوية, 

                                                 
 .١٥٨ − ٥٨, ص ص ١٩٧٠فهرس شواهد سيبويه, بريوت, : ّأمحد راتب النفاخ  )١(
 .١٩٦٥ سيبويه, بغداد, »كتاب«أبنية الرصف يف : خدجية احلديثي  )٢(
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ْفعلته, ولكن بجعل األولوية لقوائم املصطلحات, مع توسيعها وإدخال  ُ

ُكامال للغة ًحيث صار الدليل األلفبائي معجام املفردات غري النحوية فيها, ب ِ ً
 .جذر/ ٦٠٠/ن  كلمة مشتقة م١٨٢٣سيبويه, حيتوي عىل 

. »املدخل«عىل هذا املعجم يف ) صفحة١١(ًطويال َّوقد علق املؤلف 
أو أن ) وهو بالفرنسية(بد ملن يريد االنتفاع هبذا الكتاب أن يفهم املدخل   وال

 .يسعى للحصول عىل ترمجته
ِّوفضال عىل ذلك وضع املؤلف املقابالت الفرنسية للمصطلحات النحوية  ً

ُيه, وعدهتا نحو العربية التي استعملها سيبو َّ ْ تشغل مخس ًمصطلحا/ ١٣٠/ِ
 .صفحات

 عرشين صفحة, »املدخل«ْيشغل .  صفحة/٢٦٦/  يف»تروبو«يقع كتاب 
ىل حروف املعجم  عًملستعملة يف كتاب سيبويه, منسوقاَويمأل مرسد املفردات ا

: صفحة وهي يف ثالث فئات/ ٢٣/وتشغل قوائم األعالم . صفحة/١٨٠/
ِالنحاة ومقرئو النحو  ُ ُّlecteurs ] ,كاخلليل واألخفش واألصمعي وأيب عمرو

 .; وفئة الشعراء, ثم الشعوب والبلدان]وابن أيب إسحق
  هناك ثامينًأخريا. آنية فاستغرق ثامين صفحاتأما فهرس اآليات القر

 .صفحات تضم قوائم التقابل بني صفحات طبعتي باريس وبوالق
ّ, وقد زودين هبا أرى من املفيد أن أضيف إىل ما سبق املعلومات اآلتية

 .صديقي ورصيفي املجمعي األستاذ الدكتور مازن املبارك
 وبعده من ]١٩٧٦أي قبل سنة [ »تروبو«صدر قبل كتاب   ماً:أوال

 :فهارس لكتاب سيبويه
ستاذ عيل النجدي ناصف, , تأليف األ»سيبويه إمام النحاة«كتاب  −١
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ورد يف كتاب سيبويه من  ّوقد ضم فهارس ما   , ١٩٥٣القاهرة 

رية ع, وفهارس الشواهد الش) آية٣٧٣وعددها (آيات قرآنية 
وائل أوهو من ). ١٩٠وعددها(وشواهد الرجز ) ٨٧١وعددها(

 .الكتب التي صنعت الفهارس لكتاب سيبويه
 .١٩٧٠ّ أمحد راتب النفاخ, وقد صدرت سنة فهارس −٢
ٌ يف املكتبة النحوية كتب ودراسات تناولت الشواهد يف كتاب سيبويه :ًثانيا

 : مثل
خدجية . , تأليف د»الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه« −١

 .١٩٧٤احلديثي, صدر سنة 
الكريم  خالد عبد. , تأليف د»شواهد الشعر يف كتاب سيبويه« −٢

 .١٩٨٠ دكتوراه صدرت سنة رسالة. مجعة
 ما نرشه األستاذ املحقق »الكتاب«وكان من أواخر ما صدر من فهارس 

السالم هارون الذي حقق كتاب سيبويه, ونرشته اهليئة املرصية العامة  عبد
 .للكتاب يف مخسة جملدات مع فهارسها

ٍ فضل وضع معجم»تروبو«كتاب  يبقى ل:ًثالثا ْ  ملفردات لغة سيبويه, ُْ
ْطلحاته, وذكر الشيوخ الذين أقرؤوا الكتاب, وبيان الفروق بني طبعتي وملص ِ

  .باريس وبوالق

*   *   * 




