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 المولَِّدْين  استشهاد سيبويه بأشعار 

 سة وتحقيق(درا) 
 *د. مرتضى عمي فرح 

 :ممخص الدراسة
كعف  مدل  تيدؼ ىذه الدراسة في مجمميا عف حقيقة مصطمح ) مكلد( مف جانب، 

كلديف، ىـ: بشار بف برد، ملشعراء بعينيـ مف ال استشياد سيبكيو ببعض األبياتصحة 
باف الالحقي مف عدمو. كقد سمكت المنيجيف الكصفي  خمؼ األحمر، كمركاف النحكم، كا 

التحميمي كاالستقرائي حسب مقتضيات الدراسة، كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج 
 يمكف إيجازىا فيما يمي:

نما ىك يطمؽ عمى المحدث سكاء كاف القكؿ أك مصطمح ) مكلد( ال عالقة لو بالعرؽ؛  كا 
القائؿ، أما بالنسبة لمشكاىد فما نسب لبشار فترجح الدراسة أنو ألبي األسكد الدؤلي، 
ككذلؾ ما نسب لمركاف أك ابف مركاف فتشير القرائف أنو لممتممس، أما ما نسب لخمؼ 

 لالحقي؛ فمختمؼ حكليما، كما أف تيمة الصناعة كالكضع تمحؽ اك 

 Abstract 
The whole purpose of this study is about the fact of the term 
generated and about the correctness of the martydom of Sibawaihi 
in some verses of certain poets from the generators such as Bashar 
Ibn Boord , KhalafAlahmr and MorwanElnahwi. The The 
researcher addopted the descriptive analytical and the survey 
method according to the requirement of the study. 
The study reached to number of findings which can be summarized 
as follows: 
The term generated has nothing to do with race, but it uses for 
updated whether to the say or the sayer.As for witnesses so, what is 
due to Bashar it tends to be for Abu AlaswadAldoaali and what is 
for Morwan or Ibn Morwan it tends to be for Khalaf and Al lahigi , 
thers is disagreement upon them,since there is accusion of 
creativity attached to them 

 

                                                           

 أستاذ مشارؾ في النحك كالصرؼ  *
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 تقديم:
الحمد هلل أىؿ الحمد كالثناء، كالصالة كالسالـ عمى خير الرسؿ كاألنبياء، كعمى    

 آلو كصحبو األنقياء األتقياء، كمف تبعيـ بإحساف، إلى يـك المقاء، كبعد.
 ؤلفيف،مما مف مؤلؼ مف مؤلفات المغة العربية شغؿ العاكفيف عمييا سكاء مف ال 

أك الدارسيف، أك الباحثيف، مثؿ ما شغميـ ) الكتاب( أم: كتاب سيبكيو، كلـ يزؿ؛ 
إنو ذلؾ ألنو مف المصادر اأُلكؿ مف جانب، كلشمكؿ مادتو مف جانب آخر؛ إذ 

كاألصكات، كبعضا غير ىيف مف المباحث  حكل معظـ مباحث النحك كالصرؼ
 الداللية.

ىذا مف جانب، كمف جانب آخر فإف الشكاىد الشعرية تشكؿ جانبا ميما لمغاية    
مف ركائز الدرس النحكم عمكما كفي كتاب سيبكيو عمى كجو الخصكص، فعمييا 
صيغت معظـ القكاعد، كحكليا دارت الكثير مف الخالفات النحكية، كعمى أساسيا 

صدرا ميما مف مصادر كانت كثير مف االختيارات كالترجيحات، فيي تشكؿ م
 النحكم ال يمكف تجاكزه إلى غيره مف المصادر في أغمب األحياف. التقعيد

كمف المتعارؼ عميو أف ىناؾ حقبة زمانية لالستشياد تبدأ بالعصر الجاىمي    
كتنتيي بالعصر األمكم؛ ذلؾ ألف ما بعدىا ُعد غير فصيح، كال يعتد بو لفساد 

 بغير العرب.ممكة الفصاحة نتيجة لالختالط 
لكف مف المالحظ أف نفران  مف النحاة لـ يمتـز بيذا القيد الزماني؛ حيث    

 -عمى سبيؿ المثاؿ -استشيدكا بأشعار خارج ىذا النطاؽ المحدكد، كمنيـ
الزمخشرم، الرضي االسترباذم، كابف ىشاـ كغيرىـ؛ حيث استشيدكا بأشعار ألبي 

 جاء بعد األعصر المحددة لالستشياد.تماـ، كالمتنبئ، كأبي نكاس كسكاىـ ممف 
ىذا، كيرل البعض أف سيبكيو أكؿ مف طرؽ ىذا الباب، بؿ ككلجو؛ إذ إنو    

استشيد ببعض األبيات لكؿ مف بشار بف برد، كخمؼ األحمر، كابف مركاف 
باف ال،النحكم  مف المكلديف. الحقيكا 
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عار المولدين ) استشياد سيبيويو بأشعميو، كانت ىذه الدراسة تحت عنكاف:    
 دراسة وتحقيق(
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف ارتباطيا بأىـ مصادر الدرس النحكم  أىمية الدراسة:

مف جانب، كىك ) الكتاب( كمعالجتيا  -حسب ما كصؿ لمناس -كأكليا تأليفا
لمكضكع مثار الجدؿ بيف النحاة قديما كحديثان، كىك: االسشياد بأشعار المكلديف 

 رفضا كقبكالن.
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي: أىداف الدراسة:

 تحديد مصطمح ) المكلد( أصمو، كمدلكلو.-
التأكد مف استشياد سيبكيو ببعض أشعار المكلديف ) بشار، خمؼ األحمر، -

 ( مف عدمو.إباف الالحقي،كمركاف النحكم
بكيو في الكقكؼ عمى األبيات التي نسبت لممكلديف المذككريف، كاستشيد بيا سي-

 كتابو، كالتحقؽ مف نسبتيا.
ي عالجتيا الشكاىد المقصكدة في الكقكؼ عمى القضايا النحكية كالمغكية الت-
 الكتاب(.)

مف  المنيج الوصفي التحميميتقتضي طبيعة الدراسة أف تسمؾ  منيج الدراسة:
جانب؛ لكصؼ كتحميؿ مصطمح ) مكلد(، كاالستشياد بأشعار المكلديف عمكما، 

مف جانب آخر  والمنيج االستقرائيد سيبكيو بالشكاىد المعنية خصكصا. كاستشيا
 مف نسبة الشكاىد المعنية. الستقراء مكاقؼ كآراء عدد مف الركاة كالنحاة

إلى أف بعض المكلديف دس بعض األشعار عمى  1يـبعضأشار  مشكمة الدراسة:
كثاقة كدقة الكتاب  يـبعضسيبكيو استشيد بيا، بينما يرم  سيبكيو أك أف
 أك عدـ ثبات أخبار 2كاالستشياد فيو

                                                           

 .94-93المغة، صفي ، كمحمد حسف جبؿ،االحتجاج بالشعر 117السيكطي، االقتراح، ص1
 .38، ص1البغدادم، خزانة األدب،ج2
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 1.أشعارىـ استشياد سيبكيو ببعض
ىل استشيد سيبويو بأشعار المولدين ) بشار بن طرح السؤاؿ التالي: عميو، يُ 

 ( أم ال؟أبان الالحقي و ،برد، خمف األحمر، مروان النحوي
ذات ارتباط كثيؽ بما تيدؼ كيمكف تفريع ىذا السؤاؿ إلى عدد مف األسئمة تككف 

 إليو ىذه الدراسة، كىي:
 ما المقصكد بػ) المكلديف( في أصكؿ النحك العربي؟-
 ىؿ استشيد سيبكيو ببعض أشعار بشار بف برد أـ ال؟-
 ىؿ استشيد بشاىد مف شعر خمؼ األحمر أـ ال؟-
 ىؿ استشيد بشاىد مف شعر إباف الالحقي أـ ال؟-
 كاف النحكم أـ ال؟ىؿ استشيد بشاىد مف شعر مر -
 ما مكقؼ النحاة كالركاة مف نسبة ىذه الشكاىد ليؤالء الشعراء؟-
 ما القضايا النحكية كالمغكية التي ناقشتيا الشكاىد المقصكدة في ) الكتاب(؟-

 بناء عمى ما سبؽ مف تقديـ تقع الدراسة في المحاكر التالية: محاور الدراسة:
 و.كلمصطمح ) مكلد( أصمو، كمدل-
 رفض االستشياد بأشعار المكلديف، كحجة ذلؾ كمناقشتيا.-
 استشياد سيبكيو بأشعار المكلديف، كيشمؿ:-
 شعر بشار، كمناقشتو. ببعض استشياده-
 خمؼ األحمر، كمناقشتول اىداستشياده بش-
 اىد لمركاف النحكم، كمناقشتو.استشياده بش-

 .كمناقشتو الالحقي، استشياده بشاىد إلباف-        

                                                           

 .268أبك العالء المعرم، رسالة الغفراف، ص1
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كمف خالؿ ىذه المحاكر يتضح رأم الركاة كالنحاة في نسبة ىذه الشكاىد، كالقضايا 
التي عالجتيا، ثـ تأتي الخاتمة التي تتضمف أىـ النتائج التي تصمت ليا الدراسة، 

 كما تكصي بو مف تكصيات.
 مصطمح ) موّلد( أصمو ومدلولو:

الشعراء أبك عمرك  لعؿ مف أكائؿ المذيف أطمقكا مصطمح ) مكّلد( عمى شاعر مف
بف العالء؛إذ يقكؿ: )) لقد أحسف ىذا المكلد حتى ىممُت أف آمر صبياننا 

 يعني جريرا أك الفرزدؽ. 1بركايتو((
عميو، فػ) المكلد( عنده ىك المعاصر أك المحدث. ثـ يأتي الجاحظ في العصر 

مح عمى بشار العباسي، كفي زمف متأخر عف أبي عمرك بف العالء كيطمؽ المصط
 .2كالمطبكعكف عمى الشعر مف المكلديف بشار العقيمي((بف برد؛ إذ يقكؿ: ))

مما سبؽ يظير أف ) مكلد( تطمؽ عمى فئة مف الشعراء، كىـ المذيف جاءكا بعد    
 .3عصر االحتجاج عمى األغمب، كلعؿ ىذا ما أشار إليو السيكطي في اقتراحو

يقكؿ ابف منظكر: )) كالمكلد:  ه التسمية ىي حداثتيـ كحداثة أسمكبيـ،كعمة ىذ   
 ،4المحدث مف كؿ شيء، كمنيـ المكلدكف مف الشعراء، إنما سمكا بذلؾ لحدكثيـ((

المكلديف نتاج الزكاج بغير محمكد سميماف ياقكت أند. لر ر كما يػكليس األم
ع مكلد، كالمكلد: العربي مالعربيات؛ حيث يقكؿ في تعريفو لمفظ المكلديف: )) ىك ج

كأنو لما اختمط الناس، كتزكج األعراب مف األعاجـ تكلدت بينيـ  غير المحض،
 .5أكالد في ألسنتيـ عجمة سرت إلييـ مف أمياتيـ، فقالكا فييـ: مكلدكف((

                                                           

 .99، ص1العمدة في محاسف الشعر كآدابو، ج ابف رشيؽ القيركاني،1
 .59، ص1كالتبييف،جالجاحظ، البياف 2
 144السيكطي، االقتراح،ص3
 .575، مادة )كلد(، ص3ابف منطكر، لساف العرب، ج4
 ، كقد ذكر ذلؾ في اليامش، فالكتاب بتحقيقو.74السيكطي، االقتراح، ص5
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فيناؾ مف المكلديف مف ىـ عرب أقحاح مف حيث النسب مف أمثاؿ: المتنبئ،    
 البحترم، كأبي تماـ، كغيرىـ.

جاء في ) المزىر(:  ؛ىذا، كيطمؽ كذلؾ مصطمح ) مكلد( عمى الكالـ المحدث  
يقكؿ  . كيتضح المعنى بصكرة أكبر عندما1)) المكلد مف الكالـ المحدث((
 السيكطي في تعريفو ) المكلد( : 

كىك المستحدث الذم لـ  .2)) كىك ما أحدثو المكلدكف الذيف ال يحتج بألفاظيـ((
. يقكؿ ابف منظكر: )) سمي المكلد مف الكالـ مكلدا إذا يكف معركفا مف قبؿ

كقد أكرد ) المعجـ المفصؿ في  ،3استحدثكه كلـ يكف مف كالميـ فيما مضى((
عمكـ المغة( المعنى نفسو إذ جاء فيو: )) المكلد ىك المفظ الذم استعممو المكلدكف 

 . 4عمى غير استعماؿ العرب((
مما سبؽ يمكف القكؿ: إف مصطمح ) مكلد( يقصد بو الشاعر أك أسمكب الكالـ    

لو  قةالذم جاء بعد عصكر االحتجاج كلـ يكف عمى سنف الكالـ العربي، فال عال
 يطمؽ عمييـ  ) المحدثيف(. يـبعضأن بجنس أك عرؽ، كال أدؿ عمى صحة ذلؾ مف

االستشياد كقكؼ عمى رفض قبؿ الرفض االستشياد بأشعار المولدين وحجة ذلك:
، ك الحجة القائـ عمييا الرفض نتناكؿ مكقع المكلديف مف الخارطة بأشعار المكلديف

الزمنية لالستشياد؛ ذلؾ أف النحاة قسمكا الشعراء إلى فئات كمجمكعات حسب 
 ىػػك ما يسمػػػػرات الزمانية، كىػػػالفت
 5بػ) النطاؽ الزمني( أك ) الحدكد الزمانية(، كىي كما يمي: 

                                                           

 .394، ص1السيكطي، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا،ج1
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا.2
 .575، مادة )كلد(، ص3ابف منظكر، لساف العرب، ج3
 .867، ص2التنكجي، كاألسمر، المعجـ المفصؿ في عمـك المغة، ج4
 29، ص1البغدادم، خزانة األدب،ج5
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كىـ الذيف لـ يدرككا اإلسالـ مف أمثاؿ: امرؤ  طبقة الجاىميين: -الطبقة األولى
 .زىيرالقيس، ك 

كىـ المذيف عاشكا في العصريف الجاىمي  طبقة المخضرمين: -الطبقة الثانية
 ة.كاإلسالمي، مثؿ: حساف بف ثابت، لبيد، كالحطيئ

 :ذيف عاشكا في صدر اإلسالـ، كالعصر األمكم، مثؿكىي مف ال -الطبقة الثالثة
 جرير، كالفرزدؽ، كسمكا بػ) المتقدميف(.

لشعراء، كقد كتبدأ ببشار بف برد كمف يميو مف ا طبقة المولدين: -الطبقة الرابعة
 مصطمح ) المحدثيف(. يـعضأطمؽ عمييـ ا

ا، كالثالثة فييا خالؼ مأما الطبقتاف األكلياف فال خالؼ في االستشياد بشعرى   
كالرابعة ) طبقة المكلديف( ىي المرفكض االستشياد  1كالراجح االستشياد بأشعارىا،

بأشعارىا مف قبؿ النحاة القدامى، كقد أصبحت قضية جدلية بيف النحاة كأثارت 
 كثيران مف النقاش.

عمرك  كقة ألخرل حتى استقر عمى ىذا، فأبحديد يتزحزح مف طبكلعؿ ىذا الت    
ال يحتج بشعر الطبقة الثالثة، فقد ركل األصمعي أنو  ق(154-79)بف العالء

، ثـ جاء األصمعي جمس إليو عشر حجج ) سنكات( فماسمعو يحتج ببيت إسالمي
)) ىػ( فحد النطاؽ الزمني لالحتجاج بما ىك متعارؼ عميو؛ إذ يقكؿ: 216) ت

براىيـ بف ىرمة، كرؤبة بف العجاج، كالحكـ الخضرم،  ساقة الشعراء ابف ميادة، كا 
كلعؿ ىذا ماأكده السيكطي في اقتراحو  ،2تيـ أجمعيف((يكمكيف العذرم، كقد رأ

 .3ختـ الشعر بإبراىيـ بف ىرمة، كىك آخر الحجج(( قائال: ))

                                                           

 39ص،  نفسو المصدر1
 453ص ابف قتيبة، الشعر كالشعراء،2
 .148السيكطي، االقتراح،ص3
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ىذا، كقد انفرد صاحب األغاني بركاية عف األصمعي أف بشاران خاتمة    
ال أف الذم عميو الغالبية أف ساقة الشعراء ختمكا بإبراىيـ بف ىرمة، كُعد . إ1الشعراء

 بشار مف المكلديف.
ذيف رفضكا  االستشياد بأشعار قدـ الحجة رفض االستشياد بأشعار المولدين:

 ف إيجازىا فيما يمي:المكلديف بعض الحجج، كيكم
كىي مدار االستشياد؛ ألف السماع في مجممو يعتمد عمى  عدم الفصاحة:-أ

كالـ العرب قبؿ الفصيح، قاؿ السيكطي في حديثو عف السماع: )) كأعني بو...
. كىذا يعني أف ما 2بعثتو، كفي زمنو، كبعده إلى أف فسدت المغة بكثرة المكلديف((

لفساد ألسنتيـ، كىذا يفسره قكلو في ) المزىر( في يقكلو المكلدكف غير فصيح؛ 
ذيف ال يحتج بألفاظيـ؛ كالفرؽ د(: )) كىك ما أحدثو المكلدكف الحديثو عف ) المكل

بينو كبيف المصنكع أف المصنكع يكرده صاحبو عمى أنو عربي فصيح؛ كىذا 
 أم: غير فصيح. 3بخالفو((

كضع المكلدكف أشعاران، كدسكىا يقكؿ السيكطي: )) كقد  الوضع وعدم األمانة: -ب
عمى األئمة، فاحتجكا بيا؛ ظنان أنيا لمعرب، كذكر أف في كتاب سيبكيو منيا 

. فالسيكطي يتيميـ بعدـ األمانة، كىي حجة لرفض االستشياد بما 4خمسيف بيتان((
 ينقمكف أك يرككف، كلكف ال بد مف مناقشة الحجتيف بحيدة كمكضكعية.

بدك أف ىذا الرفض المطمؽ غير ي اد بشعر المولدين:رفض االستشي ةمناقشة حج
 كذلؾ لما يمي: ؛مسكغ

                                                           

 .159، 143، ص3أبك الفرج األصفياني، األغاني،ج1
 .74السيكطي، االقتراح، ص2
 .394، ص1السيكطي، المزىر، ج3
 .117السيكطي، االقتراح، ص4
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بالنسبة لعدـ الفصاحة، فإف مف المكلديف عمى درجة عالية مف الفصاحة،  -أوالا 
كعمى رأسيـ بشار؛ فقد جاء في ) األغاني( أف أحدىـ قاؿ: )) قمت لبشار: ليس 
ألحد مف شعراء العرب إال كقد قاؿ فيو شيئان استنكرتو العرب مف ألفاظيـ كُشؾ 

في حجكر ثمانيف شيخان مف  كمف أيف يأتني الخطأ! كلدت ىينا كنشأت فيو، قاؿ:
ف دخمت عمى نسائيـ  فصحاء بني عقيؿ ما فييـ أحد يعرؼ كممة مف الخطأ، كا 

 .1فنساؤىـ أفصح منيـ، كيفعت فأبديت إلى أف أدركت فمف أيف يأتيني الخطأ((
فبشار نشأفي بني عقيؿ، ثـ ذىب لمبادية منيؿ الفصاحة، فيك مف فصحاء    

ف ك م كاف الزمخشرم يحتج بكالمو،الشعراء. كمنيـ أبك تماـ الذ يقكؿ: )) كىك، كا 
مف عمماء المغة العربية، فاجعؿ ما  ككاف محدثان ال يستشيد بشعره في المغة، في

يقكلو بمنزلة ما يركيو؛ أال ترل إلى قكؿ العمماء: الدليؿ عميو بيت الحماسة، 
تقانو(( فالزمخشرم يرل أف المكلد إذا كاف  ،2فيقتنعكف بذلؾ لكثكقيـ بركايتو كا 

الطيب المتنبئ؛ فكالىما شاعر  يتماـ أبي أب فصيحا كثقة يحتج بكالمو. كمثؿ
اإلماـ الشافعي الذم يقكؿ عنو السيكطي: )) ككذلؾ  فصيح كعالـ بأصكؿ المغة. 

 .3كالـ الشافعي في المغة حجة((
 بشعر سبب مقنع لألخذعثماف الفكي أف في ىذا التحديد اضطراب فال كيرل د.   
بف ىرمة؛ كرفض األخذ بشعر بشار، فيما مف المتعاصريف؛ إذ إنيما عاشا في ا

 .4غضكف القرنيف األكؿ كالثاني اليجرييف

                                                           

 .159-149، ص3أبك الفرج األصفياني، األغاني،ج1
 229، ص1الزمخشرم، الكشاؼ، ج2
 198السيكطي، االقتراح، ص3
 .93بابكر، عثماف الفكي، االستشياد في النحك العربي، ص4
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مما سبؽ يمكف القكؿ: إف مف المكلديف مف ىك عمى درجة عالية مف الفصاحة  
مف األكلى األخذ بأشعارىـ بدال مف ردىا، كنعمـ أف بعض النحاة قد أخذ بيا، 

 كلكف ال يسع المجاؿ لذكرىـ.
ىنالؾ سؤاؿ يمكف طرحو: ىؿ كؿ المكلديف دسكا  :الوضع وعدم األمانة -ثانياا 

اعتماد الكثاقة مف قبؿ  ة؟بالطبع )ال( كخير دليؿ عمى ذلؾأشعارا عمى أئمة المغ
 .بكالـ اإلماـ الشافي لكثاقتو االحتجاجالزمخشرم بالنسبة ألبي تماـ، ك 

كلعؿ رفضيـ لالستشياد بمجيكؿ القائؿ يدخؿ تحت ىذا الحيز؛ ألنو قد يككف     
عاصرة أئمة مكلدان، كقد يككف مف صناعة مكلد أك ركايتو، كالثاني ىك الغالب؛ لم

 المغة لمعظـ المكلديف آنذاؾ.
قبؿ الكقكؼ عمى استشياد سيبكيو بأشعار استشياد سيبويو بأشعار المولدين:

ف يالكتاب( فشكاىده، كىي حكالي ألؼ كخمسمكلديف يمكف اإلطالؿ عمى شكاىد )ال
نما قاـ بيذا  ا؛شعري اشاىد منيا ألؼ معركفة القائؿ لـ يحدد سيبكيو قائمييا، كا 

الخزانة( أف أبا عمرك الجرمي قاؿ: )) ي )مرك الجرمي، جاء فػػالصنيع أبك ع
نظرت في كتاب سيبكيو فإذا فيو ألؼ كخمسيف بيتان. فأما األلؼ فقد عرفت أسماء 

 .1قائمييا فأثبتيا، كأما الخمسكف فمـ أعرؼ قائمييا((
كيرل عبد السالـ محمد ىاركف أف قياـ الجرمي بيذا الصنيع ال ينفي كجكد    

 .2نسب أصيمة، أم: قاـ بيا سيبكيو، كىي في الغالب ما ركل سيبكيو عف شيكخو
نما    كيكضح البغدادم سبب عدـ نسبة سيبكيو شكاىده ألصحابيا بقكلو: )) كا 

ألنو كره أف يذكر الشاعر، كبعض الشعر يركل  ؛امتنع سيبكيو مف تسمية الشعراء
 .3منحكؿ ال يعرؼ قائمو؛ ألنو قديـ العيد بو(( لشاعريف، كبعضو

                                                           

 39، ص1البغدادم، خزانة األدب،ج1
 المحقؽ عبد السالـ محمد ىاركف. مف مقدمة 34ص ،1سيبكيو، الكتاب، ج2
 357، ص 1البغدادم، خزانة األدب، ج3
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 في زعمو ىذا، كذلؾ لما يمي: كيبدكأف البغدادم لـ يكف مكفقا
في  الما أثبتي ةالشكاىد منحكل بعضية في الدقة كاألمانة، كلك عمـ إف سيبكيو غا-

 كتابو.
ذكره مف شكاىد كاف معركؼ القائؿ بيف أىؿ العربية، فال داعي إف معظـ ما -

 حتى إف الخمسيف بيت فقد عرؼ معظـ قائمييا.، لمتنبيو عمى قائمو
كعمى كجو العمـك يمكف القكؿ: إف سيبكيو كاف دقيقا في ركايتو الشكاىد قصدا    

رفة ف عدـ المعإلمفصاحة كالتقعيد عمى أساسيا ىذا مف جانب، كمف جانب آخر 
، يقكؿ البغدادم: )) كزعـ بعض بقائميا لدل اآلخريف ال يعني جيؿ سيبكيو بيـ

الذم ينظركف في الشعر أف في كتابو أبياتا ال تعرؼ. فيقاؿ لو: لسنا ننكر أف 
كلعؿ ىذا القكؿ منو يتنافي مع قكلو الذم  1تككف أف ال تعرفيا أنت كأىؿ زمانؾ((

 عمؿ بو عدـ تسمية شعراء شكاىده.
كلعؿ السبب في عدـ نسبة سيبكيو شكاىده لقائمييا يرجع إلى أف سيبكيو كاف    

ليصكب ما يراه غير ذلؾ، كينسب الشكاىد  ؛ينكم العكدة لكتابو مرة أخرل
ألصحابيا، إال أف المنية لـ تميممو، كال أدؿ عمى ذلؾ أنو لـ يضع لكتابو اسما، 

كما ىك متبع في عصره، كمما  كال مقدمة كال خاتمة، كما أنو لـ يقرأه عمى أحد 
يدعـ ىذا الرأم أف شيخو يكنس بف حبيب لـ يعمـ بأمر ) الكتاب( إال بعد كفاة 

 .2سيبكيو
كيو بأشعار المكلديف فيرل د. حسف جبؿ أنو عمى بأما مف جانب استشياد سي   

، كمركاف النحكم، كأباف كخمؼ األحمرلتحقيؽ استشيد بثالثة منيـ، كىـ:كجو ا

                                                           

 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا.1
 .148-128ناصؼ، عمى النجدم، سيبكيو إماـ النحاة، ص2
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كىذا ما تدكر  1استشيد ببعض الشعر لبشار بف برد، وأن يـبعضكما يرل  المحقي
 حكلو ىذه الدراسة.

ركم أف سيبكيو :ه(869-98)  ومناقشتو استشياده بشعر بشار بن برد -أوال
 2طعف في بعض أبيات لبشار، منيا قكلو:

 بالوجمى عمّي مشير  باطمي** وأشار   فاآلن أقصر عن سمية  
 3كقكلو:

 زىر   مرؤومة  بيا في ظم   فرّبما** ليوت   الغزلىمني السالم  عمى 
بشار، فبمغ ذلؾ بشارا فما كاف إال أف إذ إنو أنكر ) الكجمى( ك ) الغزلى( عمى 

 4ىجاه بقكلو:
 تنبذ   من شتمي، وما كنت   ما الذي** تحدثت   الفارسية   يابن  أسيبويي  

 ـي وتأخذ  عطت   اءتي**  وأّمك بالمصرين  ــي سادراا بمسأظمت  تغنّ 
المكشح( ر ككضعو في كتابو كما ذكر صاحب )كلذلؾ استشيد سيبكيو بشعر لبشا

.كقاؿ أبك العالء المعرم إف بشارا رد عمى سيبكيو إف ىذا مثؿ: 5عمى كجو التحديد
 .6البشكى، كالجمزل

 7أف البيت القائؿ: يـبعضىذا، كيذكر    
                                                           

 .94-93جبؿ، محمد حسف، االحتجاج بالشعر في المغة، ص1
كقكلو: أشار بالكجمى..أم: نصحني ، الكجمى: التقكل، 517ابف برد، بشار، ديكانو، ص2

 بالخكؼ مف اهلل تعالى.
ؤكمة: ، كقكلو: عمى الغزلى مني السالـ : كناية عف الغزؿ، كالمر 598المصدر نفسو، ص3

 المحبكبة.
 445ص المصدر نفسو،4
 .385-384المرزباني، المكشح، ص5
 . 268أبك العالء المعرم، رسالة الغفراف، 6

 .268كأبك العالء المعرم، رسالة الغفراف، ص ،441، ص4سيبكيو، الكتاب،ج7
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 نصحو بمبيب  وما كل ذي لبٍّ بمؤتيك نصحو** وما كل مؤت 
 لبشار، كىك مف شكاىد الكتاب.

يرجح مف خالؿ الدراسة أف سيبكيو لـ يستشيد بشعر بشار؛ كذلؾ ألف :مناقشة
 عددا مف األدلة تنفي ىذا االستشياد، كىي:

كقيؿ إنو لبشار فيك في األصؿ ألبي األسكد  (الكتاب)إف الشاىد الذم كرد في -8
كأبك الفرج األصفياني، كالجاحظ مف الدؤلي كما أشار إلى ذلؾ ابف يسعكف، 

القدامى، كعبد السالـ محمد ىاركف في تحقيقو لمكتاب، كأميؿ يعقكب مف 
المحدثيف، ىذا فضال عف أنو كرد ضمف قصيدة كاممة في ديكاف أبي األسكد 

 .1بخالؼ ما كرد في ديكاف بشار ضمف المالحؽ يردفو بيت آخر
في سياؽ الحديث  -تناكؿ ىذه المسألة كىك أكؿ مف -لعؿ ما قالو أبك العالء -2

عف استشياد سيبكيو بشعر بشار فيو تزكية لسيبكيو؛ إذ يقكؿ: )) كسيبكيو فيما 
ثـ يؤكد ىذا القكؿ  ،2أحسب، كاف أجؿ مكضعا مف أف يدخؿ في ىذه الدنيات((

كيؤكد ذلؾ بقكلو: إف سيبكيو أنكر  3بقكؿ آخر يقكؿ فيو: )) كىذه أخبار ال تثبت((
ىذا الجمع  مثؿ ) النياف( جمع )نكف( مف السمؾ، كىذا تناقض؛ ألفأنكر عميو 

 .4مذككر عند سيبكيو
                                                           

، كأبك الفرج األصفياني، 691، ص5، كالجاحظ، الحيكاف،ج441، ص4سيبكيو، الكتاب،ج1
، كالسيكطي، ىمع 99، كالدؤلي، أبك األسكد، ديكانو، ص355، ص12األغاني،ج
كب، ، كيعق542،ص2كيركل عنده لمكدكد العنبرم، كشرح شكاىد المغني،ج 9،ص2اليكامع،ج

 .131، ص1أميؿ، المعجـ المفصؿ في شكاىد النحك الشعرية،ج

 .268أبك العالء المعرم، رسالة الغفراف، ص2
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا.3
، حيث أكرد: ُعش: 195-192، ص2، الصفحة نفسيا، كسيبكيو، الكتاب،جالمصدر نفسو4

بنية الصرؼ في كتاب ِعشاش، كُخؼ: خفاؼ، كىي مثؿ: نكف: نياف، كالحديثي، خديجة، أ
 .298سيبكيو، ص
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تضارب الراكيات حكؿ الطاعف في شعر بشار أىك سيبكيو أـ األخفش؟فقد  -3
ركم أف األخفش ىك الذم طعف في شعر بشار كليس سيبكيو، كلما ىـّ بشار 

 .1بيجائو بكى األخفش مخافة ذلؾ، فتدخؿ بعض أصحابو كأثنكا بشاران عف ىجائو
عمى بشار لـ تظير في كتابو كلك  يات التي قالكا إف سيبكيو أنكرىاإف األب -4

استشيد بيا لظيرت في كتابو، ثـ إف كؿ ما يتعمؽ بيذا األمر أبيات مفردة، أك 
نتؼ صغيرة؛ حتى إف المحققيف جعمكىا مف مالحؽ الديكاف، كقد نّبو المعرم إلى 

 أف األخبار التي تتعمؽ بيا ىذه األبيات ليست بمؤكدة.
يرجح أف البيت ألبي األسكد؛ حيث يرل أف  إف ما أكرده عمي النجدم ناصؼ -5

ثكرة بشار ال يمكف أف تيدأ بإثبات بيت كاحد فقط، فيك يريد رفع مكانتو إلى مف 
ىذا مع  -يحتج بشعرىـ، كىذا ال يتحقؽ إال بعد ذكر اسمو صراحة في االستشياد

زد عمى ذلؾ فيك  -الكضع في الحسباف صحة الركاية مف عدميا حكؿ ىذا األمر
 .2بشار خالصا، كغير مكجكد في ديكانولأف البيت ألبي األسكد، فيك ليس  يرجح

كأصكلو ترجع إلى الفرس؛ كيؼ يتسنى لبشار ىجاء سيبكيو بأمو الفارسية،  -6
، فكيؼ يسب الرجؿ 3مف طخارستاف فيك بشار بف برد بف يرجكخ، كيرجكخ فارسي

 نسبو!
ذيف تضع الحرفيف الىذا، كقد استشيد سيبكيو بيذا الشاىد في باب ) اإلدغاـ في 

يعني: إدغاـ المتماثميف، كالشاىد  ،4لسانؾ ليما مكضعا كاحدان ال يزكؿ عنو(
فيو:كقكع الياء الساكنة كقبميا كسرة، لما فييا مف المد مكقع الحرؼ المتحرؾ في 

                                                           

 .219-299، ص3أبك الفرج األصفياني، األغاني،ج1
 .153ناصؼ، عمي النجدم، سيبكيو إماـ النحاة، ص2
 .127، ص3ج أبك الفرج األصفياني، األغاني،3
 .437، ص4سيبكيو، الكتاب،ج4
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إقامة الكزف؛ ككذلؾ لزمت ىذه الياء حرؼ الركم، ككانت ردفان ال يجكز في 
 مكضعيا إال الكاك، إذا كانت في المد بمنزلتيا.

استشيد ه(:891)ت  ومناقشتو حمرخمف األبشاىد ل استشياد سيبويو -ثانيا
 1سيبكيو بالبيت القائؿ:

ّمو نقانق    ومنيل  ليس لو حوازق** لضفادي ج 
الشعراء في غير  كالشاىد فيو إبداؿ عيف ) ضفادع( ياء، كىك في باب ) ما رخمت

 2النداء اضطراران (
 يمكف مناقشة نسبة ىذا الشاىد مف خالؿ النقاط التالية:مناقشة:

لخمؼ األحمر، كقد نسبو عبد السالـ  سيبكيو كال الجرمي نسبة الشاىدلـ يذكر -8
نما  ،3في فيارس الكتاب محمد ىاركف لخمؼ كفي تخريج الشاىد لـ يقؿ ذلؾ، كا 

جعمو مف األبيات  الذم األعمـ الشنتمرميـ كمن أشار إلى مصادر الشاىد،
 .4، كنقؿ قكؿ ابف السكيت أف األصمعي  زعـ أنو لخمؼالمصنكعة

 (المقتضب)كرد البيت في عدد مف المصادر النحكية مف غير نسبة، كىي:  -2
سر صناعة )لمبغدادم،  ك (خزانة األدب)لمزمخشرم، ك (المفصؿ)لممبرد، ك
 (شرح الشافية)البف عصفكر، ك (الممتع في التصريؼ)البف جني ك (األعراب

 (ثمار الصناعة)، كألبي جعفر النحاس (إعراب القرآف)كلمرضى االسترباذم،  

                                                           

كأبك جعفر النحاس، شرح أبيات  ،383كالزمخشرم، المفصؿ،  ،273، ص2،جالمصدر نفسو1
المنيؿ: المكرد، الحكازؽ: الجماعات، ،ك ، ك321كالدينكرم، ثمار الصناعة ص 248سيبكيو، ص

 كالجـ: ما يجتمع مف الماء، كالنقانؽ: نقيؽ الضفادع.
 .269، ص 2سيبكيو، الكتاب،ج2
 96، ص5ج المصدر نفسو،3
 .343ص تحصيؿ عيف الذىب،األعمـ الشنتمرم، 4
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،كلك كانت نسبتو لخمؼ ألبي الطيب المغكم، كغيرىا (كتاب اإلبداؿ)لمدينكرم، ك
 .1مقطكع بيا لما تجاىمكىا

ذيف رككا ىذا الشاىد لـ يذكركا قائمو اعتمادا عمى ثقتيـ بمصدره، كىك معظـ ال -3
 فيرد عندىـ بقكليـ: )) أنشد سيبكيو(( ثـ يذكركف البيت المعني. ) الكتاب(

مف ناحية االستشياد يضع البيت في باب )ما رخمت الشعراء في غير النداء(  -4
بداؿ  عيف كفي كؿ المصادر التي كقفنا عمييا بما فييا الكتاب يستشيد بو عمى إ

، 2مف أمثاؿ األعمـ كابف عصفكر مف الضرائر يـبعض)ضفادع( ياء كقد عده 
في باب الترخيـ يمكف القكؿ إنو كيبدك أف ىذا غير متكافؽ مع الترخيـ، فإذا كاف 

، إال أف سيبكيو نفسو رخـ فأصبحت )ضفاِد( ثـ أشبع الكسر فأصبحت )ضفادم(
أف يقؼ حرفا ال يدخمو الكقؼ في ىذا المكضع،  ينفي ىذا إذ يقكؿ: )) فمما أضطر

فأبدؿ مكانو حرفا يكقؼ في الجر كالرفع. كليس ىذا ألنو حذؼ شيئا فجعؿ الياء 
كمما يستغرب لو أف ىذا الشاىد الكحيد في ىذا المكضع  )إبداؿ  .3عكضا منو((
 .العيف ياء(

عمى  امما سبؽ يتضح أف معظـ النحاة كالركاة إف لـ يككنكا كميـ قد اعتمدك  
كابف  ف القدامى األعمـ الشنتمرمسيبكيو في ىذا الشاىد، كممف نسبو إلى خمؼ م

                                                           

م، شرح ، كالرضي السترباذ183الزمخشرم، المفصؿ، ص.382، ص1، جالمبرد، المقتضب1
،كالبغدادم، خزانة 387، كابف جني، سر صناعة األعراب، ص 212، ص3الشافية،ج
، النحاس، شرح شكاىد 376،ص1، كابف عصفكر، الممتع في التصريؼ،ج438، ص4األدب،ج

أبك الطيب المغكم، كتاب  ،199لذىب، صاألعمـ الشنتمرم، تحصيؿ عيف ا ،239سيبكيو، ص
 .325اإلبداؿ، ص

، كابف 344ص ، كاألعمـ الشنتمرم، تحصيؿ عيف الذىب،273، ص2سيبكيو، الكتاب،ج2
 .226عصفكر، ص

 .274، ص2سيبكيو، الكتاب،ج3
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عر، ثـ ركاه لسيبكيو، إنو مصنكع، أم: أف خمؼ نحمو لشا قاال كقدفقط،  السكيت
 كاستشيد بو!.مـ بأف الشاىد لخمؼ،أف سيبكيو لـ يعكىذا يعني:

استشيد  (:ـى881) ت ومناقشتو مروان النحويل شاىداستشياد سيبويو ب -ثالثاا 
 1سيبكيو بالبيت القائؿ:

 ألقى الصحيفة  كي يخفف رحمو** والزاد حتى نعم و ألقاىا
كقد استشيد بو في باب ) ما ُيحمؿ فيو االسـ عمى اسـ يبنى عميو الفعؿ مرة 

كالشاىد فيو: حتى نعِمو؛ حيث جرت )نعؿ( بػ)  2كُيحمؿ مرة أخرل عمى اسـ مبني(
 حتى(.

 عمى نسبة ىذا الشاىد لمركاف النحكم، كىي:ىناؾ بعض المالحظات مناقشة:
قاؿ: )) قاؿ الشاعر(( د سيبكيو يقكؿ فنج بالنسبة لنسبة ىذا البيت لقائمو، ؛  -8

كلعمو كجد نسبتو في  ،ثـ جاء عبد السالـ كأردفو بقكلو: )) كىكابف مركاف النحكم((
نسخة أخرل لمكتاب؛ ألنو كضع العبارة بيف قكسيف مركنيف، ثـ يعمؽ عميو في 

أما في المصادر فأصحابيا  ،3الحاشية بقكلو: )) كالصكاب أنو مركف النحكم((
 عمى ثالث فرؽ:

تقكؿ إف البيت لممتممس، كمف ىؤالء السيكطي في )شرح شكاىد المغني(، -األولى
، كمحمد باسؿ عيكف إذ جعؿ البيت ضمف مالحؽ الديكاف المتممس؛ كمحقؽ ديكانو

 ابفالسكد في تحقيقو شرح 

                                                           

، 3، البغدادم، خزانة األدب، ج192، كالمتممس، ديكانو، ص97، ص1،جالمصدر السابؽ1
، السيكطي، شرح شكاىد 365، ص3األنصارم، أكضح المسالؾ، ج، ابف ىشاـ 22ص

 .374، ابف الناظـ، شرح ابف الناظـ، ص379، ص1المغني،ج
 .91، ص1سيبكيو، الكتاب، ج2
 .97، ص1، جالمصدر نفسو3
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كقد يقكؿ قائؿ: كيؼ يككف لممتممس، كىك يحكي عف آخر،  1.ظـ عمى األلفيةاالن
 كلكف ىذا 

ذلؾ كمناألسمكب مكجكد عند المتممس، كغيره مف الشعراء في العصر الجاىمي.
 2قكلو:

 س  رم  المناسم ع   رة  **وجنا محمّ ه  ت كور  ونجّ  و  ألقى صحيفت  
تقكؿ إف البيت ألبي مركاف النحكم، أك ابف مركاف النحكم، أك مركاف -الثانية

كخالد األزىرم  )الدرر(  كالشنقيطي في ) الخزانة(كىـ: البغدادم في النحكم، 
 3)بغية الكعاة(كالسيكطي في )المقاصد النحكية(  كالعيني في )شرح التصريح(في

سمعت بعض ت: ))األدباء( كيقكؿ صاحبو ياقك  ) معجـكياقكت الحمكم في 
يعني: مركاف النحكم،كينقؿ السيكطي الكالـ  4النحكييف ينسب إليو ىذا البيت((

 كىك كالـ يدؿ عمى عدـ التأكد مف نسبة البيت لمركاف. 5نفسو في ) البغية(،
)شرح أبيات  : السيرافي فيعند البيت مطمقا، كقد كرد ذلؾ تحدد نسبةلم -الثالثة

ح ر )شاألشمكني فيك كاألعمـ الشنتمرم في )تحصيؿ عيف الذىب( سيبكيو(،
 ،)أكضح المسالؾ(كابف ىشاـ في  )شرح المفصؿ( كابف يعيش في األشمكني( 

                                                           

 .374، كابف الناظـ، شرح ابف الناظـ، ص379، ص1المغني،جالسيكطي، شرح شكاىد 1
، الكجناء: الناقة العظيمة، محمرة المناسـ: المجتمعة 63صالزكزني، شرح المعمقات السبع، 2

 المطيفة، العرمس: الناقة الصمبة.
، كاألزىرم، 453، ص2، الشنقيطي، الدرر المكامع،ج22، ص3البغدادم، خزانة األدب، ج 3

، كالسيكطي، بغية 134، ص4، العيني، المقاصد النحكية، ج141، ص 2شرح التصريح،ج
 711الكعاة، ص

 .593، ص5الحمكم، معجـ األدباء،ج ياقكت4
 711السيكطي، بغية الكعاة،ص5



 
 
 
 
 
 
 

م7102ديسمبر   –( 01المجلة العلمية لجامعة اإلمام المهدي العدد )  

999 
 

فضال عف البغدادم  .1)ىمع اليكامع(كالسيكطي في)شرح قطر الندل(  ،المغني()
ك)الدرر( قد كيبدك أف صاحبا ) الخزانة( .)الدرر( كالشنقيطي في ) الخزانة( في

 ؿ بناء عمى ما ذكر عندىما مف قبؿ.تجاىال ذكر القائ
يتضح أف في نسبة البيت خالؼ كاضح، كال يعني  -كبال تكمؼ -مما سبؽ   

كجكد البيت في ديكاف الشاعر فقط نسبتو إليو، كلكف ما حدث مف قصة المتممس 
بطة، بخالؼ تدعـ نسبة البيت إليو؛ فالبيت عنده كارد في قصيدة أحداثيا مترا

الذيف قالكا: إنو لمركاف، ابف مركاف، أك أبي مركف؛ إذ يأتي البيت منفردا أك في 
نتفة التكضح نسبة البيت، أك السبب الذم يجعؿ قائمو يذكر المتممس، عميو 

 فالراجح مف خالؿ ىذا الخالؼ أف البيت لممتممس لما سبؽ مف أدلة.
النعؿ( كرفعيا، كنصبيا. فأما الجر فقد يركل البيت بثالثة أكجو، ىي: جر )  -2

سبؽ ذكره، كقاؿ عنو سيبكيو: )) كقد يحسف الجر في ىذا كمو، كىك عربي. كذلؾ 
كأما النصب فيك عمى أف ) حتى( حرؼ  2قكلؾ: لقيت القكـ حتى عبد اهلل لقيتو((.

عطؼ، كيرل ابف ىشاـ قمة ىذا؛ إذ يقكؿ: )) كأما )حتى( فالعطؼ بيا قميؿ، 
، . كالرفع عمى االبتداء، كىك مف الكجكه الجائزة عند سيبكيو3كف ينكركنو((كالككفي

ـّ، كذلؾ قكلؾ: لقيت  كيتضح ىذا مف قكلو: )) كالرفع جائز كما جاز في الكاك كث
القـك حتى عبُد اهلل لقيتو. جعمت عبد اهلل مبتدأ، كجعمت لقيتو مبنيا عميو كما جاز 

لى ىذا ذىب ال . كيقصد بالمبني عميو4في االبتداء(( . ىذا، 1غدادم كذلؾبالخبر، كا 
                                                           

 ،199األعمـ الشنتمرم، تحصيؿ عيف الذىب، ص ،411،ص1السيرافي، شح أبيات سيبكيو،ج1
، كابف ىشاـ، 19، ص8، ابف يعيش، شرح المفصؿ،ج298، ص2األشمكني، شرح األشمكني،ج

، 394الندم، صر ط، شرح ق143،ص1، المغني،ج365، ص3أكضح المسالؾ،ج
 453، ص2، الشنقيطي، الدرر المكامع،ج21، ص3البغدادم،خزانة األدب، ج

 97،ص1سيبكيو، الكتاب، ج2
 .364، ص3ابف ىشاـ األنصارم، أكضح المسالؾ،ج3
 .97، ص1سيبكيو، الكتاب، ج4
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ىذا، كشكاىد )حتى( مف الكفرة بمكاف، كال تخفى عمى أحد؛ فميست ىي بالنادرة 
 حتى يمجأ سيبكيو لشاىد يحـك حكلو الشؾ.

استشيد  ىـ(:211)ت  ومناقشتو بان الالحقيإل شاىداستشياد سيبويو ب -رابعاا 
 2سيبكيو بالبيت الذم يقكؿ:

ذ    ال ت خاف  وآمٌن** ما ليس منجي و  من األقدار  ر  أموراا ح 
في باب ) ما جرل في االستفياـ مف أسماء الفاعميف كالمفعكليف مجرل الفعؿ كما 

كالشاىد في إعماؿ )حذر( في ) أمكر( حيث عممت 3يجرم غيره مجرل الفعؿ(
 )َفِعؿ( صيغة المبالغة عمؿ الفعؿ بنصبيا لممفعكؿ بو ) أمكر(.

) الكتاب( كلكف ىنالؾ بعض  في أف الشاىد مف شكاىد ال مراءمناقشة:
 حظات ال بد مف إبدائيا عميو، كىي:المال

في  و العينينسبو البغدادم ليحي الالحقي مرة كإلباف الالحقي مرة أخرل، كنسب-8
 في )شرح شكاىد ابف عقيؿ( كنسبو الجرجاكم) المقاصد النحكية( ألباف الالحقي

ر فأبك جع حد عند: سيبكيو، السيرافي، المبرد،، كلـ ينسب ألليحي الالحقي
 4األشمكني، ابف عقيؿ، كابف منظكر.ابف يعيش،  النحاس،

يركل أف البيت مصنكع سكاء كاف قائمو أباف الالحقي، أك أبك يحي الالحقي؛  -2
 .5إذ إف سيبكيو قد سألو عف عمؿ )َفِعؿ( فصنع لو ىذا البيت، كأثبتو في كتابو

                                                                                                                                              

 .22، ص3البغدادم، خزانة األدب، ج1
، األعمـ الشنتمرم، 89ص ، النحاس، شرح أبيات سيبكيو،113ص ،1سيبكيو، الكتاب،ج2

 .115تحصيؿ عيف الذىب، ص
 .198، ص1سيبكيو، الكتاب، ج3
، كابف 342، ص2، األشمكني، شرح األشمكني،ج499، ص1السيرافي، شرح أبيات سيبكيو،ج4

، كابف منظكر، 71، ص6، كابف يعيش، شرح المفصؿ، ج114، ص2عقيؿ، شرح ابف عقيؿ،ج
 .115، ص2مبرد، المتقنضب،جمادة )حذر(، ال 173، ص4جلساف العرب،

 .182، الجرجاكم، شرح الجرجاكم، ص171، ص8البغدادم، خزانة األدب،ج5
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كيؤيد  .1كيؤكد ىذا المبرد في تعميقو عميو بقكلو: )) كىذا بيت مكضكع محدث((
ىذا قكؿ البطميكسي: )) ىذا البيت ليس بعربي، كاختمؼ في صانعو: فزعـ قكـ إنو 

كقكؿ األعمـ: )) كجعؿ مصنكعا، كنسب إلى أبي يحي  ،2البف المقفع((
 3الالحقي((.

 كاضح مف حيث اآلتي:كفي ظننا أف ىذه الركاية فييا خمؿ 
ىؿ الذم سألو سيبكيو: أباف الالجقي، أـ يحي، ففي الركاية مف ىذا الجانب  -أ

 ينسبو البف المقفع. يـبعض، ىذا فضال عف أف اضطراب كاضح
 4لقد استشيد سيبكيو بقكؿ لبيد: -ب

 أو م سحٌل ش ن ٌج عضاد ة  سمحج** بسرات و ن د ٌب ليا وك موم  
كما  5)فِعؿ( ) شنج(، ثـ يأتي كيسأؿ عنو كما قاؿ البغدادم!فكيؼ يستشيد لعمؿ 

 6:التي ال ترد، كمنيا قكؿ زيد الخيؿكرد في الشعر غيره مف الشكاىد 
 أتاني إنيم مزقون عرضي** جاحش  الكرممين  ليا فديد  

 .7يث أعمؿ ) مزقكف( مف ) مِزؽ( في )عرضي(، كقد نبو عميو األعمـح

                                                           

 .116، ص2المبرد، المقتضب،ج1
 .131البطميكسي، الحمؿ في شرح أبيات الجمؿ، ص2
 .115األعمـ الشنتمرم، تحصيؿ عيف الذىب، 3
كأبك جعفر النحاس،شرح أبيات  ،145، كلبيد، ديكانو، ص 112، ص1جسيبكيو، الكتاب،4

كالمسحؿ: الفحؿ مف الحمر، كالسنؽ: البشـ، كالشنج: المالـز لألتاف، كالسمحج:  89سيبكيو، ص
 األتاف طكيمة الظير.

 .174، ص8البغدادم، خزانة األدب،ج5
، كابف ىشاـ، 172، ص8كالبغدادم، خزانة األدب،ج ،166ىب، صاألعمـ الشنتمرم، تحصيؿ عيف الذ6

، كمزقكف: جمع مزؽ مبالغة في كثرة اليتؾ، جحاش: جمع جحش، 414، ص1المسالؾ،جىشاـ، أكضح 
 كالكرمميف: مكضع ماء في جبؿ طيء، كفديد: صكت الماشية.

 .116األعمـ الشنتمرم، تحصيؿ عيف الذىب، ص7
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ثبات تيمة الكضع خص شال يقبؿ عقالن  ل -ج أف ينسب لنفسو عدـ األمانة، كا 
ذا حكى أبك يحي مثؿ ىذا عف نفسو، كرضَي بأف  عميو. يقكؿ البغدادم: )) كا 
يخبر أنو قميؿ األمانة، كأنو ُأئتمف عمى الركاية الصحيحة فخاف، لـ يكف مثمو يقبؿ 

كيقكؿ أبك نصر ىاركف بف مكسى: )) كىذا ضعيؼ في التأكيؿ، ككيؼ  ،1قكلو((
 .2يصمح أف ينسب الالحقي إلى نفسو ما يَضع مف كال يحؿ((

البيت لسيبكيو، كىذا ما ذىب إليو أبك  صنعلعؿ الالحقي ) يحي( ىك مف  -د
نما أراد الالحقي بقك  لو: فكضعت لو ىذا نصر ىاركف بف مكسى إذ يقكؿ: )) كا 

كالكضع  ،4كىذا مردكد بأف )كضع( ليس مف معانييا ) ركل( ،3فركيتو(( البيت.
 ىك النحؿ كما ىك معركؼ في عمـ الحديث.

عميو، كمما سبؽ فإف البيت مختمؼ في قائمو ما بيف أباف الالحقي، كأبك يحي    
 ، أك كضعو يحي الالحقي عندما سألو سيبكيو.يميف الالحقي الالحقي، كأبك

أنيا  يـبعضيبكيو ببعض أبيات في كتابو يرل ىذا ما كاف مف أمر استشياد س   
 لبعض المكلديف مف الشعراء.

 خاتمة:
بعد حمد اهلل عمى إتماـ ىذه الدراسة، كأتـ الصالة كأكمؿ التسميـ عمى خير    

الخمؽ كعمى آلو كصحبو كتابعييـ إلى يـك الديف، نسرد أىـ النتائج التي تكصمت 
 الدراسة، كىي:إلييا 

مصطمح )مكلد( كاف يطمؽ عمى شعراء يحتج بيـ، أمثاؿ: جرير كالفرزدؽ، ثـ  -1
كذلؾ  ؛أك ما قيؿ مف كالـ ليـ أتك بعد عصر االحتجاج؛ انتقؿ إلى الشعراء الذيف

 .يـبعض، كال عالقة لو بالعرؽ كما يظف ألنو مرادؼ لمحداثة

                                                           

 .174، 8البغدادم، خزانة األدب،ج1
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا.2

 ، الصفحة نفسيا.السابؽالمصدر 3

 ) كضع(.477-471، ص8ابف منظكر، لساف العرب، ج4
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عالية مف الفصاحة مف أمثاؿ: ، كىك عمى درجة مف المكلديفىنالؾ مف عد  -2
بشار، أبكتماـ، المتنبئ، كلعؿ ىذا ما كاف حافزا لبعض النحاة لالستشياد 

 بأشعارىـ.
عدد األبيات التي قيؿ إنيا لممكلديف في كتاب سيبكيو ىي أربعة، كليست ثالثة  -3

نما نسبتيا مف د.كما يرل  حسف جبؿ، كقد ثبت أف سيبكيو لـ ينسبيا ألحد، كا 
ف صحت نسبتيا لممكلديف فيي نسبة ضئيمة جدا  صنيع مف حقؽ الكتاب، كىي كا 

 ،(99938ال ترقى ألف يحتج عمييا ) 
الراجح أف سيبكيو لـ يستشيد بشعر بشار، كالقصة التي حكيت في شأنيما  -4

غير ثابتة كما أكد المعرم، كالبيت الذم قالكا إنو لبشار ما ىك إال ألبي األسكد 
 عمى الراجح. الدؤلي

نما نسبو لو في الكتاب عبد   -5 ما نسب لخمؼ لـ ينسبو لو سيبكيو أك الجرمي، كا 
السالـ ىاركف، كقد جعمو األعمـ الشنتمرم مف األبيات المصنكعة، كقد أخذه معظـ 

 النحاة عف سيبكيو عمى عالتو، ركاية عنو.
مركاف، البيت الذم قيؿ البف مركاف النحكم مختمؼ فيو ما بيف مركاف كابف  -8

ح أنو لممتممس لكضكح القرائف التي تنسبو إليو جكالمتممس، عمى أف الدراسة تر 
بخالؼ مركاف أك ابف مركاف، ىذا مع الكضع في الحسباف أف سيبكيو لـ ينسبو 

 ألحد.
أـ ألبي  ىؿ ىك ألباف أـ ليحي وحكلما نسب ألباف الالحقي تردد الركاة  -7

الكا: إف يحي قد دسو عمى سيبكيو، كىك قد ق ثـ أـ البف المقفع، الالحقي،يمين
صنعو، كىذا يبعد عف العقؿ كفيو ضرب مف الخياؿ، ثـ إف الصيغة )فِعؿ( التي 
قيؿ أف سيبكيو عنيا الالحقي ) يحي( مكجكدة عنده كىي لمبيد، فال داعي لمسؤاؿ 

 عنيا أصالن.
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كثير مف الشكاىد؛ القضايا التي عالجتيا الشكاىد المنسكبو ليؤالء الشعراء ليا ال -8
حيث  ىذا بستثناء ما نسب لخمؼ؛ فميس ىناؾ ما يضطر سيبكيو لالستشياد بيا؛
نيا لـ تكف مف أصكؿ األبكاب ، كما أإف االستشياد بالمكلديف في زمنو غير مقبكؿ

نما ىي فركع صغيرة.  النحكية، كا 
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 :المصادر والمراجع
ـ، سر صناعة األعراب، 2999-ق1421ابف جني، أبك الفتح عثماف، -1

، بيركت، دار 2،ج1تحقيؽ: محمد حسف إسماعيؿ، أحمد رشدم شحاتو، ط
 الكتب العممية.

ـ، العمدة في 2999-ق1422ابف رشيؽ القيركاني، أبك عمي الحسف، -2
، بيركت، 1، ج1محاسف الشعر كآدابو، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطاء، ط

 دار الكتب العممية.
ـ، ضرائر الشعر، 1989عصفكر، أبك الحسف عمي بف مؤمف،ابف -3

 ، دار األندلس.1تحقيؽ: السيد إبراىيـ محمد، ط
ـ، شرح ابف عقيؿ 1998-ق1419ابف عقيؿ، بياء الديف بف عبد اهلل، -4

عمى ألفية بف مالؾ، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، د.ط، القاىرة، 
 مكتبة دار التراث.

ـ، الشعر 2999-ق1421محمد عبد اهلل بف مسمـ،  ابف قتيبة، أبك-5
 ، بيركت، دار الكتب العممية.1كالشعراء، تحقيؽ: مفيد قميحة، ط

6- ، ـ، لساف 2993-ق1424ابف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مكـر
 ، بيركت، دار الكتب العممية.1العرب، تحقيؽ: عامر أحمد حيدر، ط

ف اإلماـ جماؿ الديف بف مالؾ، ابف الناظـ، أبك عبد اهلل بدر الديف ب-7
ـ، شرح بف الناظـ عمى الفية ابف مالؾ، تحقيؽ: محمد 2999 -ق1429

 ، بيركت، دار الكتب العممية.1ط باسؿ عيكف السكد،
ـ، شرح قطر الندل كبؿ الصدل، تحقيؽ: محمد محي 1963ابف ىشاـ  -8

 ، القاىرة، المكتبة التجارية الكبرل.11الديف عبد الحميد، ط
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بف ىشاـ األنصارم، أبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف، د.ت، أكضح ا-9
المسالؾ إلى ألفية بف مالؾ، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، د.ط، 

 المكتبة العصرية.بيركت، -صيدا
ـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ: محمد 1992ابف ىشاـ،-19

 بة العصرية.، بيركت، المكت1محي الديف عبد الحميد، د.ط، ج
ابف يعيش، يعيش بف عمي، د.ت، شرح المفصؿ، د.ط، بيركت، عالـ  -11

 الكتب، القاىرة، مكتبة المثني.
ـ، 1998-ق1418أبك األسكد الدؤلي، ظالـ بف عمرك بف سفياف،-12

 ديكانو، تحقيؽ: محمد حسف آؿ ياسيف، د.ط، بيركت، دار كمكتبة اليالؿ.
ـ، شرح أبيات سيبكيو، 1974د،أبك جعفر النحاس، أحمد بف محم-13

 ، حمب، مطابع المكتبة العربية.1تحقيؽ: أحمد خطاب، ط
ـ، كتاب 1961-ق1389أبك الطيب المغكم، عبد الكاحد بف عمي، -14

 ، دمشؽ، د.ف.2اإلبداؿ، تحقيؽ: عز الديف التنكخي،ج
ـ، رسالة الغفراف، 2999أبك العالء المعرم، أحمد بف سميماف التنكخي، -15

 رة، بيركت، دار كمكتبة اليالؿ.ط أخي
ـ، شرح 1955األشمكني، أبك الحسف نكر الديف عمي بف محمد، -16

، 1األشمكني عمى ألفية بف مالؾ، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، ط
 القاىرة، مكتبة النيضة.

ـ، 2998-ق1429األصفياني، أبك الفرج عمي بف الحسيف بف محمد،-17
، بيركت، دار الكتب 5عمي مينا، سمير جابر، طاألغاني، تحقيؽ: عبدأ 

 العممية.
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ـ، 1994-ق1415األعمـ الشنتمرم، يكسؼ بف سميماف بف عيسى، -18
تحصيؿ عيف الذىب مف معدف جكىر األدب في عمـ مجازات العرب، 

 ، بيركت، مؤسسة الرسالة.3عبد المحسف سمطاف، طتحقيؽ: زىير 
األزىرم، خالد بف عبد اهلل األزىرم، د.ت، شرح التصريح عمى -19

، القاىرة، دار إحياء الكتب العربية )عيسى البابي 2التكضيح، د.ط، ج
 الحمبي(. 

ـ، االستشياد في النحك العربي )رسالة 1969بابكر، عثماف الفكي، -29
.  ماجستير(، القاىرة، كمية دار العمـك

، ديكاف بشار بف برد، تحقيؽ: ميدم محمد برد، بشار بف برد، د.ت-21
 ناصر الديف، د.ط، بيركت، دار الكتب العممية.

ـ، الحمؿ في شرح أبيات الجمؿ، تحقيؽ: 1979البطميكسي، ابف السيد،-22
 ، القاىرة، الدار المصرية.1مصطفى إماـ، ط

ـ، خزانة األدب كلب 1998-ق1418البغدادم، عب القادر بف عمر، -23
، بيركت، دار 3،ج2،ج1العرب، تحقيؽ: محمد نبيؿ طريفي، جألباب لساف 

 الكتب العممية.
ـ، المعجـ المفصؿ 2991-ق1421التنكجي، محمد، كراجي األسمر، -24

 ، بيركت، دار الكتب العممية.1في عمـك المغة، ط
الجاحظ، أبك عثماف عمر بف بحر بف محبكب، د.ت، البياف كالتبييف، -25

 ، د.ط، بيركت، دار كمكتبة اليالؿ.3تحقيؽ: عمي بك ممحـ، ج
، 8الجاحظ، د.ت، الحيكاف، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، د.ط، ج-26

 بيركت، دار الجيؿ.
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جبؿ،محمد حسف، د.ت، االحتجاج بالشعر في المغة الكاقع كداللتو، -27
 د.ط، القاىرة، دار الفكر العربي.

لجرجاكم عمى شكاىد الجرجاكم، الشيخ عبد المنعـ عكف، د.ت، شرح ا-28
 ابف عقيؿ، د.ط، بيركت، دار الفكر.

ـ، أبينة الصرؼ في كتاب سيبكيو، 1965-ق1385حديثي، خديجة، -29
 ، بغداد، مكتبة النيضة.1ط

-ق1411الدينكرم، أبك عبد اهلل الحسيف بف مكسى بف ىبة اهلل، -39
الفاضؿ، ـ، ثمار الصناعة في عمـ العربية، تحقيؽ: محمد بف خالد 1999

 محمد بف سعكد، إدارة الثقافة كالنشر.د.ط، جامعة اإلماـ
الرضي اإلسترباذم، د.ت، شرح شافية بف الحاجب، تحقيؽ: محمد نكر -31

، بيركت، 3الحسف، محمد الزفزاؼ، كمحمد محي الديف عبد الحميد، د.ط، ج
 العممية.دار الكتب

، الكشاؼ ـ1973-ق1392الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمر، -32
، القاىرة، 1عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف التأكيؿ في كجكه األقاكيؿ،د.ط، ج

 الحمبي.مطبعة عيسى الباب
ـ، المفصؿ في عمـ العربية، تحقيؽ: فخر 2994-ق1425الزمخشريػ،-33

 ، عماف، األردف، دار عمار.1صالح قدارة،ط
قات ـ، شرح المعم2998-ق1428الزكزني، عبد اهلل الحسف بف أحمد، -34

 بيركت، المكتبة العصرية.-السبع، تحقيؽ: محمد عبد القادر الفاضمي، صيدا
ـ، 1983-ق1493سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، -35

، بيركت، 4، 3، 2، 1، ج3الكتاب، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، ط
 عالـ الكتب.
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د.ط،  ـ، شرح أبيات سيبكيو،1979السيرافي، يكسؼ بف أبي سعيد، -36
 دمشؽ، بيركت، دار المأمكف لمتراث.

ق، ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع في عمـ العربية، 1327السيكطي، -37
 ، القاىرة، مكتبة الكميات األزىرية.1ط

ـ، 2995 -ق1425السيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، -38
، 1رحيـ، طبغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، تحقيؽ: محمد عبد ال

 الفكر.بيركت، دار
، بيركت، دار مكتبة 1الػػػػسيكطي، د.ت، شرح شكاىد المغني، د.ط، ج-39

 الحياة.
ـ، الدرر المكامع عمى ىمع اليكامع، 1988الشنقيطي، أحمد بف األميف، -49

 ، بيركت، دار الكتب العممية.1تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، ط
 ديكانو، د.ط، بيركت، دار صادر. العامرم، لبيد بف ربيعة،د.ت،-41
العيني، محمكد بف أحمد، د.ت، المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح -42

 األلفية، د.ط، بيركت، دار صادر.
ـ، المقتضب، 1994 -ق1415المبرد، أبك العباس محمد بف يزيد،-43

، القاىرة، مطابع األىراـ 2، 1تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة، د.ط، ج
 ية.التجار 
ـ، ديكانو، 1979-ق1399المتممس الضبعي، جرير بف عبد المسيح،-44

 تحقيؽ: حسف كامؿ الصيرفي، القاىرة، معيد المخطكطات العربية.
ـ، 1984المجريطي القرطبي،أبك نصر ىاركف بف مكسي بف صالح، -45

 ، بيركت، دار الفكر العربي.1شرح عيكف كتاب سيبكيو، ط
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أبك عبد اهلل محمد بف عمراف بف مكسى مرزباني، المرزباني، ال-46
دار  مصر، ،د.ط، المكشح، تحقيؽ: محمد عمي البجاكيـ1965، المرزباني
 .النيضة

، القاىرة، عالـ 2ناصؼ، عمي النجدم، د.ت، سيبكيو إماـ النحاة، ط-47
 الكتب.

-ق1411ياقكت الحمكم، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي، -48
 ، بيركت، دار الكتب العممية. 5، ج1اء،طـ، معجـ األدب1991

ـ، المعجـ المفصؿ في شكاىد 1999-ػى1429 يعقكب، أميؿ بديع،-49
 ، بيركت، دار الكتب العممية.2النحك الشعرية، ط

 
 
 
 


