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 چکیده
 های درس جهان اسالمحلقهو  هاخانههاست در حوزة ادبیات تعلیمی در مکتبسده عقیلابن شرح بکتا

را از لحاظ شکلی و  مذکور کوشد کتاباين پژوهش می رود.به شمار می در علم نحوترين متون از گزيده

د آموزشی در جدي با فضای را آن و کارايی و تناسببررسی آموزشی  یبه عنوان متنبیشتر محتوايی 

. در بخش محتوايی به اصالت علمی، سازواری با سطح علمی دانشجويان، کندهای ايران ارزيابی دانشگاه

بر  روش تحقیق .شدخواهد توجه روزآمدی اطالعات، کیفیت ارايه، نظم و تسلسل منطقی مطالب و غیره 

دانشجويان زبان و ادبیات  به با اهداف خاص عربی پاية توصیف و تحلیل و رويکرد آن، آموزش زبان

تحوّل  در نوعاعقیل شرح ابنچون همای ارزنده اصیل و هایکتاب .استارشد کارشناسی مقطعفارسی در 

د که ممکن است برخی از نشوتغییراتی میدستخوش ، يدجدهای آموزشی سنتی به روش هاینظام

از جمله  ،کتاب نیز به داليل گوناگون اين نداشته باشد؛را  پیشین کارآمدیدر فضای جديد،  جوانب آن

برای دانشجويان زبان و ادبیات فارسی و  گذشته راکارايی  ی و آموزش منظوم نحو،خروج موضوع

 های آن ندارد.گرايش
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 مقدمه .1

شرق  در زمینة يادگیری صرف و نحوهمواره از متون قابل اعتنا در  عقیلابن شرحکتاب 

ين منابع تر مهمين يا از تر مهماين کتاب، امروزه نیز  جهان اسالم بوده است. و غرب

های زبان و رشته ارشدِکارشناسیمقطع در  درس صرف و نحو پیشنهادی در سرفصل

البالغه نهجعلوم قرآنی، ، (ی گوناگونها)گرايش هیاتالادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، 

بیشتر محتوايی شکلی و  لحاظرا از  ورکند کتاب مزبتالش می جستاراين  و غیره است.

در بخش محتوايی به  ارزيابی نمايد. را بررسی کند و تناسب آن با فضای آموزشی حاضر

، نظم طالعات، کیفیت ارايه، روزآمدی ا، سازواری با سطح علمی دانشجويانعلمی اصالت

مواره ساختار سنتی کتاب ه بررسیدر  .خواهد پرداختو غیره  و تسلسل منطقی مطالب

تخطئه نکنیم. سبب، بیهای جديد، بر اساس يافتهرا  شیوة پیشینیان تا آن مدّ نظر است

سی، کیفیت شنااستثناءات در پرتو مباحث جديد زبانممکن است به عنوان نمونه، 

های نحو سنتی  نگاه حاکم بر کتاب اما در اين جستار همانود را داشته باشد، خاص خ

  .مدّ نظر بود

در محافل علمی جهان  ی که دارد،با توجه به نقاط قوتهاست قرن عقیلشرح ابن

خود را دانشمندان مسلمان فراوانی در اين زمینه، عمر و استعداد  اسالم مطرح است و

نحوة اقبال  خاصه آن که ،ارزيابی شده است به صورت مکتوب اما کمتر اند،صرف کرده

   ها و حتی فضای دانشگاهی و آموزشی در دانشگاه جويندگان علم و به طور کلی،

ده بیشتر ش هاضرورت اين بررسیلذا  و کردهتغییر  های علمیه تا حدود زيادیحوزه

نقدی بر » ت عنوانتح 1379در سال  که ایمقالهدر محمدصالح شريف عسکری است. 

، شمارة سوم چاپ علوم انسانی ةنامدر مجلة « نقش کاربردی کتاب شرح ابن عقیل

پرداخته  اجمالیبه طور نیز  کتاب مزبورف نقاط قوت و ضع به، ضمن معرفی کتابه، کرد

ارزيابی میزان اجرای راهبردهای تدريس »مقالة  است که در اين مقاله از آن بهره برديم.

اب آموزشی در تدريس صرف و نحو عربی برای دانشجويان کارشناسی ارشد و کیفیت کت

به  و مصاحبه نامهبا روش پیمايش و ابزار پرسش 1393در بهار  «زبان و ادبیات فارسی

محمود حیدری و عبداهلل حکیم با طرح ؛ در اين مقاله پرداخته استبررسی موضوع 

، عالمه طباطبايی و تهران از سه دانشگاهدانشجو و پنج استاد  62نظر  ،مختلف هایالؤس

بررسی و با رويکردی کمّی و آماری های آنها را د و پاسخناشدهجويا  را شهید بهشتی

کاربر اصلی و  نگاهاز بیشتر  را عقیلشرح ابنکتاب  ،کورد. مقالة مذناردهک ارزيابی
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کتاب به صورت  يیو محتوا اما مقالة حاضر به نقد درونی بررسی کرده است،دانشجو 

 ،گوناگونهای پژوهش حاصلگیری از با بهره نويسندگان امیدواريم مصداقی اهتمام دارد.

 کنند. و تألیف پیشنهادرا  جانبه و متناسبی همهمنبع

در کشورهای عربی از جامعة دانشگاهی ما جدا را آنچه مسیر آموزش صرف و نحو 

به عنوان  در ايرانزبان  اين ونچ ؛ماست کشورکند، عقبه و دورنمای زبان عربی در می

به  ؛را داشته است دينی، علمی، ادبی و تاريخی خود همواره کارکردهای ويژةزبان دوم 

 آيد.برنامة آموزشی ما میعبارت ديگر، دستاوردها و منابع عربی جديد، کمتر به کار 

به عنوان ويژه ايرانیان روی همان راهی باشد که مسلمانان و به عربی در ايران بايد دنباله

ايرانیان در میراث از طرفی آنچه به عنوان  اند.در فراگیری آن ابداع کردهزبان دوم 

همان  رود،به شمار می ولیت آنها در پاسداشت اين میراثفرهنگ عربی و بخشی از مسئ

 صرف و نحو سنتی است.

ف، ارزيابی و در به توصی ،بر اساس تجربة پنج سالة نگارنده در تدريس کتاب حاضر

حدّ توان، تحلیل محتوايی کتاب پرداختیم. از آنجايی که غرض از تدريس اين کتاب در 

بلکه تنها تقويت يک مهارت از  ،های کارشناسی ارشد، يادگیری زبان عربی نیستدوره

های چهارگانة زبان، يعنی يادگیری قواعد برای درست خواندن و درک کردن مهارت

 English for Specific) «آموزش زبان با اهداف خاص»هش حاضر، است، رويکرد پژو

Purposes )کنند در تالش میآموزان در سراسر دنیا بسیاری از زبان؛ يعنی خواهد بود

 زبان يک از  علمی مثل بازرگانی، گردشگری و راستای هدف و برنامة خاص خويش

حتی طلبد و نرژی زيادی می؛ چه فراگیری زبان به طور کامل، وقت و امند شوندبهره

. آموزش حوزة تخصصی به کار نیايدآن که بايد و شايد در ممکن است در پايان چنان

انگلیسی بود زبان نوع نگاهی است که در آغاز، ويژة آموزش  ،(ESP) زبان با اهداف خاص

ين با همین رويکرد، شهرت يافت؛ بنابراها نیز تسری پیدا کرد و کم به ساير زبانو کم

اند که چگونه کتاب تنظیم شدهفراهم و  بر اين اساس روهای مقالة پیشو داده مطالب

دهد تا درست ارشد آموزش میصرف و نحو را به دانشجويان کارشناسیعقیل شرح ابن

 کنند؟و خوب درک  بخوانند

الدين با حاشیة محمد محیی عقیلشرح ابننسخة اساس ما هم در اين پژوهش، 

در هجری  1400در سال  آن را التراثاست که انتشارات دار )چاپ بیستم( دعبدالحمی

 .چاپ و منتشر کرده استقاهره 
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 آن و دو شارح ألفیّه شرح حال ناظم .2

 هـ( 672- 600ابن مالک اندلسی ). 2-1

مالک طائی در سال  محمد بن عبداهلل الدين، أبوعبداهلل، محمد بن عبداهلل بنجمال

، يبرد يتغر  ابن؛ 5/339: 1399العماد، )ابندر جیّان اندلس به دنیا آمد هجری  601يا  ششصد

از آنجايی که نام عبداهلل، دو بار در نسب او تکرار  (6/133 :1989، يالزرکل و 7/211 :1413

: 1388، الِتلمساِن  ياملقر  )شده، در شرق و غرب به نام جدش، ابن مالک، شهرت يافته است 

گفته  مصراع ألفیّهدر نخستین  ه؛ چه اوبودنیز  او يا در حیاتگو شهرت اين .(2/228

مٌَّد هو ابنح مالکِ »: است  .(1/10: 1400عقیل، )ابن «قَاَل ُمح

به شرق سفر  گذراند و در آغاز جوانی تحصیالت اولیه خود را در زادگاهش، جیّان

)رضا کحاله،  داقامت گزيمدتی در حلب و سپس در دمشق  .(5/278: تا)بروکلمان، بی کرد

: تا)بروکلمان، بیشناسان روزگارش شد مانی، سرآمد لغتز اندکپس از  .(3/450: 1414

دست های قرآن، فقه، اصول و حديث چیرهتئمانند لغت، قرا یهايوی در دانش .(5/278

های دشوار و اشعار عرب زبانزد های صرف، واژههای نحو، پیچیدگیکاریدر ريزه»بود و 

 نحو است. آوازة او در اما به هر روی، غالب ،(2/228: 1388، الِتلمساِن  ياملقر  ) .«گرديد

آنکه نزد استادی مشهور و قابل اعتماد تلمّذ کند، نحو را  خود گويا ابن مالک بی

و  نداشت ص داشتند، ارتباطرو با افرادی که در علوم زبانی تخص آموخته است؛ از اين

  طاقت بود. گوهای علمی بیودر مباحثه و گفت لذابود؛ ن نگاهش نیز به آنها مثبت

 زدن در برابر استادان بزرگ نحو گفتهنشکنی او در زانو الدين بن قوبع دربارة سنترکن

، الِتلمساِن  ياملقر   و 1/134: 1399، يوطيالس) رمتی باقی نگذاشت: ابن مالک برای نحو حاست

1388 :2/229). 

کرد و به رسم دانشمندان بزرگ، بسیار مطالعه می :اندوردهدر منش علمی ابن مالک آ

روزی  همو بود کهد. کرمگر به اصل و منبع آن مراجعه می ،نوشتچیزی از حافظه نمی

از  اندکیياران وقتی به مقصد رسیدند، و  رفت و تفريح با دوستانش در دمشق به گردش

ابن مالک به قدری  .(2/229: 1388، ساِنیاملقر ی الِتلم)د شاو غرق مطالعه  و غافل شدند وی

 حفظ کرده است روز مرگش هم هشت شاهد نحوی را شیفتة دانش بود که حتی در

 .(228)همان: 

از  افتخارات او شاگردانی مانند ابن منجِی، نووِی، عَلَم فارقی، شمس بعلِی، زين مِزِّی 

دمشق درگذشت.  در 672وی در دوازدهم شعبان سال  .(229)همان: و غیره است 
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با به کار گرفتن اصطالحات علم صرف الدين حصنّی، شرف (135:  1هـ ، ج1399)السیوطی، 

 :است در بیتی از آن گفته کهای پرسوز در سوگ او سروده قصیدهو نحو 
 

 

ُا  هُفَانَتصْبن         نَعشُ ُي                       وهُفُ       َرفَ عُ 
ُ

ُک      ييَنصَبَُتمُ بالُ         يسُفيٍز ُالج  ُر 
 (5/278تا: )بروکلمان، بی            

 کتاب، . اينستا ةي  لفاأل معروف به ةالصالح  کتاب ترين تألیفات ابن مالک،از معروف

به شمار  ةيالشاف ةيالکاف ای از قريب به سه هزار بیت ديگر وی در کتابمختصر و فشرده

را األلفیّه هزار بیت  ،چنان که از نامش پیداست، هي  األلف ةالالصهمچنین در  رود. اومی

نیز خالصه کرده است. اين امر به وضوح از ذهن وقّاد او در حوزة ادبیات تعلیمی و به 

 هم به اين نکته چنین اشاره کرده تغرِی بردِیدهد. ابنويژه آموزش نحو گواهی می

 . (7/211: 1413)« گفتبه آسانی شعر می: »است

سروده  یابن مُعْط ةي  األلف و به تقلید از را برای پسرش، محمد األسد ةي  األلف ابن مالک،

 ةي  ألف و در همان چند بیت نخست (5/278: تابروکلمان، بی؛ 2/232: 1388، الِتلمساِن  ياملقر  )
 : است داشتهبه آن اذعان صادقانه 

 

یُر ضاًُب غُو ُطٍُ س خُرُ        ي تَقتض 
ُ

ُم ع          ابُةَُ           يُ ألفُةًُ                    فائقُ ُطُ     ن 
ُ

ُاليٌزُتفض        وُه َوُب سبٍقُحائُ 
ُ

ُال        يیُالَجم                   ٌبُثنائُ    م سَتوجُ ُ
ُ(12 -1/11: 1400عقیل، )ابن    

 

ير تألیفات ساای است که مالک به گونهآثار ابناقبال علماء به اين کتاب از میان »

کار کسانی هم که از او تقلید يا ادعا  ه است وبه حاشیه بردرا  پیش از خود بزرگان نحو

لفیّه اش به أ. اگر خود او در مقدمهاست هکردند که چیزی بر آن افزودند، فروغی نیافت

هـ( اشاره  627) یمُعطِالدين ابن عبدالنور جزائری معروف به ابنعالمه يحیی زين

 .(1/6: 1400عقیل، )ابن« شناخترا نمی آن، خبر نداشت و آنکرد، کسی از  نمی

و شرح  49بروکلمان که چنان؛ اين منظومه بارها شرح، تعلیق و خالصه شده است 

های برشمرده و آورده است که نسخهرا  ةي  معارضه األلف يف راإلمحراتحت عنوان  ،يک نقد

 (5/278: تا، بیبروکلمان)موجود است های جهان در همة کتابخانه تقريباً ابیات خطی اين

گفتنی است سه شرح از  دارد. ألفیّهمقبولیت گستردة حاکی از گمان اين امر، بیکه 

محمد بن آغا بابائی سرکانی، عبداهلل بن منصورئی قزوينی و سلطان محمد بن علی 

 مذکور به فارسی است. هایحشرکاشانی از میان 
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، سبک املنظوم و فک املختوم، ل الفوائديتسه :و نحويگر آثار او در زمینة صرف از د
الفوائد  و ةيالکاف شرح يف ةيالواف، األفعال مفتاح، ات األفعاليثالث، فيا  التعر جيا، األفعال ةيالم
ای قصیده در آثار ابن مالک راهمة سعی کرده است بن مکتوم الدين است. تاج النحو يف

مالک دربارة تألیفات ابنالدين محیی. (1/131 :1399 ،السيوطيک: )ر. آوردنظم در به رشتة

ای از میان دانشمندانی که در زمینة قواعد زبان عربی شايد هیچ نويسنده»نويسد: می

اند، بخت و اقبال اين را نیافته که آثارش مانند أبوعبداهلل محمد دست به تألیف زده

،  1400عقیل، )ابن« و تدريس شودالدين بن عبداهلل بن مالک شرح، تعلیق، مطالعه جمال

 نمايی نیست.همة آثار او خالی از بزرگ بارةالبته اطالقِ حکم در ؛(5 : 1ج
 

 هـ( 769- 694عبداهلل بن عبدالرحمن بن عقیل ). 2-2

، تاريخ والدت او را سال متقدمالدين و کنیة او أبومحمد بود. غالب منابع لقب او بهاء 

اما منابع  (2/266: 1349، حجر العسقالنابن و 6/214: 1399العماد، ن)اباند. هجری دانسته 694

: د.ت، الشوکان)هـ  700و حتی  (2/251: 1414)رضا کحاله، هـ  698 سال را آنمتاخر، 

الدين بر چاپ و مقدمة محیی عقیلشرح ابن اند. در ذيل عنوان کتابِبرشمرده (1/386

 است.شده  درجهجری  698 تاريخ نیز دوم آن

نیاکان او در همدان يا » .(4/96: 1989، يالزرکل)طالب منتسب است او به خاندان ابن ابی

آمِد بودند. شايد هم از يکی از اين دو شهر به ساير مناطق مهاجرت کردند. اجداد او به 

و از آنجا برخی از آنان به مصر آمدند. عبداهلل که در مصر به  میان حلب و رقّه(شهری )بالس 

« اندبالسی و سپس مصری معرفی کرده يا آمِدینويسان او را همدانی یا آمده، سیرهدن

و تفسیر شاگردی  تئعقیل در علومی مثل نحو، بالغت، فقه و اصول، علم قراابن .(همان)

کرده و استاد شده و تالیف داشته است. وی با بزرگان عصر خود مانند قونوی و غزنوی 

گرفت و دوازده سال مالزم نحو را از ابوحیان فرا (1/386: د.ت، الشوکاِن )رفت و آمد داشت. 

: اندنويسند، گفتهمی عقیلشرح ابن جلدبر  او بود تا دربارة او جملة معروفی را که معموالً

 .(6/214: 1399العماد، )ابن «ليمن ابن عق ي السماِ  أ يِ ما حتَت أد»

به اين دلیل است که ، آورندمی« اتالقضقاضی» شاگر در معرفی او در ذيل عنوان

املساعد،  .(215: همانک: )ر.هشتاد روز هم در قاهره بر مسند قضاوت تکیه زده است  وی
 ةيشرح ألف وز يز علی الکتاب العز يق الوجيس، التعياإلجتهاد، اجلامع النف ة اإلستعداد لرتبريسيت

و در جامعة ر دوران معاصر که د شرح ألفیهگمان از جملة تألیفات اوست. بی ابن مالک
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بروکلمان يازده معروف شده، مشهورترين کتاب وی است.  شرح ابن عقیلبه دانشگاهی 

  (5/282: تا)بیتوضیح و شرح اين کتاب سیاهه کرده است در را  گوناگونشرح 

 : است آوردهچنین چاپ اول  ن در مقدمةالديمحیی
اند. مفصل برخی موجز و مختصر و برخینوشته شده، گوناگونند؛  ألفیّهشروحی که بر »

جو و بعضی ديگر جانبدار و آسانگیرند و چنان که بعضی از شارحان متعصب و عیب

عقیل است. او با پرهیز از اطناب و اند که از جملة آنها ابنرو و معتدلبعضی هم میانه

را ذکر کرده  های نحوی متفاوت و داليل آنانمشربايجاز، قواعد مهم را فرو نگذاشته و 

 )ابن« انصافی روا نداشته و هر چه را گفته نیز نپذيرفته است.مالک بیو در نقد ابن

  (1/8: 1400عقیل، 

)رضا کحاله، هجری در قاهره درگذشت  769األول سال عیبیست و سوم ربشب در او 

)ابن د و در کنار قبر امام شافعی به خاک سپرده ش (1/7: 1400عقیل، ابن و 2/251: 1414

 .(6/215: 1399عماد، 
 

  هـ(1393 -هـ  1318) الدین بن عبدالحمیدمحمد محیِی. 2-3

ردسالی در قرآن کريم را در خ مصر به دنیا آمد. استان شرقیهِ در در روستای کفر حمام

 1925سال درس خواند و در  و سپس قاهره . در دمیاطخانة روستا به خاطر سپردمکتب

او از نخستین و بهترين  نائل شد.المللی و دانشگاهی أزهر گواهی بینبه  میالدی

در مصر و سودان دانشمندان أزهر بود که در دانشکدة زبان عربی به کار گرفته شد. 

نیز میالدی  1964درس گفته و مدتی هم رئیس دانشکدة زبان عربی بوده است. از سال 

بیست و پنجم ذوالقعده در وی  .پیوست هبه عضويت فرهنگستان زبان عربی در قاهر

 هجری از اين دنیا رفت. 1393سال 

های گوناگون مانند نحو، لغت، حديث، تفسیر، تاريخ، الدين در حوزهمحییمحمد  

 مهمها کتاب اما شهرت او به تصحیح و چاپ ده ،پرداخت و تألیف شرح کالم و غیره به

و تعلیق خود را در  ت شرحعادت داش او (92:  7م ، ج1989)زرکلی، از میراث عرب است. 

؛ دنويسمیمورد نظرش را  عنواندر ذيل عنوان اصلی کتاب،  پانويس متن اصلی بیاورد و

هب يف يعنی کتاب  از ابن هشام انصاری در پانويس را  کالم العَرَب  ةِ معرف شرح شحذور الذَّ

ق يحقاألرب بت یو معه کتاب منته»نويسد: کند و تحت عنوان اصلی کتاب میشرح می
ل ياجلل ةح منحنام کتاب  عقیل ابن رحشکه در ذيل عنوان کتاب چنان؛ «شرح شذور الذهب

 کند.را ضمیمه می شرح ابن عقیل قيبتحق
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را در اختیار داشته که به بررسی، مقايسه و  عقیلابن شرحاز  دوازده نسخة متفاوت او

ی مدت چهار سال بر و تعلیقات خود را ط (1/9: 1400عقیل، )ابنتصحیح آن پرداخته 

دولت قبول  چنین کرده که نزد مردم،اما به ذهن وی هم خطور نمی ،نوشته است األلفیّه

 .(3)همان: يابد 

ود را در نکرده و همة توان خ از هیچ تالشی فروگذار الدين در اين اثرمحمد محیی

 کار بردهبه بندی مطالب و ترتیب و دستهشناسی اشعار نسب بیان مسائل نحوی، لغوی،

توان وی می یاز ديگر آثار و تصحیحات نحو .که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت است

بشرح  ةي  السَّنِ  ةح التححفَ  ،ق أوضح املسالکيالسالک إلی حتق عحد ةح  :به موارد ذيل اشاره کرد
حقد م و بَلُّ  یر النَدَ شرح قَط؛ ةيح األ هر يتنقابن مالک؛  ةي  علی ألف شرح األمشوِن  ة،ي  اآلجرحوم ةِ امل
 . .و.. بيب عن کتب األعار يللبا ؛ محغِن یالصَّدَ 
 

 کتاب  معنایی و شکلی بررسى .3

از اما  ،نوشته است هـ(686)بدرالدين محمد  مالک،ابن را پسر ةاأللفي  شرحِ نخستین 

از أثیرالدين  ابن مالک ةي  الکالم علی ألف منهج الس الک يف : توان بهها میشرحمشهورترين 

از  ابن مالک ةي  أوضح املسالک إلی ألف،  هـ( 746)مد بن يوسف أندلسی ابوحیان مح

از نورالدين بن  شرح األمشوِن ، هـ( 769) عقیلابن شرح، هـ( 761)مد عبداهلل انصاری أبومح

به و... اشاره کرد.  هـ( 911)الدين سیوطی از جالل ةياملرض ةالبهج ، هـ( 900) ُممد األمشون

، بهترين شرح نیز عقیلشرح ابنهای گوناگون بر در میان شرححمید طبیبیان گفتة سید

 )ابن است عقیلابنبتحقیق شرح  لياجلل ةمنحبه نام الدين عبدالحمید از محمد محی

نظام آموزشی نوين و دورة  هايی دارد که با عنايت بهويژگی کتاباين  .(1/1: 1390عقیل، 

 .يمپردازمی هاآنبرخی از  جديد به
 

 علمی امانت رعایت  .3-1

عقیل و در متن شرح ابن کريم آية قرآن 280حدود »اند: در نقاط ضعف اين کتاب نوشته

 )شريف« نقل شده است. آيه عبدالحمید بدون ذکر سوره و شمارة ةآيه در حاشی 130

 رو بوده رسد ذکر نکردن نام سوره و شمارة آيه از آنکه به نظر می (171: 1379عسکری، 

قرآن کريم  ،که در شرح حال ناظم و دو شارح گذشتچنان، که دانشمندان نحوی تاس

علوم لغوی، پیش همواره به عنوان کانون و اصل  را کردند و آنخانه شروع میمکتبرا از 
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گرنه و ،ديدندنمینیازی له، به ارجاع ئرو با توجه به وضوح مس اند؛ از اينخاطر داشته

اين رود و دانشجو از فکری از مزايای اين کتاب به شمار می ارجاع و اصالت در مالکیت

 جنی، ابنابن ،ايرانی چون سیبويه، ابوعلی فارسی، کسايیطريق با نحويان ايرانی و غیر

؛ برای شودآشنا میخشّاب و غیره ، ابنشجری، ثعلبهشام، ابناج، ابنرّسَحاجب، ابن

به  آنها ةهم»دهد: وسواسی نظر میاحاطه و  عقیل دربارة أفعال ناقصه با چنین، ابنمثال

يکی فعل است. ابوعلی فارسی در  نیز لیسعموم نحويان معتقدند که اند. فعل «لیس»جز 

بر آن است  ی که کردهدر يکی از دو اظهارنظر نیز و ابوبکر بن شُقَیر شاظهار نظراز دو 

اخت دقیقی که از الدين با شنمحمد محیی يا  (1/262: 1400)« حرف است. که لیس

آن را  ةکوشیده صاحب شعر را پیدا و گويند، همواره است سنت نحويان قديم داشته

  و شواهدی است که نحويان  هاين بیت از جمل»آورد: در جايی میاو د. کنمشخص 

ما بعد از  اند وکه گويندة آن را مشخص کنند، بیت را آوردهآنبیبسیاری شناسان لغت

قصیدة يکی از شاعران بصره به نام محمد دريافتیم که اين بیت از  جوی فراوانوجست

 .(330: )همان« بن مناذره است

خوب به دانشجويان  نیزرا  شناسیو روش کتابی است که دقتعقیل شرح ابن

انتخاب  )عصر احتجاج( از هزار و دويست سال پیشآموزد؛ زيرا تمام شواهد کتاب  می

آورد، اصرار دارد اس در آغاز دورة عباسی میؤاند. به طوری که اگر گاه بیتی از ابونشده

 ابن ک:)ر.ید شاهد اصلی و تنها به عنوان يک مثال آورده شده است که اين بیت برای تأي

در  خاص و شخصیتی مکتبداری از حبّ و بغض و جانب ،بنابراين؛ (1/119: 1400عقیل، 

به راستی آموزنده هم است و روحیة علمی ناظم و دو شارح آن  اين کتاب به کلی منتفی

الدين برای پسرش قاضی موفق»اند: آورده به عنوان مثال عقیلاست. در شرح حال ابن

هجری برگزار کرد. بزرگان مذاهب گوناگون  744ای را در جامع أقمر در صفر سال جلسه

عقیل باال گرفت و کار به دين و ابنالموفق در آن جلسه حضور يافتند. بحث میان قاضی

، ابن حجر العسقالن)« کندگیرد و ابن عقیل را عزل میدشنام کشید. پس حاکم خشم می

مردان زمان خويش مناعت شخصیتی نیرومند داشت و در برابر دولت»وی  .(2/266: 1349

 .)همان(« داشتندگ میرزگذاشتند و او را بطبع داشت. آنان نیز به او احترام می
 

 کتابشرقی و رایحة  لطافت. 3-2

مانند شعر فقیهان در فرهنگ  در میان مباحث علمی نقدهای ارزشی و احساسی نحويان

ای جملهإعراب  فرزندش دربارة ابوالفتح ابن جنی ازکه اين الب توجه است؛اسالمی ج
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عقیل، )ابن کندو دست و پای خويش را گم می شودمیسراسیمه  اما فرزند ،پرسدمی

يا  های علمی امروزی همخوان نیستندارد و با روشارتباطی به نحو  ،(1/192: 1400

پس از آوردن رأی و نظر ديگران  « عم...»، .«اهلل أعلم»، .«س بشئيل»مثل  هايیقضاوت

 (323همان: ) «ةخ النحايش»، (345 :همان) «ه رمحه اهلليبو يس»هايی چون يا ذکر عنوان و لقب

« -عفاه اهلل تعالی عنه–ف يتجه للعبد الضعي يالذ»يی از قبیل هاا و توصیههو فروتنی

های نوين در روش تحقیق (358همان: )« رشدکيفاحفظ هذا و اهلل تعالی »،  (212)همان: 

لحیان با از دست بنی تأبط شراگريختن روايت داستان  که همچنان یست؛پسنديده ن

الزم اما  ،شودمیخروج از موضوع قلمداد  (325 :)همانبر روی صخره هايش عسل ريختن

های آن ها و ناکاستیاست در چارچوب سنتی و شرقی آموزش نحو با تمام کاستی

 غفلت نشود. ی کالس نیزتغییر فضا بررسی شود و از فوايدی مثل

 د:کنی مینقد و داورالبته در همان قالب سنتی و سرشار از ادب، فروتنی و احترام 
م آيا روايت مصراع نخست به اين صورت است که شارح عالمه، آن را نقل دانینمی»

که در هر  اندساختهبراز اين  پیشيان آن را وابرخی رکرده يا از پیش خود آورده يا 

 باشد کرده هم ؛ زيرا اگر شارح، آن را نقلصورت به علت عدم اطمینان، منطقی نیست

انشمندان پیش از او و پس از او آغاز بیت را در حالی که د ،استفاده کرده منبعاز کدام 

 .(364: همان) «اندناشناخته دانسته

  آيد دانشجويان در نقد کتاب، عالوه بر شرح و بسط بیش از اندازة گاه پیش می

  ها فراوان در موضوعی روشن گاليه ای از ابیات در متن اصلی و پانويس از نمونهپاره

ها در کتاب علمی صِرف ممکن است مزيت به شمار ونهکنند. فراهم آوردن اين نممی

در  مثال، ؛ برایها بسنده شودترين نمونهروشناما در کتاب آموزشی بهتر است به  ،آيد

آورد تا نشان دهد که فعل مضارع در مبحث افعال مقاربه، چندين شاهد پی در پی می

ناگفته نماند گاهی  البته ؛(327)همان: آيد هم می« أن»گاهی بدون  «عسی»جواب 

تنوع لذت و های غريب آن در درس صرف و نحو موجب آوردن بیتی زيبا و توضیح واژه

 د:شوکالس میفضای 
 

َُبَداي َُْسرَُ ُفمْذ ُأضاَء َُقْد َُنْجٌم َُو َُنا
ُ

َُشار قٍُيُ م حَُ  ُک ل  َُضْوؤ ه  ُأْخَفی  اَک
 (221)همان:                              

درخشید. از زمانی که چهرة تو رخ می ایاه افتاديم. در حالی که ستارهشبانه به ر»معنی: 

 .«، هر روشنی را پنهان کرده استه، نور آننمود
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ُاْسَلم یُيأالُ َُعَلیُالب َلیيا َُمی  َُداَر ُا
ُ

ب َجْرعائ َکُالَقطَُْوُالزَاَلُمُ ُ ًُ ُرُ  نَهال 
ُ(266)همان :                        

 !«زارِ تو بباردشنبر در امان باشی و همواره باران،  زوالمنزل میَّه! از هان، ای »معنی: 
 

 هاابزار علمی و شیوة ارایة داده .3-3

مانند از ابزار علمی گیری با بهرهند نیاز دار به داليل گوناگون امروزه متون دانشگاهی

ر حدّ امکان از خروج موضوعی دد و نبه ارايه مواد علمی بپردازمقدمه، تنة اصلی و نتیجه 

به جهان اسالم سنت آموزش نحو در  با بقاطم، کتاب حاضر ناظم و دو شارح بپرهیزند.

های هر مبحث کاریريزهبه  با توضیح مسائل ابتدايی کنند ونیکويی از کلّ شروع می

کند، مطالبی مشکل میدر نظام دانشگاهی ای که گاه روند آموزش را لهئمس د.نپردازمی

الدين اضافه شده ويژه در حاشیة محمد محیاز موضوع مورد بحث به است که خارج 

« زال»ی بر دعاي« ال»شاهدی در باب افعال ناقصه و عمل کردن  در ذيلِ مثالً ؛است

در  دهد و پنج بیت ديگرمقدّر را توضیح می شاهدی ديگر دربارة منادی ،(267: همان)

تمام شواهد  بارةله درئاين مسايی که از آنج ؛افزايديید آن میأبرای ت حدود يک صفحه

يک ترم تحصیلی در نظام طی در کند، آموزش را کتاب صدق می کلديگر نیز در 

هايی مانند خاصه که دانشجويان رشته ،کنداز روند طبیعی خود خارج میدانشگاهی 

کار  ،چنین ظرائفی ذهنیتی ندارند؛ بنابراين مباحث بعدی کتاب و از ادبیات فارسی غالباً

 کند. جهت دشوار میمدرّس و دانشجو را بی

دانشمند نحوی ؛ يعنی ف و نحو همواره در علوم زبانی قرين يکديگر بودندلغت و صر

شناس نیز که لغتچنان ؛دانستبايد برای پیشرفت کار خويش، لغت هم میبه ناچار 

ه اين جهت . بای از صرف و نحو نداشتهای لغوی و زبانی، چارهبرای تفسیر پديده

آمیختن نیز با  عقیلابن شرحست. ربی، سرشار از شعر و دقائق لغويهای قواعد عکتاب

در کنار ارزش نحوی  و اين دو ارزش )شعر و نثری(قواعد نحوی و صرفی با مسائل ادبی 

 ؛آموزشی جهان اسالم به اين اثر باشد -ين عوامل توجه مجامع علمیتر مهمآن، شايد از 

های خاص زبان عربی، نقش قابل لغتی و ظرافت -های ادبیاز مسائل و نکتهزيرا استفاده 

درک رسد اما به نظر می، (168: 1379عسکری، )شريفتوجهی در فراگیری دانشجويان دارد 

زمینة زمان زياد و شعر و نثر عربی، های خاص های لغوی و ظرافتنکتهو هضم اين 

را آورد و واژگان آن نج بیت نخست قصیده را میطلبد. وانگهی گاه پلغوی نیرومندی می
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که اين امر  (1/328: 1400 ک:)ر. معنای شاهد چه بوده است د تا معلوم شودکنمیبررسی 

 .خارج شودمدار بحث  شود ازمیباعث و اهتمام به صاحب شعر و غیره 

های فرعی کتاب فاقد عنوان» اينکه در نقاط ضعف آن چنین گفته شده است که

ها برای آسان حال آنکه وجود اين عنوان ؛)چه در متن و چه در حاشیه عبدالحمید( است

 )شريف« موضوعات و جلوگیری از تداخل و تراکم مطالب ضروری است ةکردن عرض

از آنجايی  اما ،يادگیری خواهد شدبندی و تسهیل در موجب دسته ،(170 :1379عسکری، 

    کلی را بیان و بررسی  یداگانه از مبحث، مطلبی جا دو بیت ابن مالککه هر يک ي

 وضع کرد.های کوتاه با ذيل عنوانفراوانی های بايد عنوان در عملکند، می

اما هنر کتاب آموزشی و  ،های خاص خود را داردساده نیست و پیچیدگی هیچ علمی

يه و در تعلیم و معلمی، شیوة ارا .طبیعی ارايه دهد و ساده را که آن آن است در معلم

قواعد عربی ابتدا به نظم شرح ابن عقیل است. در کتاب  موضوع همواره مهمّ به پرداخت

بندی متن اصلی و گاه به شکلی دسته خالصه در به طور آنها را عقیلسپس ابن آمده و

گوی وگفت و تعامل اين خالل حاشیه به نثر توضیح داده است. در در شده و مبسوط

    آيد که باعث سردرگمی دانشجوف نظری هم پیش میسازندة سه دانشمند، اختال

مبتدای  مبحث به توانمی نمونه ؛ برایآموزشی نیست متن در طرح سزاوار و شودمی

 أراغب»آية  به مربوط ةحاشی و متن در نظرهااختالف اين وصفی در باب مبتدا و خبر و به
 پیرايه استو بی علمی کتاب، زبانِ است گفتنی د.کر مراجعه بحث همان در «آهليت عن أنت

الدين عقیل از محییابناما  ،دکنمیرا تبیین  ترين وجه ممکن مسايل علمیکه به ساده

 تر است.برای تبیین مسائل نحوی روشن های او معموالًنويسد و مثالتر میساده
 

 نحوآموزش سیطرة شعر و نظم بر   .3-4

در آموزش قواعد  عقیلابن شرحکتاب  یهاين نارسايیتر مهمه، يکی از به گمان نگارند

به عنوان هنجار و شاهد شعر  غالباًيعنی ، هیمنة شعر است؛ در روزگار معاصر زبان عربی

تا سدة  را تمام دستاوردهای علم نحو است کوشیده ابن مالک .نحوی پذيرفته شده است

ين نیز به اين الدعقیل و محمد محییری در قالب هزار بیت به نظم بکشد و ابنهفتم هج

در حالی که شعر به  ،اندهشرح و بسط دادبا تکیه بر شعر دورة جاهلی و اموی  را ابیات

های شعری از زبان معیار فاصله ضرورت ،های وزن و قافیه و به اصطالحدلیل محدوديت

 دورة مذکور بودند، از میان از به صرف اينکه ن، اين شواهدمضاف بر آ گیرد.می

استناد به زبان  ،نقصی که در اين مسأله است»اند. يوانگان نیز انتخاب شدهو د خردساالن
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آنان بلوغ را شرط  عربی است که بر خالف راوی شعر و لغت، عدالت در آن شرط نیست.

های مجانین عرب نیز چشم نپوشیدند و اند يا از سرودهاند و از کودکان شاهد آوردهنکرده

پر از شواهد شعر قیس  ،های بزرگان نحو و لغتکه کتاببه طوری  ؛به آن استناد کردند

 .(1/140: 1406، يوطيالس)« است )مجنون لیلی(بن ذريح 

 نويسد: می فارسی زبان تاريخ در کتابخود توضیح روش کار  خانلری در
در اين تحقیق شعر را هیچ میزان و مالک کار قرار نداديم و به سخن منظوم استناد »

های ديگر، شاعر همیشه زبانی در زبان فارسی هم مانند بیشتر زبانزيرا که  ؛نکرديم

شعر بیش از نثر تابع سنت  ،به عبارت ديگر ؛بردکند و به کار میتر را اختیار میکهنه

های چهارم و پنجم هنوز زبان شعر با زبان ادبی رايج زمان تفاوت است، شايد در قرن

توان های بعد میسة متون نظم و نثر قرنکه از مقاياما چنان ،فاحشی نداشته است

ماند و بیش از زبان نثر مختصات صرفی و نحوی تر میکم زبان شعر کهنهدريافت کم

اگر بخواهیم شعر را مالک تشخیص چگونگی تحول .  ...کنددوران پیشین را حفظ می

 در بسیاری از موارد ممکن است چنین نتیجه ،های صرفی و نحوی قرار دهیمنکته

زيرا که ؛ گونه تحولی نپذيرفته استبگیريم که زبان فارسی در طی هزار سال هیچ

در  غالباً ،بیشتر خصوصیاتی را که در شعر عنصری و فرخی و منوچهری وجود دارد

 .(2/133: 1354« )افتتوان يالشعرای بهار نیز میشعر قاآنی و سروش و ملک

را در پانويس به  ألفیّه ه هزار بیتالدين إعراب قريب باز سوی ديگر، محمد محیی

پیش روی  ،ها در اين حجم انبوه از ابیاتچند بیان نقش واژهده است. هردقت بیان کر

ممکن است از لحاظ  ،وستو ممارست ا مند به راستی باعث ورزيدگیهمخاطب عالق

که متکلفانه در قرن  که تحلیل نحوی ابیاتی مطرح شودال ؤساين  ،شناسی جديدزبان

ای چه فايده زيادی دارند، ةفاصل ،یارمعفصیح و اند و با زبان آمدهنظم در هفتم به رشتة

  ؟تواند داشته باشدمی

های گوناگون در اختیار مخاطب ه، اطالعات بسیار مفیدی در زمینمورد بحثکتاب 

کند که گاه موجب شگفتی است. هايی از زبان عربی کشف میدهد؛ رازها و دقتقرار می

ها و توان به شباهت اسم اوصاف با فعلمی ،هاای دريافت کمّ و کیف اين دست دقتبر

: )همانتفاوت جملة وصفیه و حالیه  ،(1/199: 1400عقیل، )ابنبا نفی و استفهام  تقويت آن

و غیره  (203: )هماندر خبر و عدم جواز آن در صفت  يا جواز وقوع جملة انشائی (3/196

 اصطالحاً ،آن زبانساخت ها در ژرفبه خاطر داشت اين طیف دقت اما بايد کرد،اشاره 

در ذهن داشته باشد که يک دوره قواعد عربی را  برای کسانی سودمند خواهد بودبیشتر 

 ال کند.ؤها سدر چرايی و تحلیل اين حکم تا
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آيد که به نحو و افزون بر آن، گنجاندن تمام نحو در هزار بیت به کار کسانی می

تا به مدد عروض و قافیه، آن را بهتر  باشند ، بلکه تسلط داشتههای آن وقوفکاریريزه

توانند آن وجه نمی اما دانشجويان غالباً ،به خاطر بسپرند و در موقع لزوم به ياد آورند

 الفت با عربی است.درست خواندن و موسیقايی بیت را کشف کنند؛ زيرا مستلزم، 
 

 ارزش مغفول صرف .3-5

های عربی در زبان و با توجه به حجم انبوه واژه ولی ،است هم متون عربینحو، کلید ف

دانشجويان  برایبه ويژه در سبک عراقی، صرف عربی بیشتر از نحو  ،ادبیات فارسی

 است مالک گفتهکه خود ابنچنان عقیلابن شرح. حال آنکه سودمند استادبیات فارسی 

 در نحو است نه صرف: 

ُ     ي  َوُأسَتع ُهيُ ألفُي            اهلَلُفُ ن 
ُ

ُالن ح َمقاصُ ُهي ُوُ             و ُبهاَُمح       د 
ُ(1/11: 1400عقیل، )ابن       

های نحو در آن طلبم که اهداف و خواستهاز خدا در نظم ألفیه کمک می»معنی: 

 .«گنجانده شده است

   هر دو داللت  رف و نحو،در اين بیت از باب تغلیب است و بر ص «نحو»چند هر

 نظر زمینة نحو مدّپیش، صرف به عنوان مقدمه و «مقاصد النحو»از جملة  و کندمی

مباحث از صرف به نحو تنظیم ، به مثابة کتابی آموزشیعقیل شرح ابناما در است، 

به ويژه در پايان  ،در میان مباحث نحوی به طور پراکنده مبادی صرف، بلکه اندنشده

مزيد و مجرد،  هایوزنمثل  صرفی ای از مفاهیمپارهبه و شده  نجاندهگجلد دوم کتاب 

ته در خالل کتاب اشاره گريخهای اسم، اسماء شرط و اسماء استفهام، جسته ساخت

 شده است.
 

 کتاب و پویایی جامعهایستایی   .3-6

اند، تمرکز دانشجو نحوی انتخاب شده قديم هایيکی از داليلی که زيد و عمرو در مثال

اما به مرور زمان،  ،های گوناگون استنکتة نحوی جمله و آشفته نکردن ذهن او با نام بر

 نگ ايرانی، غريب و نامأنوس شدند.اين دو نام در فره

ن نحوی، بیست سال در محضر استاد خوانیم که فالدر شرح حال بزرگان نحو می

ای در شانزده جلسه است؛ يعنی متفاوت های نوين آموزشیروش اما، کردهشاگردی خود 

شرح توان چهار جزء شود، نمیکه برای اين درس در نظام آموزشی در نظر گرفته می
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که غالب کرد؛ به ويژه آنصفحه تدريس و بر دانشجويان تکلیف  1400را در عقیل ابن

     الدين همايی، دانشجويان و برخی از استادان، ديگر زبان عربی را همچون جالل

بديلی برای زبان و ادبیات فروزانفر، مجتبی مینوی و غیره پشتوانه و منبع بیالزمان بديع

 دانند!فارسی نمی

، فونتمثل چینش حروف، خط و هم ت صوری يا وجه ديداری کتاب از لحاظ جامعیّ

 ها،گذاری نسخة موجود و نگارش واژهجلد و صحافی و غیره بايد گفت در نقطه

آرايی و خط عربی آن، قديمی است انی وجود دارد و صفحهاشتباهات اماليی و تايپی فراو

اما از آنجايی که اين موارد در ساية  ،که به نظر چندان از نظر شکلی جذاب نیست

 شود، قابل اعتنا و درنگ نیست.پیشرفت صنعت چاپ و رايانه به سهولت بر طرف می
 

 نتیجه .4

جديد  با نظام آموزشی لعقیشرح ابنی کتاب میزان همخوان، بررسی پژوهشاين  هدف

 ،که گذشتچنان ،بروکلمانبه گفتة در دورة کارشناسی ارشد است؛ کتابی که 

   . اين کتاب،استبوده های جهان موجود در همة کتابخانه تقريباً آنهای خطی  نسخه

 و آموزشی محققانه سازگاری کامل چنین کتاباما دارد،  علمی و پژوهشی یيهاظرافت

 بال به آموزش نحو اين کتاب با فراغ ؛ چهجويان کنونی محل ترديد استشرايط دانشبا 

های دشوار به شاعر و دورة زندگی او اهتمام دارد، واژه ،پردازدمیبه عنوان يک علم 

حتی ابیات قبل از شاهد را برای دهد، شواهد نحوی را به شکلی مبسوط توضیح می

 بیت را در پانويس شرح  هد ديگرِإعراب و شوا و کندشدن موضوع ضمیمه میروشن

اجازه موارد و آنچه در بدنة اصلی مقاله آمد، به استاد و دانشجو  همین و لذا دهدمی

به عبارت ديگر،  ؛با تمرکز و تنها در دو واحد درسی به اصل موضوع بپردازند دهدنمی

ا در يک دوره از صرف و نحو رزبان و ادبیات عربی که ممکن است برای دانشجويان 

اصیل آموزش نحو نیز آگاه کند، اما برای های شیوه ، مفید باشد و آنان را ازخاطر دارند

پردازند، کمتر می يادگیری قواعد عربیساير دانشجويان که با اهداف خاص رشتة خود به 

 فايده خواهد داشت.

 و اخالق رعايت امانت ،اطالعات سودمند، انسجام و نظم منطقی مطالبرغم علی

هیمنة شعر در متن اصلی  نحويان متقدم و متأخر و و آشنايی با آراء اين کتابدر  میعل

های مثابة منبعی درسی در دورهبه  کتاب حاضر کارآيی و روزآمدیاز  ،و حاشیه
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به ويژه در حوزة آموزش الزم است برای هر  ،آثار شاخص کاهد.میارشد کارشناسی

 د.کن د با آن ارتباط برقراربهتر بتوانشوند تا نسل جديد ای بازنويسی دوره

های گوناگون است؛ روزگاری نويسیپويای شرحاين کتاب يادگار روزگار به هر حال، 

خوبی تا سدة  حو بهن در اين دوران،. اندک شد علمی و ادبی مسلمانان هایوردهآکه فر

 ،صر خويشمالک بنا به ضرورت عای مثل ابنقريحهو دانشمند خوش ششم قوام يافت

مندان به نحو باقی هتا بهتر در ذهن عالق خالصه کرد بیتدر قريب به هزار را  تمام نحو

حاکی از به صورت مشروح،  يایز اين ابیات به تنهايی  انگبماند. رواج و گسترش شگفت

های شرح تدريج بر محور اين ابیات، به کارآمدی اين شیوه در نحو سنتی داشته است.

 الدين عبدالحمید از آن جمله است.عقیل و محمد محیکه شرح ابن ته شدگوناگونی نوش

قبض و گرفتار در فضای جديد آموزشی  ی غیرمتخصصاما امروز بهتر است دانشجو

آموزش  برای وی انرژید و شوکم در دورة کارشناسی ارشد ندست ،آثاراين قبیل بسط 

ترم  طیسنگ در ب گرانشود اين کتاپیشنهاد می ، لیکنشودصرف قواعد زبان 

در پايان ترم، مباحث طرح شده مهم به دانشجويان معرفی و  یتحصیلی به عنوان منبع

 شود.در آن پیگیری 
 

 منابع
ه ي، قدم له و علق علةِفی ملوک مصر و القاهر  ةح النجومح الزاهر  وسف،ين أِبی احملاسن يالد، مجاليبَردِ  يتغرِ  ابن

 .1413، ةيالکتب العلمدار  ،وتري ن، بيالد مشسنيحسُممد
، ةياملعارف العثمانةدائر ، درآبادي، حةالثامن ةان املائيأع يف ةالدرر الکامن ،ن أمحديالدشهاب، العسقالِن حجر  ابن

1349. 
-یيف ُممد ُمي، تألليعقق شرح ابنيل بتحقياجلل ةمعه کتاب منح، ليعقشرح ابن ،ن عبداهلليل، هبا الديابن عق
 .1400، العشرين الطبعةالرتاث، دار  ،ةد، القاهر ين عبداحلميالد
اپ امیرکبیر، چ ،ترجمة حمید طبیبیان، تهران، شرح ابن عقیل بر الفیة ابن مالک ،                                 

 .1390، سوم
 .1399، ةري املسار د ،وتري ب، أخباِر مَن َذَهب َشَذراتح الَذَهب يف   ،ي  ، أبوالفالح عبداحلَ يابن الِعماد احلنبلِ 
م يعبداحلل ةي، نقله إلی العربيلألدب اإلسالم ةميالقد ةعصر ما بعد الفرت  ؛خ األدب العريبيتار  بروکلمان، کارل،
 د.ت.، الطبعة الامسةاملعارف، دار  ،ةالنجار، القاهر 
 .1414، ةالرسال ةمؤسس ،وتري ، بةيب العربتراجم مصن ِفی الکت ؛نيمعجمح املؤلف ،رضا کحاله، عمر

، ني و املستشرقنيقاموس تراجم ألشهر الر جال و النسا  من العرب و املستعرب ؛األعالم ن،يالدري ، خيالزِرِکلِ 
 .1989، الثامنة الطبعة، ينيالعلم للمالدار  ،وتري ب
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 ،د.مم، يهابوالفضل ابراق ُممدي، حتقة و الن حانيي  طبقات اللغو  يف  ةالوحعا ةح يبحغ ن عبدالرمحن،يالد، جالليوطِ يالس
 .1399، الطبعة الثانيةالفکر، دار 

بک و أمحد جاد املولیُممد هي، شرحه و ضبطه و علق حواشو أنواعها ةعلوم اللغ املزهر يف ،                                  
 .1406، الثالثة الطبعةالرتاث، دار  ،ةآلخرون، القاهر ا

، پايیز، علوم انسانی ةنام، «اب شرح ابن عقیلنقش کاربردی کت نقدی بر» صالح،عسکری، محمدشريف

 .1379، 176-165صص  ،3  ش

 د.ت.، يالکتاب اإلسالمِ دار ، ة، القاهر البدر الطالع مبحاسن مَن بعد القرن السابع ،ي، ُممد بن علِ ِن الشوکا
دار  ،وتري س، ب، حققه إحسان عبابيب ِمن غصن األندلس الر طينَفحح الط ، أمحد بن ُممد،الِتلمساِن  يقر  امل

 .1388، صادر
 .1354، چاپ سومبنیاد فرهنگ ايران، ، تهران، تاريخ زبان فارسی ،ناتل خانلری، پرويز

 

 


