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  »�شيبويه« ح�شب خمطوطة نحوي اأندل�شي
 من القرن ال�شاد�ض الهجري/ الثاين ع�شر امليالدي«.

� 
عق م: لينيري هاب.ت)))
ترلاد بن لمررنسيل: أ.بؤنس برجخح)))

متهيد

عــى الرغــم مــن أن كتــاب »ســيبويه« )املتــويف ســنة 80)/796( كان موضــوع 

ــه تغيــراٌت طفيفــٌة  عــدِة طبعــاٍت، فــإن النــص الــذي نقــرؤه واألكــر شــيوعا))) ب

ــي  ــة والت ــان بالنســبة للنصــوص الصعب ــر مــن األحي ا، وكــام يحــدث يف كث جــدًّ

ــي  ــة الت ــخة الرئيس ــى النس ــامد ع ــم االعت ــد ت ــة، فق ــا الورقي ــار طبعته ــال انتظ ط

ــة.  ــا بعــد أســاس الطبعــات املقبل أصبحــت يف م

))) جونيفيف أمبري Geneviève Humbert: أكادميية فرنسية مهتمة بالدراسات اللغوية والنحوية- املركز الجامعي 

للبحث العلمي بباريس 

_ املصدر: املخطوط العريب وعلم املخطوطات - منشورات كلية اآلداب - جامعة الرباط، 994)م، ص 9-)) 

))) مؤنس مفتاح ) باحث متخصص يف الرتجمة 

)3) تلك هي الطبعة األوىل لديرينبورج H. Derenbiurg: كتاب سيبويه، دراسٌة يف النحو العريب، مجلدان، باريس، 

الطبعة املرصية   .G.Olms, Hildesheim New York (970 أعاد طبعه  ( الوطنية، 880)_ 889)،  املطبعة 

األوىل، غفل، طبعت باملطبعة الكربى األمريية ببوالق، 898)- 899) )أعيد طبعها ببغداد، مكتبة املثنى، 965). 

والطبعة املرصية الثانية كانت بتحقيق عبد السالم هارون، 5 مجلداٍت، القاهرة، الهيئة املرصية للكتاب، 966)_ 

967)، هذه الطبعات كانت وراء خمول ذكر طبعة كلكتا، عىل الرغم من أنها طبعٌة عىل سوية طبعة ديرينبورج 

تاريخيًّا، وهي ألكرب الدين أحمد خان بهادر )كلكتا مطبعة Guide األوردية، 887)، ومل توزع إال يف دائرٍة ضيقٍة 

. وهي مستقلة متاما عن الطبعات الثالثة األخرى، ومام تختص به إدخال الرشوح يف قلب النص،  من الخواصِّ

وهو حال %99 من املخطوطات التي وصلت إلينا. 
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إن عــدم تجديــد القاعــدة املكتوبــة بخــط اليــد))) وغياب جهــاِز نقــٍد حقيقيٍّ يف 

الطبعــات الحديثــة يُعــزز الوهــم بــني املتلقــني بــأن النــص متــت صياغتــه بشــكٍل 

ــي  ــا« الت ــة »كلكت ــن طبع ــض النظرع ــات و بغ ــع الطبع ــني أن جمي ، يف ح ــيٍّ قطع

ا يف التحقيــق، فقــد تعرضــت طبعــة »ديرينبــورغ«  أعتمــد عليهــا بشــكٍل كبــرٍ جــدًّ

للنقــد وكــذا مخطوطــة رئيســية اعتمــد)2) عليهــا هــذا األخــر.

إن املجلــد التاســع مــن »تاريــخ الــراث العــريب« والــذي نــرش يف عــام 

984)، يُظهــر درجــة الثقــة باملخطوطــات املكتوبــة باليــد باعتبارهــا قاعــدًة 

للطبعــات وذلــك بالنظــر إىل النفائــس التــي تتضمنهــا املكتبــات، وقــد أحــى 

ــورغ«  ــني أن »ديرينب ــاب« يف ح ــًة ل»الكت ــتني مخطوط ــتا وس ــزكني« س ــؤاد س »ف

مل يســتخدم إال أربعــًة منهــا، وقــد متكنــت مــن العثــور منــذ ذلــك الحــني عــى 

اثنتــي عــرشة نســخًة إضافيــًة))). كــام أننــا نتوفــر مــن جهــٍة عــى ثــالث طبعــاٍت 

ــٍة أخــرى  ــوغ« ومــن جه ــٍق عــى النســخة األساســية ل»ديرينب تعتمــد بشــكٍل وثي

ــم االعتــامد عــى ســت مخطوطــاٍت  ــا وســبعني نســخة ل»الكتــاب« ت نجــد مثان

ــن.  ــل النارشي ــن قب ــط م ــا فق منه

لقــد تبــني يل بعــد فحــص ســتني نســخًة مــن مخطوطــات »الكتــاب« فحصــت 

بعضهــا فحًصــا مبــارًشا وبعضهــا اآلخــر مــن خــالل امليكروفلــم، أن هنــاك أخطــاء 

ال يســتهان بهــا يف الطبعــات املختلفــة)4)، بــل إن منهــا مــا قــد يفتــح البــاب أمــام 

إجــراء تعديــالٍت جوهريــٍة عــى النــص، وقــد مكنتنا نســخٌة مأخــوذٌة مــن مخطوطة 

 studies in the history of املخطوطة يف  النسخ  »الكتاب« لسيبويه وأصولها من  بعنوان طبعات  بينت يف   (((

  Arabic Grammar Il éd.pae K. Versteegh et M.G., Garter, Amestedam/ Philadelphie, (990

أن الطبعة املرصية األوىل مل تستند إىل أيِّ مخطوطٍة، وأن عبد السالم هارون مل يرش إال إىل نسختني هام األحداث   

من بني النسخ املخطوطة يف مكتبات القاهرة. وقد أشار يف مقدمته إىل أنه اتخذ طبعة ديرينبورج نسخًة أساساً 

لنرشته. 

))) املرجع السابق: "طبعات الكتاب" لسيبويه وأصولها من النسخ املخطوطة ص )8)- 86) 

)3) أشري إليها يف آخر ما صدر من فهارس املكتبات املوجودة وأكرثها يف تركيا، ومل يتح يل حتى اآلن االطالع عىل العدد 

األخري من الدورية املغربية »مجلة البحث العلمي« التي بلغني أنها نرشت بحثاً فيه إشارٌة إىل اكتشاف نسخٍة 

جديدٍة لكتاب سيبويه.

السابق ص  املرجع  املخطوطة،  النسخ  من  وأصولها  لسيبويه  الكتاب«  »طبعات  بحث  املثال  سبيل  انظر عىل   (4(

 (96-(9(
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«القــروان» يف بدايــة القــرن الخامــس مــن تجديــد معرفتنــا ب «الكتــاب»)1( بشــكٍل 

. يٍّ جد

إن االنتقــادات األكــر خطــورًة التــي ميكــن تقدميهــا للنارشيــن الحاليــني ليــس 

ــم  ــن الفتقاره ــة، ولك ــة واملعزول ــخة املنعزل ــذه النس ــود ه ــكان وج ــم مب لجهله

إىل معرفــة فائدتهــا و غناهــا يف ضبــط النــص، فهنــاك بالفعــل نســٌخ قدميــٌة مــن 

»الكتــاب« ميكــن اعتبارهــا طبعــاٍت نقديــًة حقيقيــًة مســتندًة عــى تاريــخ النصوص 

ــتثنائية  ــر اس ــخة األك ــك النس ــى ذل ــاال ع ــا مث ــذ هن ــد أن آخ ــتها، وأري و دراس

منهــا وهــي مخطوطــٌة أصليــٌة لنحــويٍّ أندلــيٍّ تــويف يف بدايــة القــرن الســادس 

ــن خــروف الحرمــي«. واملعــروف باســم »عــي ب

الباليوغرافيــة  خصائصهــا  بعــض  عــن  الحديــث  بعــد  أحــاول  ســوف 

والكوديكولوجيــة األكــر إثــارًة لالهتــامم مــن توضيــح بعــض امللحوظــات 

الهامشــية التــي ســتؤدي يب إىل رشح أنــه ميكــن الحديــث عــن مثــل هــذه النســخة 

أي عــن نســخٍة حقيقيــٍة نقديــٍة مقنعــٍة ومرضيــٍة باملقارنــة مــع الطبعــات الحديثــة، 

وســوف أبــني بعــد ذلــك أن الــدروس املســتفادة مــن »ابــن خــروف« مُتكننــا مــن 

العثــور عــى نوعــني مــن النصــوص، ويف القســم األخــر ســأتحدث بإيجــاٍز عــن 

ــيبويه«. ــاب »س ــداول كت ــخ ت تاري

املخطوطة العربية رقم »6499« من مكتبة »باري�ص« الوطنية: 

إن نســخة »الكتــاب« للنحــوي اإلشــبيي »عــي بــن خــروف الحرمــي« 

ــم  ــخي، ت ــتخدامه الش ــا الس ــا وأنجزه ــي حرره ــويف 2/609)2)))2) والت )املت

ــاب  ــم »6499«»الكت ــت رق ــس« تح ــة ب»باري ــة الوطني ــا يف املكتب ــاظ به االحتف

ــنة 562هـــ /  ــخها س ــن نس ــاء م ــم االنته ــي ت ــة الت ــر أن املخطوط ــريب«، غ الع

بعنوان  بحث  يف  بينت  وقد   ،X056 عريب  برقم  إيطاليا-   - مبيالنو  األمربوزيانا  مكتبة  مبخطوطة  األمر  يتعلق   (((

»مخطوطة أثرية لكتاب سيبويه« سينرش يف دورية بدمشق:

Linguistique arabe et sémitique, Développements récents, édite par G. Bohas 

))) أثبت ابن خروف اسمه يف نسخته عىل هذا النحو: »عيل بن محمد )بن عيل بن خروف وكنيته أبو الحسن« ملزيد 

من التفاصيل: ابن الزبري، صلة الصلة وهو ذيل لكتاب الصلة البن بَْشُكوال يف تراجم علامء األندلس، الرباط ص 

67 و))) - 3)). 
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66))-7))) هــي لأســف مبتــورٌة وناقصــٌة وغــُر مكتملــٍة )فحــوايل ثلــث فصولهــا 

ــا  ــز يف مجمله ــٌق، تتمي ــيٌّ دقي ــا أندل ــب))) وخطه ــة الرتي ــوٌد()2) ومضطرب مفق

ــه  ــت مناقش ــد مت ــركات وق ــجيل الح ــام تس ــة ونظ ــم الخطاط ــة بعل ــاٍر للمعرف بآث

ــال  ــبيل املث ــى س ــر ع ــة وأذك ــة )4)املتخصص ــدوات العلمي ــا يف الن ــذه القضاي ه

ــأيت  ــي ت ــدة الت ــاكنة، والش ــروف الس ــط الح ــة ونق ــركات األفقي ــر: الح ال الح

ــة  ــاً حســب حــروف العل ــي تأخــذ شــكالً معين ــة الت بــني الحــروف وســطر الكتاب

ــاء. ــواو والي ــف وال ــي: األل ــا وه ــة به املرتبط

وأريــد أن أؤكــد هنــا عــى ميــزٍة أخــرى يف هــذا النــص والتــي كــرس لهــا « فــان 

ــامت)5)،  ــض الكل ــل بع ــه بالفع ــفيلد»P.S.Van koningsveld« يف بحوث كونينس

حيــث ذكــر أن: الحركــة غــر املنطوقــة يف نهايــة الكلمــة تشــبه الســاكن األول مــن 

ــات  ــة مــن صف ــة وهــي صف ــا تكــون هــذه األخــرة دولقي ــة، فعندم الكلمــة التالي

األصــوات التــي تخــرج مــن طــرف اللســان، يحــدث تشــابٌه رجعــيٌّ تــامٌّ )اإلدغــام( 

ــالً  ــٍة مهم ــٍة منهجي ــروف« بطريق ــن خ ــه »اب ــا دّون ــو م ــاء )وه ــزيئ( اإلخف أو ج

»الســكون«عى »النــون« مضيفــا »الشــدة« عــى الحــرف الســاكن املــوايل مدغــام 

يف مــا بعــده. 

))) ليس يف سنة 558ه/)6))، كام ورد يف E.Blochet )فهرس املخطوطات العربية واالقتناءات الجديدة، باريس، 

Leroux، (965، ص 80) الذي حذا حذوه فؤاد سيزكني وآخرون. سنة 558ه هي تاريخ إجازٍة بالقراءة حصل 

عليها ابن خروف، كام ورد يف حاشيٍة مكتوبٍة يف ورقة 64)

))) األجزاء املفقودة من النسخة هي: نهاية الباب الثاين، واألبواب من الثالث إىل السابع، وكذلك نصف الباب الثامن، 

والنصف الثاين من الباب السابع عرش، واألبواب من الثامن عرش إىل الخامس والعرشين، وكذلك املثلث األول من 

الباب السادس والعرشين، والشطر األكرب من الباب )))، واألبواب من 3)) إىل )8)، وثالثة أرباع الباب 86)، 

ومعظم الباب 35)، واألبواب من 36) إىل 303، وكذلك الثلثان األوالن للباب 304 من اثنني إىل أربُع كراساٍت 

وأربُع ورقاٍت مفقودٌة.

)3) خيطت الورقة املزدوجة الخارجية للكراسة الثالثة خطأً من أعىل خالل عملية ترميٍم للمخطوطة أو إصالٍح لها 

أجري يف املايض، وكذلك أقحمت الخامسية )كراسٌة مكونٌة من خمس صحائف مزدوجٍة التي تحمل أرقام األوراق 

من 06) إىل 5)) )الكراسة الحادية عرشة الحالية خطأ بني الورقتني 05) و06) بينام كان ينبغي أن تقرأ بعد 

الورقة رقم )4). وأخريا وضعت الورقة 3)) خطأ بعد نهاية الكراسة الثالثة عرشة بينام هي التالية للورقة 53).

ترتيب القراءات: األوراق )-05)، 6))-)4)، 06)-5))، 44)-53)، 43)، 54)-65)   

)4) انظر:

P.S. Van koningsveld, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library New 

Rhune Publischers, Leiden (977, p (73) وعرض-: d’Alverny et F. Déroche Scriptorium XXXV, 

(98(/ p ((7((0-

30-P.S.Van koningsvel, p (9 5) انظر املصدر السابق(
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يتضــح لنــا ذلــك مــن عبــارٍة مثــل: »ونحــو هــذا أكــر مــن أن يُحــى«، حيــث 

إن بعــض عالمــات حــرف »النــون« غــر املنطوقــة أدغمــت مــع »اليــاء« االفتتاحيــة 

ــة ال يدونهــا  ــٍة فــوق قطعي ــا بظاهــرٍة صوتي ل»يحــيص«، فأصبــح األمــر يتعلــق هن

إمــالء اللغــة العربيــة إال يف القــرآن.))))*) 

ــا  ــك رمب ــود ذل ــس، إذ يع ــة يف األندل ــذه الخاصي ــود ه ــُت وج ــد الحظ ولق

إىل تأثرهــم بأعــامل املُقــرئ األندلــي املشــهور »أيب عمــرو الــداين« يف إمــالء 

اللفــظ القــرآين وضبطــه، ويف مخطوطــاٍت أخرى ل »كتاب« »ســيبويه« املنســوخة 

يف الغــرب اإلســالمي )املغــرب أو األندلــس( وقــد أشــار »فانكونينســفيلد« إىل 

وجــود ذلــك األمــر أيضــا يف مخطوطــٍة أخــرى تحتــوي عــى نــصٍّ فريــٍد ل»ابــن 

رشــد«.

ــل  ا تص ــدًّ ــٍة ج ــورٍة مكثف ــى ورٍق وبص ــت ع ــروف« كتب ــن خ ــخة »اب إن نس

 x (76((2 مــم و تعديــل x 2(0(69 بقيــاس )أســطرها إىل )6) ســطرا يف الصفحــة

مــم، أمــا بالنســبة للحــر فهــو بنــيٌّ داكــٌن ثابــٌت بدرجــٍة أقــلَّ أو أكــرَ ومييــل إىل 

ــة الرتيــب)2). ــد مضطرب ــدون تجلي الكشــط والنســخة ب

ــروف« أود  ــن خ ــط »اب ــوخة بخ ــب املنس ــارزة للكت ــامت الب ــني الس ــن ب وم

ــة  ــا بقي ــرق، أم ــى ال ــوخٌة ع ــٍب منس ــكلِّ كتي ــة ل ــارة إىل أن األوراق املتطرف اإلش

ــتخدام  ــك اس ــن ذل ــود م ــو أن املقص ــام ل ــورق، ك ــى ال ــه ع ــم كتابت ــص فتت الن

ا أو تلــك  ــٌة جــدًّ ــا هشــٌة وحديث ــي ينظــر إليهــا عــى أنّه ــة للمــواد الت الــرق حامي

ــتخدمة إال يف  ــن مس ــي مل تك ــد علم ــى ح ــة ع ــذه التقني ــاليش، وه ــة للت القابل

))) وضع العالمات الصوتية بدقٍة عىل كلامت القرآن يف املصحف هو من قبيل ما قامت بع علامء اليهود عىل نص 

التوراة، وهو مبثابة دليٍل يستفاد منه يف ترتيل القرآن عىل قواعد التجويد. 

)*) ويطلق علامء التجويد عىل ظاهرة إخفاء النون الساكنة يف الياء املتحركة بعدها مصطلح )إدغام ناقص بغنة. 

))) األوىل رباعيٌة )كراسٌة مكونٌة من أربع صحائَف مزدوجٍة مبتورٌة حاليًّا، مفقودٌة منها أربع ورقاٍت. نجد بعد ذلك 

خامسيًة أضيفت إليها الورقة 6، مرفوعًة فوق الرشيط الزائد )ورقة 5)، وتأيت بعد ذلك الكراسات الثالثة والرابعة 

والخامسة وهي خامسياٌت )45 ورقة، ثم الكراسات الخمسة التالية )من السادسة إىل العارشة سداسياٌت )05) 

ورقة، الكراسة الحادية عرش رباعيٌة أضيفت إليها ورقتان )5)) ورقة، الكراسة الثانية عرش سباعيٌة )9)) ورقة، 

الكراسة الثالثة عرش 7/6 أضيفت إليها ورقٌة مفردٌة )43) ورقة، الكراسة الرابعة عرش خامسيٌة )53) ورقة، وأخريا 

الكراسة الخامسة عرش سداسيٌة )65) ورقة. يرجع التوزيع غري املتامثل للكراسة الثانية عرشة 4/4 باإلضافة إىل 

اثنتني، والكراسة الثالثة عرشة )7/6 إىل زمن النسخ. أما الكراسة الرابعة عرشة التي هي اليوم 5/5 فقد كانت يف 

األصل 5/6، وذلك ألن الورقة 43) ألحقت بباقي الكراسة الثالثة عرشة لتحقيق التامثل.
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ــس))).  ــة يف األندل ــة العربي ــة باللغ ــات املكتوب املخطوط

ــن  ــا »اب ــام به ــي ق ــارات املتكــررة الت ــار الزي ميكــن للمــرء أن يتســاءل وباعتب

خــروف« إىل املــرشق وال ســيام إىل «ســوريا«، مــا إذا كان قــد نســخ مخطوطتــه 

هــذه يف األندلــس أو املــرشق، ومــع ذلــك فباإلضافــة إىل اســتخدام الــرق والورق 

ــا العديــد مــن املميــزات األخــرى التــي تــدل عــى أن املخطوطــة  معــا تبــدو لن

املذكــورة تــم نســخها عــى ورق أندلــي، رمبــا تكــون صناعتــه قــد متــت هنــاك.

ــة  ــكل أوراق املخطوط ــد ش ــك نج ــى ذل ــة ع ــؤرشات الدال ــني امل ــن ب وم

املعــادة التشــكيل والتــي تــم طيهــا مــرًة واحــدًة، كــام أبــرز ذلــك »ج إيريغــون«)2)، 

يُضــاف إىل ذلــك أن شــكل الــورق هنــا أصغــر مــن ذلــك املصنــوع يف املــرشق 

واملُســتعمل يف نســخ املخطوطــات يف الحقــِب نفِســها، ذلــك أن املســافة 

ــع  ــد الواس ــذا التباع ــط وه ــم يف املتوس ــغ 48 مل ــد تبل ــطور ق ــني الس ــة ب الفاصل

ــالمي. ــرب اإلس ــة يف الغ ــأوراق املصنوع ــزٌة ل ــرى ممي ــمٌة أخ ــو س ــّدا ه ج

إن ورق »U« املســتخدم يف نســخ املخطوطــات األندلســية ســامه»أ« فالــس ي 

ســوبرا »ب« الــورق املتعــرج))) ولذلــك فــإن األمــر عــى األرجــح يتعلــق بطباعــة 

ــذا  ــروج به ــة للخ ــت مبلل ــة ال زال ــى ورق ــٍة، ع ــرِ معدني ــأداٍة غ ــا ب ــم إنجازه ت

ــا ال نعــرف حتــى اآلن الهــدف مــن وراء ذلــك، إذ مل ياُلحــظ هــذا  الشــكل، لكنن

»التعــرج« يف ورق املخطوطــات املنســوخة مــا بــني القرنــني الثــاين عــرش والرابــع 

عــرش يف كلٍّ مــن األندلــس واملغــرب، فأقــدُم مخطوطــٍة عربيــٍة الحظــُت وجودهــا 

بهــذا الشــكل هــي بالضبــط نســخة »كتــاب« »ســيبويه« ل »ابــن خــروف« وأحدثهــا 

ــا القــول  ــذا ميكنن ــع عرش ول ــع يف »فــاس« يف القــرن الراب ــاٍب طب نســخٌة مــن كت

))) ألمثلٍة أخرى عىل مزاوجة الورق والرق، انظر اآليت:

39-Arié. Hebrew Cadicology. Paris, C.N.R.S. ( I.R.H.T, (976, P38-M. Beit -

 (3-P.S.Van koningsveld, Op, cit., p (( -

p 43 ,.(6/E. Gachet, Papier et Parchemin, IPLInformations. (98( -

 J.Irigoin , » les types de formes utilisées dans l’Orient méditerranéen ( Syrie, Egypte du XIe au (((

XIVe Siècle « dans Papiergeschichte (3 ,(963, p. (8-0)، النامذج واألشكال املستخدمة يف رشق البحر 

األبيض املتوسط )سوريا ومرص من القرن الحادي عرش إىل القرن الرابع عرش.

 Arabian paper in Catalonia. Notes on Arabian  « بعنوان:  و95   86 األوراق  املثال  سبيل  انظر عىل   (3(

 Documents in the Royal Archives of the Kings of Aragon in Barcelona «. The Paper Maker

))p ,)3-30 963) ,)، سوبريا: الورق العريب يف كتالونيا. تعليقات عىل الوثائق العربية يف األرشيف املليك مللوك 

أرجون يف برشلونة. 
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بــإن لدينــا مــع مخطوطــة »ابــن خــروف« منتجــاً آخــَر لتقنيــة صناعــة كتــاٍب قيــد 

التــداول متــت بــني القرنــني الســادس والســابع الهجريــني/ الثــاين عــرش والثالــث 

عــرش امليالديــني))) باألندلــس.

روعة النقد عند »ابن خروف«:

ا لالهتــامم  وإذا كانــت نســخة »ابــن خــروف« مــن كتــاب »ســيبويه« مثــرًة جــدًّ

مــن وجهــة نظــر علــم صناعــة الكتــاب يف القــرون الوســطى، فإنهــا ال تقــل أهميــًة 

مــن حيــث محتواهــا، والــذي ســوف أتطــرق إليــه يف مــا يــأيت مــن هــذا البحــث. 

ــرر  ــات والط ــراءة التعليق ــرت ق ــه اخ ــروف« ودقت ــن خ ــط »اب ــح ضب ولتوضي

التــي ســطرها بيــده والتــي نجدهــا يف الورقــة العــارشة مــن مخطوطتــه أو يف نهايــة 

الفصــل الواحــد والثالثــني مــن طبعــة »الكتــاب«، وحســب ترقيــم »ديرنــربغ« تقــع 

امللحوظــة األوىل يف الهامــش األميــن بــني الســطر الثالــث والرابــع مــن النــص 

وتتألــف مــن كلــامت ل»عبــد اللــه« الواقعــة يف الجملــة:

»وقــد يجــوز أن تقــول: »عبــد اللــه أظنــه منطلًقــا« تجعــل هــذه الهاء عــى »ذاك« 

كأنــك قلــت »زيــد منطلــٌق أظــن ذاك«، ال تجعــل الهــاء لعبــد اللــه... «، وبالتــايل 

ف»ابــن خــروف« يُقابــل بعبــارة »لعبــد اللــه« التــي كان قــد نســخها أوال مــع »لعبــد 

اللــه« البديلــة والتــي وجدهــا يف وقــت الحــٍق يف مخطوطــٍة أخــرى، مــع مالحظــة 

أن النــص املكتــوب عــى الطــرة يعلــوه حــرف »حــاء« صغــر والــذي ســوف نــراه 

يف األمثلــة املقبلــة، كــام يشــر االناســخ نفســه إىل األصــل املتغــر، أمــا التعليــق 

الــذي يتبعــه ودامئـًـا يف الطــرة اليمنــى فيذكــر: »إن طريقــة وضــع الحــركات توجــد 

ــه »ابــن خــروف«، نالحــظ  ــا أن نجــد مــا يشــر إلي يف نســخة »شــني«، وإذا حاولن

ــم  ــرٌة ت ــرٌة صغ ــع دائ ــطر الراب ــن الس ــرة م ــي« األخ ــة »يعن ــى كلم ــد ع ــه توج أن

تفخيــم أثرهــا واألمــر نفُســه يف الســطر الســابع الــذي يبــدأ بالكلــامت التاليــة: »إذا 

ألغيــت أو مل تلــغ فهــو ســواٌء«. 

ــرة األوىل،  ــًة للدائ ــًة مطابق ــرًة ثاني ــه وضــع فــوق كلمــة »ســواء« دائ نالحــظ أن

ــٍة  ــٍة كامل ــه يف صفح ــه أو إغفال ــم حذف ــه ت ــد أن ــه نج ــع نفِس ــر إىل املقط وبالنظ

ــي »ديرنــربغ« »الجــزء األول صفحــة 51 الســطر 15« و»هــارون« الجــزء  مــن طبعت

))) هي نسخة جامع مفردات األدوية واألغذية، البن البيطار محفوظٌة باملكتبة الوطنية بباريس برقم 4766/9
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األول، ص25)«، وبهــذا فإنــه يبــدو واضحــاً جليًّــا أن األمــر نفســه يشــر إليــه »ابــن 

ــيبويه«،  ــاب س ــات «كت ــن طبع ــه م ــم حذف ــد ت ــارٍش وق ــرِ مب ــكٍل غ ــروف« بش خ

ــخ  ــا النس ــتند عليه ــي تس ــات الت ــص املخطوط ــع ن ــق م ــه ال يتواف ــد أن ــا يؤك م

املطبوعــة، وإذا مل نســتطع معرفــة النســخة املعتمــد عليهــا، فــإن ملحوظًة هامشــيًة 

تُشــر عــى كل حــاٍل إىل أن »ابــن خــروف« اســتخدم عــى األقــل منوذجــني مــن 

النــامذج املعروفــة وهــام: نســخٌة اعتمدهــا لكتابــة النــص األصــي ونســخٌة أخرى 

للمقابلــة رمــز إليهــا اختصــاًرا بحــرف »شــني«، كــام ميكــن العثــور يف النــص أيضا 

عــى مقطعــني محاطــني بدائرتــني مشــابهتني لتلــك املوجــودة يف املثــال الســابق، 

ــة  ــرف «واو» والثاني ــوق ح ــن ف ــطر الثام ــف الس ــام يف منتص ــدًة منه ــد واح فنج

نجدهــا مبــارشة بعــد كلمــة »ســقيا« يف الســطر الــذي يليــه فــوق كلمــة «عاقــل«. 

إذا عدنــا اآلن إىل الطبعــات، نالحــظ أنــه يف طبعــة »ديرينــربغ« )الجــزء األول، 

ــع  ــبه املقط ــروف« يش ــن خ ــه »اب ــز علي ــذي رك ــع ال ــطر7)(، فاملقط ص)5، الس

املوجــود يف نســخة »شــني« مــع تغيــرٍ لحقــه وهــو: »وســرى ذلــك إن شــاء اللــه 

مبينــاً. وهــو يف ذلــك..«، بينــام قــام »هــارون« يف الجــزء الثــاين، ص 25)، الســطر 

7؛8؛9( بالجمــع بــني الروايتــني. 

ا، يف  أمــا بالنســبة لنســخة »ابــن الــرساج«، فــإن نســخة »شــني« قريبــٌة منهــا جــدًّ

حــني أن نــص هــذه املخطوطــات التــي يُرمــز إليهــا بحــرف »حــاء« وكــذا نســخة 

»ابــن الــرساج« تتتفقــان مــع النــص املكتــوب يف الصفحــة الكاملــة مــن مخطوطــة 

ــني فهــي  ــٍة بالفصــل الواحــد الثالث ــا آخــر ملحوظــٍة ذات صل ــن خــروف«، أم »اب

كــام يــي:

»املُعلم ثبت يف كتاب حاء وابن الرساج وهو أليب الحسن يف غرهام«

وهــذا يعنــي مــا يــي: »إن مــا يتعلــق مبوضــوع الحــركات ورد يف كتــاب »حــاء« 

ــود ل»أيب الحســن«، ويف  ــه يع ــرت أن ــرى ذك ــًخا أخ ــر أن نس ــن الــرساج« غ و »اب

هــذا اإلطــار إن مــا يرتبــط باإلشــارات مذكــوٌر يف آخــر ســطرين مــن هــذا الفصــل 

وذلــك مــن خــالل دائــرٍة صغــرٍة أوىل وضعــت فــوق كلمــة »تقــول« )يف الســطر 

مــا قبــل األخــر( والثانيــة توجــد يف نهايــة الفصــل.

وعــى عكــس مــا حــدث يف األمثلــة الســابقة، فقــد احتفظــت النســخ املطبوعة 
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ــن  ــة ل»اب ــة الكامل ــود يف الصفح ــص املوج ــن الن ــف ع ــصٍّ يختل ــة بن الالحق

خــروف«، وهــو مــا كان قــد أشــار إليــه يف الطــرة مــن ظهــور متغــراٍت إضافيــٍة 

يف نهايــة الفصــل ومــن خــالل املقارنــة يبــدو أن هــذا األمــر ظاهــرٌة شــائعٌة وأنــه 

ــن خــالل  ــص م ــخ الن ــل تاري ــور عــى تفاصي ــة العث ــن غــر املجــدي محاول م

هــذه النقطــة بالــذات. 

إن األمثلــة التــي ذكرتُهــا تكفــي يف الواقــع إلظهــار أننــا نوجــد بفضــل 

تعليقــات »ابــن خــروف« املوجــودة عــى الطُــرر داخــل مفهــوٍم نقــديٍّ حقيقــيٍّ 

ــذه  ــد أن ه ــع التأكي ــٍم، م ــيٍّ ومنظ ــكٍل ج ــددٌة بش ــه مح ــرات في ــث املتغ حي

ــة. ــول الحقيقي ــر إىل األص ــرة تش األخ

مــع نــص نســخة »شــني« والطبعــات املتداولــة التــي غالبًــا مــا تتعــارض مــع 

ــاك  ــدو أن هن ــرؤه يف »املــن«، يب ــذي نق ــن خــروف« ال ــي ل»اب ــوذج األص النم

نســختني مــن مــن »كتــاب ســيبويه«، والجديــر بالذكــر هنــا أن مخطوطــة »ابــن 

خــروف« هــي التــي تحافــظ عــى كليهــام يف وقــٍت واحــٍد وبالتفصيــل، وهــذا 

ــاً  ــى غامض ــه يبق ــر أن ــص، غ ــخ الن ــامم بتاري ــراً لالهت ــاهداً مث ــد ش ــر يع األم

ــق. ــة التطبي ــامذج الســالفة الذكــر ممكن ــت هــذه الن ــا إذا كان ــد م تحدي

مناذج »ابن خروف«:

ــن خــروف«  ــدو واضحــاً أّن »اب ــي عرضــت بهــا املخطوطــة، يب ــة الت بالطريق

ــيًة،  ــرراً هامش ــاٍت وط ــه ملحوظ ــاف ل ــا أض ــك عندم ــاب« ذل ــل »الكت ــد أكم ق

وإذا أهملنــا النســخ املجهولــة املصــدر املذكــورة يف امللحوظــة الرابعــة 

وكذلــك نســخة »أيب الحســن«))) الــذي مل يذكــر إال يف النســخ املجهولــة، فقــد 

ــي:  ــه وه ــدر معلومات ــارة إىل مص ــرٍف لإلش ــَة أح ــروف« ثالث ــن خ ــتخدم »اب اس

ــية  ــة األساس ــا املخطوط ــرساج«، وإذا أضفن ــن ال ــاب »اب ــني« وكت ــاء« و»ش »ح

ــع  ــام أرب ــة املــن(، نجــد أنفســنا أم ــه لكتاب ــي اعتمــد علي ــن خروف«)والت ل»اب

ــامذج. ــع الن ــرورة م ــق بال ــق أو ال تتواف ــد ال تتواف ــاٍت ق مخطوط

))) هو أبو الحسن األخفش، أوُل ناقٍل للكتاب. وسنالحظ أن األمر متعلٌق مبرجعيٍة حجٍة، ال نسخٍة كام يف الحاالت 

األخرى. 
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ــة »باريــس«  ــة مخطوط ــط يــده يف نهاي ــا بخ ــٌة كتبه ــا ملحوظ وقــد أفادتن

:(64 واملوجــودة يف الواقــع يف ورقــة 

»انتهــت املعارضة باألصلني املذكورين والحمد الله«.

ــروف«  ــن خ ــر »اب ــل ذك ــى مح ــور ع ــا العث ــة وحاولن ــا للمخطوط وإذا عدن

ــة  ــاب« يف املخطوط ــة »الكت ــا يف بداي ــر إىل أوله ــه يش ــرى أن ــا ن ــه فإنن لنامذج

ــاً بيــد  األوىل حيــث يقــول: »لقــد وجــدت عــى ظهــر كتــاب »أيب نــرص« مكتوب

ــه  ــيبويه بأكمل ــاب س ــرأت كت ــة: »ق ــامت التالي ــر« )...(، الكل ــايض »أيب بك الق

ــاً  ــه كام ــال يل: »قرأت ــذي ق ــوي« ال ــوىس النح ــن م ــارون ب ــرص ه ــى أيب ن ع

عــى أيب عبــد اللــه محمــد بــن يحيــى الرباحــي، رحمــه اللــه«)))، ومبــا أن »ابــن 

خــروف« أتيحــت لــه الفرصــة لقــراءة مــا يف مقدمــة نســخة »كتــاب ســيبويه«)2) ل 

»أيب نــرص هــارون بــن مــوىس«، فإنــه بالتأكيــد قــد وضــع نســخته مــن خاللهــا.

ــن النســخ  ــع واحــدٌة م ــة ل »أيب نــرص« هــي يف الواق إن املخطوطــة األصلي

األكــر شــهرًة ل»كتــاب ســيبويه« والتــي تلّقاهــا مــن شــخصني ال جــدال فيهــام 

وهــام: »أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يحيــى الرباحــي«، الــذي يرجــع إليــه الفضــل 

يف إدخــال مصــادَر جديــدٍة أثنــاء قدومــه لأندلــس )وهــو مــا ســوف نجــده يف 

شــجرة األنســاب يف اللوحــة 2( و»أبــو عــي القــايل«، مؤلــف »األمــايل« الشــهر، 

ــم  ــة األه ــى املخطوط ــخته ع ــد يف نس ــروف« اعتم ــن خ ــإن »اب ــم ف ــن ث وم

واألضبــط مــن مخطوطــات »كتــاب ســيبويه« التــي دخلــت األندلــس يف عــره، 

ــة  ــودٌة يف املخطوط ــن خــروف« فموج ــاين ل»اب ــوذج الث ــارة إىل النم ــا اإلش وأم

بطريقــٍة غــرِ مبــارشٍة أيضــا، وهــو مــا ســطره يف نهايــة »الكتــاب« مــن بيانــاٍت يف 

)الورقــة64)( حيــث قــال: »رأيــت يف نســخٍة عتيقــٍة رشقيــٍة«، وهــي النســخة التــي 

ــخ  ــد نس ــذي كان ق ــه - وال ــه الل ــاريس« -رحم ــة »أيب عــي الف ــا كتاب ــح فيه نلم

مخطوطتــه عــن أصــل »أيب بكــر بــن الــرساج«، ومــن املؤكــد أن »ابــن خــروف« 

يشــر لهــذه النســخة ويرمــز لهــا بحــرف »شــني« أي نســخة رشقيــة.)))

))) يتبع قامئة من الناقلني تصعد حتى سيبويه بوساطة سلسلة من العلامء الحجج األثباث املشهود لهم نجدها يف 

اللوحة رقم )

 casiri (( هذا ما يشهد عليه، من بني شهاداٍت أخرى، ناسخ مخطوطة الكتاب املحفوظة مبكتبة اإلسكوريال (((

بن  هارون  أيب نرص  األستاذ  العلم  العامل  بخط  الذي  األندلس  أصل  األصول،  بأصل  هذا  كتايب  »قابلت  بقوله: 

موىس«.

)3) نعلم من تراجم ابن خروف أنه سافر مرتني عىل األقل إىل سورية، ولعله قد اكتشف النسخة الرشقية يف ذلك البلد 
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ووفقــا مللحوظــة »ابــن خــروف« فــإن النســخة »الرشقيــة« تومــئ إىل »أيب عــي 

ــاب ســيبويه«  ــخ »كت ــن نس ــال م ــدداً هائ ــع ع ــه جم ــرف أن ــذي نع ــاريس«))) ال الف

القدميــة التــي نســخها بنفســه أو أمــر بنســخها عــى أصــٍل مرفــٍق بحــروف ترمــز 

اختصــاًرا ملؤلفيهــا، لقــد كان »أبــو عــي« يشــر بصفــٍة مختــرٍة)2) جــّدا ألســتاذيه 

»ابــن الــرساج«))) وكــذا »الزجــاج«)4). 

ولذلــك فــإن »ابــن خــروف« اســتطاع االســتفادة مــن »نســخته الرشقيــة« وذلــك 

ــني  ــن الطالب ــختَْي هذي ــودًة يف نس ــت موج ــي كان ــات الت ــالل امللحوظ ــن خ م

ــن الــرساج« و»الزجــاج«. ــوايل »اب الشــهرين ل »املــربد« وهــام عــى الت

ــخة  ــن نس ــا ع ــوٌل متنه ــن خروف«منق ــخة »اب ــوٍح أن نس ــرى بوض ــا ن ــن هن وم

»أيب نــرص هــارون بــن مــوىس«، أمــا »الطــرر« فتشــر إىل مخطوطــٍة رشقيــٍة عتيقــٍة 

كان عارفــاً بهــا وهــي تعيــد االختالفــات أو التعليقــات لنســختَْي »ابــن الــرساج« أو 

»الزجــاج« والتــي أشــار إليهــا بحــرف »حــاء«. 

اأ�صل منوَذجْي »ابن خروف«:

ــاب ســيبويه«  ــن »كت ــختني م ــان نس ــن خــروف« يوافق ــْي »اب ــدو أن منوذَج ويب

ــة 2،  ــجرة اللوح ــوع إىل ش ــب الرج ــام يج ــالف بينه ــل االخت ــى أص ــور ع وللعث

ــن خــروف«. ــْي »اب ــخ منوذَج ــلة نس ــت سلس ــث وضح حي

ميكــن تقســيم ذلــك الجــدول إىل مرحلتــني: األوىل مــن «ســيبويه» إىل 

»املــربد« والثانيــة تجمــع اثنــني مــن طــالب «املــرد أي »الزجــاج« و»ابــن الــرساج» 

ــة  ــة الثاني ــة املرحل ــع يف بداي ــرت يف الواق ــد ظه ــروف«، لق ــن خ ــوالً إىل »اب وص

ــٌة« حيــث لــكلِّ  نســختان ل»كتــاب ســيبويه«: واحــدٌة »أندلســيٌة« وأخــرى »مرشقي

ــُص متيزهــا عــن األخــرى. واحــدٍة منهــام خصائ

ــق  ــا ينطب ــى م ــو ع ــول، وه ــون إىل األص ــب مييل ــيون يف الغال كان األندلس

))) انظر ترجمة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفاريس يف: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 964)- 995)، املجلد )، ص 496 - 498.

))) جمعت هذه املعلومات يف تعليٍق ألحد النساخ موجود يف طبعه ديرينبورج، املرجع السابق، املقدمة، ص 7، املوجودة 

يف نسخته 8، وكذلك يف عدٍد كبريٍ من النسخ الحديثة للكتاب يف إبرازاته املرشقية. وحول تاريخ نص الكتاب لسيبويه، 

، انظر أطروحتي للدكتوراه التي عنوانها: »البحوث األوىل حول »الكتاب لسيبويه«، املجلد األول: طرق  بوجٍه عامٍّ

االنتشار. املجلد الثاين: املخطوطات، التي ستنرش قريبا تحت عنوان »طرق انتشار »الكتاب لسيبويه«.

)3) انظر ترجمة محمد بن الرسي أيب بكر بن الرساج يف املصدر السابق للسيوطي، املجلد )، ص 09) - 0))

)4) انظر ترجمة إبراهيم بن الرسي أيب إسحاق الزجاج يف: املصدر السابق للسيوطي، املجلد)، ص ))4 - 3)4.
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عى»الزجــاج«، ألنــه وفقــاً لبعــض مصــادر))) ســرته الذاتيــة، فقــد كانــت يف الواقع 

ــال  ــع ب»املــربد« إلرس ــا دف ــامالً م ــًة وك ــر دق ــاب ســيبويه« أك ــن »كت ــخته م نس

طالبــه إليــه، فقصــدوه بدورهــم بغيــة دراســة »كتــاب ســيبويه« عليــه، حيــث رحــل 

اثنــان مــن طالبــه املريــني »أبــو القاســم بــن والد« و»أبــو جعفــر النحــاس«، وقــد 

ــي  ــرة األندل ــد إىل القاه ــام وف ــاها، ك ــاج« ودرّس ــخة »الزج ــر نس ــال إىل م نق

»الرباحــي«)2) لالســتفادة مــن هذيــن األســتاذين قبــل أن يعــود إىل األندلس بنســخٍة 

مــن »كتــاب ســيبويه« ستشــكل أصــالً وأساســاً لتنقيــٍح جديــٍد. 

كــام أننــا نجــد الناقــل األكــر شــهرًة لنســخة »الرباحــي« مــن »كتــاب ســيبويه« 

املســمى »أبــو نــرص هــارون بــن مــوىس«، وقــد كانــت نســخته واحــدًة مــن اثنتــني 

مــن منــاذج نســخة »ابــن خــروف« وهــي األهــم يف الواقــع ألنهــا النمــوذج الــذي 

يعتمــده يف النــص الكامــل لنســخته.

ــد  ــذي كان ق ــاريس« ال ــي الف ــو ل»أيب ع ــح ه ــي املنق ــص الرشق ــل الن إن أص

»قــرأ« »كتــاب ســيبويه« تحــت إرشاف »ابــن الــرساج« الطالــب الثــاين للمــرد، فوضــع 

ــخته يف  ــاف إىل نس ــم أض ــه، ث ــوال أمنوذج ــى من ــاب ســيبويه« ع ــن »كت ــخته م نس

ــن  ــًة م ــة وخاص ــات املختلف ــا يف املخطوط ــي وجده ــات الت ــٍق التعليق ــٍت الح وق

ــه أن يرمــز إليهــا بحــرف »حــاء«.  ــي كان علي نســخٍة كانــت بحــوزة »الزجــاج« والت

ــي  ــع املخطوطــات الت ــني تعززهــام جمي ــني النقديت ــك املالحظت إن قصــة تين

ــة  ــو أن املخطوط ــٌد ه ــٌح واح ــط توضي ــى يل فق ــا ويتبق ــالع عليه ــح يل االطّ أتي

ــع الطبعــات  ــة املطــاف جمي ــورغ« أصــال تجمــع يف نهاي ــي اعتمدهــا »ديرينب الت

املســتخدمة وهــي تلــك املنحــدرة بطريقــة غــر مبــارشٍة))) مــن نســخة «أيب عــي 

))) ذلك ما يؤكده - عىل سبيل املثال- النحوي اإلشبييل أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي يف كتابه «طبقات النحويني 

واللغويني«، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 945)، ص 9))

))) انظر ترجمة عبد الرحامن محمد بن يحيى الرباحي ) ت 358ه / 969م يف كتاب الزبيدي املصدر السابق ص 

 340 - 335
مخطوطة  من  الكتاب  من  نسخته  نقل  الزمخرشي  أن   ،(4 بالرقم  إليه  املشار  للناسخ،  املهم  التعليق  يبني   (3(
 نسخت من نسخة أيب عيل الفاريس. نسخة الزمخرشي مفقودٌة ولكن النسخة املحفوظة مبكتبة جوروم برتكيا

 ))il Halk Kutuphanesi, Umumi Usul (56-565) هي أبو جراف )aporaphe) نسخًة تؤخذ من روايٍة 
أخرى بدون وسيٍط. يف القرن الثامن عرش جرى نسٌخ من مخطوطة جوروم، من بينها النسخة A لديرينبورج. 

ويل بحث حول مخطوطة جوروم بعنوان: 
Un manuscrit du Kitàb de Sibawayhi et ses descendants Anatolia Moderna-Yeni Anadolu I, 
Bibliothèque de L’I.F.E.A. d’Instanbul XXXIII/ Adrien Maisonneuve, Paris (99(

يف النسخة من الكتاب لسيبويه وساللتها.  
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الفــاريس«. وهــي شــاهدٌة عــى النســخة «املرشقيــة» املنقحــة ل»كتــاب ســيبويه« 

وهــذا هــو الســبب الــذي جعلنــا نالحــظ وجــود تقــارٍب بــني النصــوص املوجــودة 

يف مــن نســخة »شــني« والطبعــات الحديثــة.

خامتة:

تعتــر نســخة »ابــن خــروف« حاليًّــا الشــاهد األقــدم و األكــر شــموالً واألويف 

ألصلــني مفقوديــن اليــوم وهــام أصــل األندلــي »أيب نــرص هــارون بــن مــوىس« 

و أصــل »أيب عــي الفــاريس«، و باعتــامد »ابــن خــروف« عــى نســخة »أيب نــرص 

ــدٍة يف  ــخٍة معتم ــدم نس ــل أق ــٍس ميث ــٍل نفي ــى أص ــتند ع ــد اس ــون ق هــارون« يك

املــرشق واألندلــس، ويكــون األمــر كذلــك عنــد إعــادة اكتشــاف نســخة »كتــاب 

ســيبويه« يف املــرشق ل»أيب عــي الفــاريس« والتــي ميكــن اعتبارهــا نســخًة نقديــًة 

مرشقيــًة أخــرى ومرجًعــا نفيًســا كذلــك.

ــكٍل آينٍّ يف  ــروف« بش ــن خ ــام »اب ــا به ــظ لن ــان احتف ــختان اللت ــكل النس تش

ــن  ــى م ــة العظم ــٍل يف الغالبي ــكٍل منفص ــام بش ــني نجده ــختني اللت ــام، النس متنه

ــا أي يف تســعة وخمســني مــن ســتني نســخًة مــن  املخطوطــات املحفوظــة لدين

ــالل  ــن خ ــدو م ــد اآلن، ويب ــا لح ــت عليه ــي اطلع ــيبويه« الت ــاب س ــخ »كت نس

ــن أن  ــٍة مُيك ــخٍة نقدي ــدم نس ــي أق ــروف« ه ــن خ ــخة »اب ــره أن نس ــبق ذك ــا س م

ــخة  ــام أن نس ــربد«)))، ك ــني عن»امل ــني املنقولت ــختني النقديت ــرء للنس ــا امل يجده

ــًة يف  ــر حجي ــادر األك ــاً للمص ــكٍّ وفق ــٍة وال ش ــل دون ريب ــروف« مُتث ــن خ »اب

ــاب  ــيكية ل»كت ــخ الكالس ــن النس ــخٍة م ــل نس ــي أفض ــي واألندل ــد املرشق النق

ــة بالنظــر  ســيبويه«عى اإلطــالق، كــام ميكنهــا أن تنافــس أفضــل النســخ الحديث

ــا. ــا ومتيزه ــقها ودقته إىل تناس

))) نلحظ أن الدروس التي أوالها ابن خروف تنتهي عند املربد، عىل حني نعلم من طريق شواهد أخرى أن »الكتاب« 

قد انترش منذ القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميالد، عرب طرق أخرى غري تلك التي سارت من األخفش إىل املربد 

مروًرا باملازين والجرمي، وأكرث تلك الشواهد ظهوراً هي مخطوطًة ميالنو )انظر هامش )4، ص 0)) التي تتضمن 

روايٌة أصليًة ل »الكتاب« هي الوحيدة املعروفة اليوم بأنها مل تقع تحت التأثري القوي لنسخة املربد. وعىل ذلك 

ينبغي أال تغيب عن أذهاننا حدود عمل »ابن خروف«.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

163

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

رش /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

رشاق
ست

ت ا
سا

درا


