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Abstract 
The manuscripts are the written heritages and possessions of our 

predecessors and their maintenance and retention is of great importance. The 

“Zobdat al-E’rab” manuscript, which is written by “AbdAllah-Ibn-

Muhammad”, is a book including Morphological and syntactical topics, 

which in particular deals with the grammatical analysis and brief description 

of the “Ezhar al-Asrar Fi al-Nahv” that is written by “Muhammad-Ibn-

PirAli-Ibn-Eskandar Berkavy”. Besides the technical, educational and 

scientific worthiness and importance, this book worths noting, correction and 

criticism since it is the first grammatical analysis of the “Ezhar al-Asrar” 

book. It should be emphasized that the “Ezhar Al-asrar” book is among the 

important and significant morphological scientific and educational books 

which is taught in most of the religious schools of Turkey. Four copies of the 

“Zobdat-al-E’rab” have been found in the libraries all over the world, which 

one of them preserves in the library of the Islamic Parliament of Iran. Other 

copies of this valuable book exist in big libraries in the world such as the 

French National library and library of the “King Faisal” university. Using a 

descriptive, analytical approach, this paper provides biographies of the 

authors of the “Ezhar al-Asrar” and the “Zobdat al-E’rab ” books and 

introduces the “Zobdat al-E’rab” manuscript completely. Also, the 

excellences, shortcomings and technical issues of the manuscript have been 

presented which are obtained during the collation, investigation, and 

correction. The exact writing dates for two copies of this manuscript are 

unknown to us. Also the writing dates of the two other copies are much later 

than the writing date of the original copy. As a result, determination of the 

first and the original copy seems to be difficult. One of the important results 

which is obtained and reported by this paper is the best way which can be 

used in order to correct this manuscript. 
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 نقد و بررسی نسخۀ خطی
 تألیف عبدالله بن محمد زبدة اإلعراب 

 *فائزه صفائیه
 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران جویدانش

 عبدالحسین فقهی
 دانشگاه تهراندانشیار گروه زبان و ادبیات عربی 

 (20تا  1)از ص 
 5/11/1399، تاریخ پذیرش: 18/7/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
ماندهگذشتگاناستوارزشواهمیتحفظاینآثاربرکسیپوشیدههایخطی،میراثمکتوبوبرجاینسخه
طورتألیفعبداللهبنمحمد،کتابیاستحاویمباحثصرفیونحویکهبهزبدة اإلعرابنسخۀخطی نیست.

پردازد.یمیو رک نوشتۀمحمدبنپیرعلیبناسکندرب إظهار األسرار في النحوویژهبهاعرابوشرحمختصرکتاب
علمی آموزشیو ارزشفنی، از گذشته نخستیناعرابنگاشتهایناثر، آنجهتکه از باش، کتابشده إظهار ر

ترینکتبعلمیوآموزشیازمهمإظهار األسراراستشایستهتوجهوتصحیحونقداست.شایانذکراستاألسرار
هایسراسردنیابهدستآمدهچهارنسخهدرکتابخانهزبدةاإلعرابآید.ازنحویدرمدارسدینیترکیهبهشمارمی

ش مجلس کتابخانۀ در آنها از یکی که میاست نگهداری اسالمی نسخهورای درشود. اثر، این دیگر های
هایبزرگیچونکتابخانۀملیفرانسهوکتابخانۀدانشگاهملکفیصلعربستانموجوداست.اینمقالهباکتابخانه

تحلیلی،ضمنبیانشرححالیازمؤلف زبدة اإلعرابومؤلفإظهار األسراررویکردیتوصیفیـ نسخۀ زبدة ،
هایفنیآموزشیایننسخهکهدرجریانکند.سپسازمحاسن،معایبوویژگیراکاملوجامعمعرفیمیعراباإل

از نسخه کتابتدو تاریخ که آنجا از داد. خواهد ارائه گزارشی است، دستآمده به تصحیح و تحقیق مقابله،
زمانتألیفکتابفاصلۀزیادیدارد،تشخیصهایموجودنامعلوماستوتاریخکتابتدونسخۀدیگرنیزبانسخه

همین از ازمهمنسخۀنخستواصلدشواراست؛ دریافتبهترینروشتصحیحاینرو، تریننتایجاینمقاله،
نسخۀخطیاست.

 
.،عبداللهبنمحمد،محمدبرکوی،متونآموزشینحویإظهار األسرار،زبدة اإلعرابکلیدی: های هواژ
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 1401/3، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

 مقدمه .1
 که دربارۀآنجا تاریخچسخن اثبات و علم از تصحیحۀصیانت آید، میان به علمی مباحث

ونسخهیابد.میدوچندانارزشی،زبانهرمکتوبمیراثعنوانبهخطیهاینسخه شناسان
وخوددانستهۀراوظیفخطیۀنشدهایچاپمحققان،شناسایی،تصحیح،تحقیقومعرفیکتاب

صورتتدریجبهاند.اینامر،طیقرونگذشتهبهاحیاءآثارمکتوبپیشینیانپرداختهازدیربازبه
یتخصصیفن دستادرآمدو آموزشیاز علمیو بهرهوردهایمراکز برداینفن، ها اینطبعا ند.

متأخر،نقشارزشمندیداشتهاست.هایبهنسلیاقدامدرانتقالعلوموفرهنگاسالم
الممعارفاصیلاسۀآثارپیشینان،ثمرۀعلمایاسالمبهجمعوتدوینوعرضگماناهتمامبی
هایباعباراتمختلفوبیان)ع(بودهاستکهائمههدیوتربیتمتخصصاندراینزمینهعوتشی 

» بهزرارهفرمود:)ع(صادقنمونهامامعنوانبه؛اندتوصیهفرمودهگوناگونبهاینمهم

  .(1363:1/52کلینی،) «

وکهحاضرۀمقالنگارندگان آثارخطیۀدغدغعالقه حراستاز معتقدند،نددارراحفظو
یکخطی،آراۀکهبااحیاییکنسخ؛چراتصحیحنسخخطیدرحکماحیاییکانساناست

 کاریبهترازاحیاییکانسانکهوچهایم؛رااحیاکردهشودوگوییکهخودویمؤلفزندهمی

هایمتعددوجستجودرپسازبررسینسخهروازاین؛(32:6)
قرندوازدهمۀ،عالمناشناختتألیفعبداللهبنمحمدزبدة اإلعرابۀهایمختلف،نسخفهرست
.ندااشایستهتحقیقوتصحیحیافتهرهجری،

األسرار  إظهارکتابوعباراتواژگانکتابیاستحاویمباحثصرفیونحویکه،ایننسخه
بعضیازاعرابمیبنپیرعلیبناسکندربرکویرامحمدالنحو يف کندودرخاللاعراببه

 هایصرفیونحویوموارداختالفیاشارهدارد.نکته
ت،شرحیاسزبدة اإلعرابنگاشتهشده،األسرار إظهارازمیانشروحمتعددیکهبرکتاب

وتاکنونکسیآنراتصحیحتحریردرآوردهۀکهعبداللهبنمحمدآنرابهرشتمعربومزجی
األسرار إظهاراعرابتوانادعاکرداینکتاب،نخستینلحاظتاریخیمیچنینبههمنکردهاست.

رسدآندرمدارسترکیه،بهنظرمیفراوانوکاربرداألسرار إظهارتوجهبهاهمیتکتاببااست.
کتابضروریاست. برایدرکبهتر آن واقعاعرابواژگان میدر کتابیزبدة اإلعرابتوان را

آموزشیبراییادگیریکاربردینحودانست.
پردازیمومیاألسرار إظهارۀشرححالیازمحمدبرکوی،نویسندۀنخستبهارائ،دراینمقال

زبدة اإلعرابیعنی،هایکتاب،بهسراغشرححالعبداللهبنمحمدوتألیفاوپسازبیانویژگی
از،بیانمحاسنومعایبآنکارمؤلفو بابررسیوتبیینروشنسخهرااین،نهایترویم.درمی
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می بررسی و نقد ادبی و ارزشعلمی نسسپس.یمکنلحاظ تعداد بیان کیفیتهخضمن و ها
پردازیم.نسخوبیانبهترینشیوهبرایتصحیحایننسخهمیۀبهتطبیقومقارنهریک،



 محمد برکوی .2
پیر بن محمد اسکندر بن الحنفيعلی زین،الرومی محیالدینملقببه تقيالدین، والدینو
ب  به مشهور رکوی 929در بالیهـ.ق شهر گشک در جهان به دیده ترکیه کحالة)ودـسرای ،1414:

 قاموساند،دردهکلیهمثبتکریر کلیوب ر رکاوی،ب ب ،درمنابعمختلف.ویکهنامشرا(3/176

.پدرشازعلماومعلمانو(1306:2/1284)سامی،فندیمشهوراستبهمحمدا عثمانیاألعالم
الدیننیزازکودکیتحتتعلیمپدرقرارگرفتوپسازحفظسریبودوزینک قاضیانشهربالی

شمس افرادیمانند شاگردی به کریم، افندیپرداختقرآن عبدالرحمن کوچکافندیو الدین
بهتدریسدرمدارس،عبدالرحمنافندی،فقهیوشرعیازاستادشۀدریافتاجاز.پساز()همان
ب مشغولشدبولاستاندینی درشهر که آنجا از بههمینمکاننسبت. را او رکیتدریسداشت،
همینداده از و اند به «رکویب »جا شد مشهور 1980)الزرکلی، می.(6/61: شاگردانش تواناز

راشرحکردهاألسرار إظهارازجمله،کهبرخیازتألیفاتبرکویاألوالمشيرانامبردالدینمصلح
.(1/117تا:خلیفه،بی)حاجیاست

زمانبودودراینمدت،عالوهبرسلیمدومهمسلیمقانونیوسلطانزندگیاوباسلطانۀدور
هاینظامیوسیاسینیزولیتئتدریسوتعلیممسائلدینیوبرگزاریجلساتوعظوارشاد،مس

 داشتبرعهده 1306)سامی، :2/1285) کوتاه عمر ویدر تألیفمتعددیآثار،خویشۀسال52.
درکرد يتاریخ التراث اإلسالمال معجم. احمدبلوطقره)اثربرایویثبتشدهاست93، علیو ،،
بی مهم(2995-4/2982تا: از مشهورترینترینکه میو کتابآنها به درمحمدیةال الطریقةتوان

و کتابعلم اإلعراب يباب فلّ شرح لّب الوامتحان األذکیاءوعظ کرد. اشاره بیضاوی قاضی
العوامل الجدیدة چهلبرکویالعواملیا از بیش با چاپ تجدید بار 1430)البرکوی، که(19:

کتابمعارضه جرجانیئةاالم العواملایاستبا مهم،عبدالقاهر از مشهورترینآثارنیز ترینو
األسرار  إظهار.ستآشنا،درمیانعلما،نامیوالبرکوی يعوامل الجرجانیاالعواملیناوستونام

نیزازدیگرآثاربرکویاستکهدرمنابعرسالة في أصول الحدیثوراحة الصالحینوفي النحو
است. شده اشاره بهمختلفبدان دیگری آثار برکوی، کهاز مانده کتابباقی و صورترساله

قـ.ه981وفاتویرادرنشدهاست.خطیاستوتصحیحۀصورتنسخبسیاریازآنهاهنوزبه
.(1980:6/61،يوالزرکل1414:3/176،کحالة)اندثبتکرده
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 األسرار في النحو إظهار .3
هایمختلفبرکتابخانهعالوهآنخطیۀنسخکهاستبرکویآثارجملهازالنحو يف األسرار إظهار
آستانقدسرضوی،ۀملیتوکیویژاپن،درکتابخانۀملکسعودوکتابخانۀازجملهکتابخان،دنیا

مجلسشورایاسالمینیزموجوداست.اینکتابۀکتابخانملیایرانوۀسازماناسنادوکتابخان
نخستین را تنقیحانوربار المنهاجعربستانودارکردبنأبیبکرالشیخیالداغستانیتصحیحو
بهدستیونسعبداللهنیزم(2013)ق1434د.درآنرابهچاپرسانم(2009)ق1430سعودیدر
 محمدالد  منتشرکرد.الکتبالعلمیةدارالعباديتصحیحشدویخ  آستانقدسۀکتابخانآنرا
هر قرضوی، محقَّ نمونه دارد.األسرار إظهاردو درمخزنخود نسخهبهرا هایخطیرغموجود

ۀایکهازکتابخاننسخهپنجشیخیداغستانیدرتصحیحخود،تنهابر،دردنیافراوانازاینکتاب
.(1430:23برکوی،ال)األزهروانتشاراتداغستانبهدستآورده،اعتمادکردهاست

اینکتابدرنسخه األسرار علی  إظهاراألسرار فی النحو،  إظهارهایمختلفبهصورتنام
امر،برکوی،خوددرابتدایضبطشدهاست.علی القواعد النحویة الخفیةاألسرار  إظهار والنحو 

کند:راچنینمعرفیمیاألسرار إظهارپسازحمدخداوندودرودبرپیامبروخاندانش،

وبهآنتماما ایکنندهاعرابآنچهکههرۀایاستدرباراین،رساله؛(45:همان) 
یعنیاعراب.،است:عامل،معمولوعملچیزنیازداردوآن)نیاز(شاملسهقطعا 

دربابعامل،ابتداکلمهوتقسیماتآنرا:کندویبحثشرادرکتاببااینتقسیمآغازمی
ابیانتعریفیازب،کندوسپسهاییرابیانمیژگیاختصارتوضیحاتوویآوردوبرایهریکبهمی

دربابدوم،تعریفی؛پردازدازاقسامکلمهمییکشرحوتوضیحآنوتقسیماتشدرهرعامل،به
به،بابسومکتاب؛کندنحویخودرابیانمیهایدیدگاهدهدوباشرحشواهد،ازمعمولارائهمی

حسبذاتوحقیقت،محل،ت.دراینباببرکویاعرابرابرمبحثاعراباختصاصیافتهاس
دهد.اذوقعلمیخود،توضیحمییکرامتناسببکندوهروصفتتقسیممینوع

بیانیمحکمودرمسائلنحویاستۀبارمفیددرکتابیمختصرواألسرار إظهارکتاب کهبا
 يمغنوابنهشامصاحبالفیهصاحب،ابنمالکهایدیدگاهاختصاروساده،گاهباعینحالبه

توانگفتازمنابعمی،شدهانجامهایبنابرمشاهداتوبررسی.(8:همان)کندمقابلهمیاللبیب
 همینکتابمدارسدینیمهمنحویدر األسرار إظهارترکیه، آناستو شروحمتعدد اصلو

شایدهمینامررابتوانبهترین.هایپرفروشاستازچاپ،کتابوبرخیازشروحمعروفآن
کهیکیازآندانستاألسرار إظهاربرایتصحیحوچاپشروحموجودمشوق زبدة اإلعرابها
است.
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 األسرار إظهارشروح 
 شده،شرحاألسرار إظهاربر آنهاترینکهمعروفاستهایمتعددینوشته ۀنوشتفاارنتائج األ،

زادهحسینبناحمدزینیۀنوشتاألسرار إظهارعراب حل أسرار األخیار علی إومصطفیبنحمزه
نهبرخیازآاستکه نام،األسرار إظهارمصححاند.داغستانی،چاپرسیدهبهتصحیحشدهوا
اینشرو استوحرا آورده پایانکتابخود برای24بیشازدر حاشیه األسرار إظهارشرحو

درنظراهمیتآنۀنشان،بریککتاباینتعدادازشرحوجود.(1430:143)برکوی،برشمردهاست
.آناستبیانگرعظمتعلمینیزونعلماومخاطبا
آناستکهبر،واداشتهاستزبدة اإلعراباینمقالهرابهتصحیحوتوجهبهگانآنچهنگارند

،تنهاراألسرا إظهاروجودشروحبسیاربرایاساسگزارشداغستانیونیزبررسیمنابعمتعدد،با
ینیبهبن أحمد معروف حسینیاند؛یککتاباهتمامورزیدهدونفربهاعرابواژگان 1168)متوفیزاده ز

زاده،کتابیاستکتاباعرابزینی.(ق()همان1123)متوفیعبدالله بن محمد بن ولیودیگریقمری(
باباعراب رااألسرار إظهارمفصلدر آن نام حسینبناحمد حل أسرار األخیار علی إعراب .

درمعروفاست.نیزمعَرٌب علی اإلظهار یاظهارعِرب اإلم  امااینکتاببه؛گذاشتهاألسرار إظهار
وزبدة اإلعراباینمیان ناشناخته بنمحمد، مغفولظاهرا عبدالله علم، و دیدگاناهلنظر از
ایندرحالیاستکهباتوجهبهتقدمعبداللهبنمحمدبرحسینبناحمد،بهنظر.ماندهاست

زبدة اإلعرابرسدمی از ظهارمعرب اإلزودتر باشد. تحریردرآمده چنانبهرشته دریکیازکه
ۀمنابعنیزتاریخکتابتنسخ کهاند،حالآنثبتکردهق1152زادهرازینیمعرب اإلعرابنخست 

جهتفضلسبقهمکهرو،به؛ازایناندنسبتدادهق1122رابهسالزبدة اإلعرابابتداییۀنسخ
نماید.ضروریمیاإلعراب زبدةباشد،پرداختنبه

آنباۀزادهومقایسزینیمعرب اإلظهارعالوهبرمطالبیکهگذشت،بانگاهیاجمالیبهکتاب
درمیبه،زبدة اإلعراب خوبی که نگاشتهزبدة اإلعرابیابیم و آموزشی برایکسانیکتابی شده

زادهدرکتابکهزینیحالییادگیریکاربردیصرفونحوهستند،درخواهانمبتدیواستکه
عبداللهبن،براینمونه؛خودگاهچنانمفصلتوضیحدادهکهازاصلموضوعفاصلهگرفتهاست

اختصارتوضیح،چندخطیبه﴾نیالحمدللهربالعالم﴿در«رب»ۀمحمددربیاننقشنحویکلم
همینکلمهزادهولیزینی،کنداعرابیرابابیانیسادهمطرحمیمشهوردهدوتماماحتماالتمی
مخاطبنخواهددانستکهبهترینوجهاعرابینیزدهدونهایتا یکصفحهشرحمیدربیشازرا

زادهبسیاراست.هایمفصلدرکتابزینیدستشرحازاینهکداماست.دراینکلم
 

 عبدالله بن محمد .4
الق نامکاملاوراعبداللهبنمحمدبنولیمعاجماکثر  معجمدراند.یااآلیدینیثبتکردهقییوج 

عبداللهبنمحمدبنوالیاألیدینیالحسنینگاشتهشدهنامبهتحتعنوانفاضلینامشالمؤلفین



 1401/7، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

ازاینمؤلفدردستنیستوتنهابرخیسفانهاطالعاتدقیقیأمت.(1414:6/144،لةکحا)است
ازۀذکربرخییاهمناماو،تاریخوفاتومنابع،بهذکراز ،دنکنعددتجاوزنمیپنجآثارشکه

اند.اکتفاکرده
نخستدربار دستیابیم، محمد بن عبدالله از شناختجامعی به بتوانیم آنکه نامۀبرای

ق » نهر الذهب درکتاباطمینانازاینکهاینشهرکجاستنسخوکتبرابررسیکردیم.و«قیوج 
،يلبا)الهایشهرمرعشدرکشورسوریهآمدهیکیازمحلهعنوانبه،نامقیوجقتاریخ حلب يف

1419 :1/142) در ایننام با کسیکه تنها شدهمعجم المؤلفینو استذکر عبدالرحمن القیوجقی،

آیدیندرکشورترکیهمعرفیۀهایمنطقیکیازوالیتعنوانبهنامقیوجققاموس األعالمدراست.
.(1314:5/3804)سامی،شدهاست

ایعبداللهبنزادهوأیوبیکهدرکتبمعاجمبرباتوجهبهالقابیمانندعثمانی،آیدینی،بزی
کهخودأزهر الشروحچنینبهتصریحخودنویسندهدریکیازآثارشبهناممحمدذکرشدهوهم

 قیوجق روستای در ساکن میرا معرفی آیدین بالد میاز یکمؤلفکند، او که کرد ادعا توان
 األصلاستنهسوری.عثمانی

،یکازمعاجمدرهیچ برخیسالوالدتاوذکرنشدهوتنها قمری1123سالوفاتویرا
ذکرکرده توجهبهآثاریکهازویباقیاند. می،ماندهبا کردکهاوپیشتنها ق1123ازتوانادعا
نرفتهاستولزوما زندهبوده ق1137کهدریکیدیگرازآثاروی،تاریخ؛چرادرآنسالازدنیا

قبل»نیزتنهانوشتهاست:المؤلفین معجمبرایتألیفدرجشدهاست. «م1711ـ،ه1123کانحیا 
توانگفتتنهامی،والدتووفاتاوۀشده،دربارهایانجاماکنونبابررسی.(1414:6/144،لةکحا)

قمریازدنیادوازدهاولقرنۀگذراندهودرنیمیازدهمقرناواخرکهویبخشیازعمرخودرادر
آنهاصرفیۀکتاباستکههمپنجرفتهاست.مجموعآثاریکهبرایایننویسندهثبتشدهاست،

مهم از نحویاست. شرحالشروح زهرأآثارشترینو در  يالعزی ف)التصریف العزی إعرابو
،آثاردیگراینمؤلفعبارتاستزبدة اإلعرابوأزهر الشروحاست.بهغیراززنجانی(فیالتصر
درعلمصرفشرح البناءرعلمصرفودشرح األمثلةدرعلمنحو،فعل التعجب يرسالة فاز:
.(2/1442تا:،بیارضاواحمد،علیبلوطقره)

 که تعاریفی میگذشتبا را محمد بن عبدالله نویسنده، توان یا و گمنام کمای دست
مانندبسیاریازمؤلفاشدهشناختهکمتر آثانغیرایدانستکه ارزشویو رشبرمشهور،هنوز

فاتاونیستوهاومؤبودنمؤلف،دلیلبرضعفنوشتهناشناسطبعا کسیمعلومنشدهاست. لَّ
د.کرهایوینظربرگفتهباید«»ۀبنابرقاعد
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 زبدة اإلعراب .5
همهبه نگاهی دریافت بهمنظور مطالب نسخه، این به دقیق و دستهجانبه وصورت بندی

شود.شدهدرچندبخشارائهمیگذاریعنوان


یخ تألیف. 5-1  زبدة اإلعراب و کتابت تار
ازمیان.(همان)استکردهضبطق1121رازبدة اإلعرابتألیفياإلسالم التراث تاریخال معجم
هاموجود،تنهایکیازنسخههاینسخه تا(ةعنیز)نسخه قبیان1122ریخداردکهتاریختألیفرا

آنۀدرمقدمقثبتکردهو1123راالشروح أزهرپایانتألیفخودعبداللهبنمحمدکردهاست.
العزیزبدة اإلعرابزمانیکهدرحالتألیف:نویسدمی بر ازمنخواستندکهشرحینیز بودم،

 :بنویسم

زبدة  در هنگام تألیف؛پ(1گ:1150و1176،)عبداللهبنمحمد 
پیشتاز، اإلعراب به]من[شاگردان نمی، کسیکه منویژه از کنم، رد را توانستمدرخواستاو

 بنویسم.العزیخواستندکهشرحیبر
قرابرایتألیف1123اگرتاریخاستکهأزهر الشروحبرزبدة اإلعراباینجملهبیانگرتقدم

بأزهر الشروح تاریخصحیحی اثباتتاریخ 1121دانیم، تألیف1122یا برای زبدة اإلعرابق
بود. نخواهد ذهن از دور ةعنیزۀنسخچندان سال را نسخه نسخ1142کتابتاین فرانسهۀو

.قدرجکردهاست1176


 کتاب گذاری نامتألیف و  ۀانگیز. 5-2
دیباچ ازۀمؤلفدر اصحابش، خاندانو و پیامبر بر درود ثنایخداوندو کتابپسازحمدو

گوید:خودبرایتألیفمیۀانگیز

)عبدالله 
خداوندهردویضعیف،عبداللهبنمحمدـۀبند]این[وامابعد،پ(؛1:گالفتابنمحمد،بی
ازمنۀ]من[شاگردانویژگوید:می]چنین[جانبهمحافظتنمایدـدوجهانهمهآنهارادرهر

هایهاوپیچیدگیآن،گرهۀواسطمعنابنویسمتابهدرومفیددرلفظخواستندکهشرحیمختصر
گشودهودرباالتریندرجاتبهشتجایدهدـخداونداوراعالمهبرکویـار األسرارإظهکتاب

گرفت.پسزمانیگذشتوآنانقلبماجازهندادوسخنآنانرابهگوشجانن]ولی[حلشود؛
پافشاریکردند،بهآنانگفتماگرخداوندپسریبهمنعطاکندکهبتواندکتاب]برخواستۀخود[



 1401/9، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

نویسم.پسخداوندپسریبهمنعنایتکردوهشماخواستیدرامینچرابخواند،منهمآاظهار
ایبرایمانماند.سپس،یکنفرکهسالگیرسیدوسپسازدنیارفتووارثوبازماندهبههفت

شدومنبراینشرحمصمم]اینشرح[توانستمدرخواستاوراردکنم،ازمنخواستارنمی
....شدم

 نویسد:  نام این کتاب چنین می ۀسپس دربار

بی  بنمحمد، گبتا)عبدالله ر1: عصار(؛ و خالصه علمایمتأخر، گزیده از و ۀ...
برگزیدموبههمینسبب ،اعرابرا توکلبرخداوندبسیارمهربان، ]اینکتاب[اینبا زبدة را

نامیدم.اإلعراب
 و منابع تمامی در نسخه این درجنسخههمۀنام آن برای دیگری نام و است یکسان ها

أزهر الشروحدر،ترگذشتکهپیشچنان،عبداللهبنمحمدییعن،چنینمؤلفآناست.همنشده
شکینظر،بهبردواینخوددلیلآناستکهاینکتابازعبداللهبنمحمداستونیزنامآنرامی

درنامومؤلفآننیست.
 

 مؤلف در تألیف کتابروش . 5-3
علمانیزمنداست.تألیفکتابونگارشمباحثدقیقعلمی،نیازمندروشواصولیدقیقونظام

داشته اینمهمتوجه به شرحمیۀشیو،کتابۀدرمقدمومعموال اندازدیرباز را دهند.کارخود
کندکهاینکتابرابرایوتأکیدمیئلهاشارهکتابخودبهاینمسۀعبداللهبنمحمدنیزدردیباچ

اللفظووفبرکوینوشتهاستوشرحیاستوجیزاألسرار إظهارهایاعرابیکتابرفعپیچیدگی ي 
کند:.سپستصریحمیيالمعن

عبداللهبنمحمد،) 
گاهمراانباشتهنکردهچه]دراینکتاب[آنمنر(؛2وپ1گ:الفتابی مگرآن،امخودبرآنآ

؛اممتوجهآنکرده]خوانندهرا[کهدراینصورتاستیاشایعیاضعیفبودهمواردیکهکمیاب
امکهماللتوقدرطوالنیگفتهنهآنمختلشودو،امکهمعنیکردهکوتاه]سخنرا[قدرنهآن

اعرابرابرگزیدم.ۀعلمایمتأخر،خالصهوعصارۀگزیدخستگیآوردواز
رابهشرحزیراوتواناصولکارخودآوردهاست،میۀعالوهبرتوضیحیکهمؤلفدرمقدم

بیانکرد:
برگزیدهاست .1 بهاین؛عبداللهبنمحمددراعرابواژگانروششرحواعرابمزجیرا

بیانکرده اعرابآنرا وسپسبالفاصله آورده متناصلیرا عباراتکوتاهیاز یا واژه معنیکه
یعنیعبارتمتناصلیو،اعرابمتصلبهاسلوباست؛گویادوعبارت،بهعبارتدیگر؛است

 اند.عبارتشارح،ازیکنفرصادرشده
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وندرتنحویواژگانبودهاستوبهشاساسکارمؤلفدراینکتاب،بیاناعرابونق .2
 اازحیثساختارصرفیبررسیکند.ایرشودکهواژهدیدهمیشمارتنهادرچندموردانگشت

هایعلمیومباحثخاصراکهدرتألیفاتبزرگانپیشینمطرحبودهیادرنکته،مؤلف .3
وضمنبیانوجوهمختلفاعرابی،ینگیرد،بازبانیکوتاهومفهومتبیموارداختالفیقرارمیۀحو
خوانندهرادرمتن،کند.اوکوشیدهاستکهبابیانفرضیهوجوابنظرخودراهممطرحمی،گاه

فإنق »دخیلکندوبرایاینکارازعباراتیچون  :استاستفادهکرده...«لنا...ق لت 

ر(؛60:گهمان)
ودارایمعنایطلباستازآنجهتکهصدارت«الیکون»درعبارت«ال»پساگربگوییکه

 که گفت خواهم شود؛ واقع ق متعلَّ که است آن مانع ال»نفی، مشابهش،« حروف میان در
 طلبنیستتابتواندمیانعاملومعمولواقعشود.]متفاوتاستو[صدارت

بهذکرباردیگرکندواگرجاییمطلبیراشرحدهد،مؤلفازبیانمسائلتکراریپرهیزمی .4
ة فقد»عبارت منغیرمر  ت »یا«مرَّ ر ذ  آنفا کَّ ر  ک 

کند.نیزازبیانمسائلیکهونظیرآنبسندهمی«ماذ 
راد نأ م ف »کندومخاطبراباعبارتشودوچندانضرورینیستپرهیزمیباعثاطالهکالممی

لی ف  عإ رج 
 :کندومراجعهبهمصادرتشویقمیبهتحقیق«یه ل 

ا هذ  ل  و  قام  م 
وجیه ال  ت  ر  آخ  ور  شه  م  ین  ب  ب 

ال  ذاالط  ل  ناو  ض  عر  أ  ن  م  راد و  أ  ب  طل  ی  ل  نف  ه م 
ل  ح  :همان)«م 

نظرصرفآنازروهمینازاست،مشهورطالبمیاندیگریتوجیهمسئلهاینبرایر(؛و3گ
 .بخواهدخود،جایگاهازراآناست،خواستاروهرکهکردیم

ایبیانشودوتنهاباذکرسازینکاتمهمبرایمخاطببدونآنکهتوضیحاضافهبرجسته .5
ل»عباراتیچون ل»و«فتأمَّ  آید؛اصولکارمؤلفبهشمارمیدیگر،از«فالتغف 

عطفدوچیزباۀعطف،ازگون[ۀ]مقولودراینهنگام،بنابرنظرفراء،؛ر(59:گهمان) 
 درنگکن.]دراینامر[پس؛هایدوعاملمختلفخواهدبودیکحرفبهمعمول

ندکهناسخیامؤلفگاهیازمخففاخطیبراینمطلبواقفۀنسخۀپژوهشگرانحوز .6
:1396)خلیفهشوشتریوخرمی،«حینئذمخففحومطلقا  مخففمطمثال »کند؛کلماتاستفادهمی

42) ،ازعباراتواصطالحاتاختصاریرایجومتداولزبدة اإلعرابدرنیزعبداللهبنمحمد.
البتهشایداینکار،کارناسخ؛استفادهکردهاستخودوپیشینعصرمیاننویسندگانومؤلفانهم

کاتبباشد نسخه،و تمام در که آنجا از استولی ثبتشده یکشکلضبطو به نظر،ها به
 ازآنجملهاست:رسدمؤلفدرآندخیلباشد.می

فح:فحینئذ
ح:حینئذ 

عـم:علیهالسالم

الخ:إلیآخرالکالمیاإلیآخرهالمص:المصنفیعنیبرکوی
پردازددومذهبمیصرهوکوفه،تنهابهبیاننظرهردرمسائلاختالفیمیانمکتببمؤلف .7
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؛کندییرابهخوانندهواگذارمیداریورجحانیکیبردیگری،تصمیمنهاوبدونتعصب،جانب
 ازایننمونهاست:

گ مبتداستضربتفعل71)همان: مانندهند  پ(؛
،گرددواینجملهازنظرمکتببصرهبازمی«هند»ۀماضیمعلوماستکهفاعلشدرآنبهوا

.گوید:هندفاعلفعلضربتاستکهبرآنمقدمشدهاستمیخبرآناست.مکتبکوفه
کندکهمباحثنحویاینرسالهوکتابمبتنیبرنظریاتمکتببصرهالبتهدردوجاقیدمی

؛باشدإظهار األسراریعنی،متناصلی«الرسالة»و«الکتاب»ۀرسدمرادازواژاستکهبهنظرمی
:ازآننمونهاست


همان) ر94گ: حرفجر(؛ بازگرداندن ایجز چاره بصریان، نظر بر بنا هنگام، این پسدر

[اینمسئله]است.درنظرکوفیانهانگاشتهشدهآنهایدیدگاههاینکتابنیزبراساسنیستک
]بدونبازگرداندن  مجازاست.[جار 

رسدعلتاینمؤلفدراستشهادبهشواهدقرآنیوشعریاصرارزیادیندارد.بهنظرمی .8
بهباشدازلحاظرعایتاختصاروهمرعایتسادگیکتاببرایمبتدیانهمامر، اما طورکلی.
 دردوبخشمطرحکرد:،نشواهددرآوردراتوانروشمؤلفمی
وکلآیهیاتفسیراکتفاکرده،درشواهدقرآنیبهذکربخشکوتاهیازآیهکهمدنظراست .أ

اماگاهبنابهآنچهکهبرکویدرکتابخودمطرح؛کندآنیاموضوعاتمرتبطباآنرامطرحنمی
دارد پسیناشاره آیاتپیشینیا به بنمحمدنیز عبدالله است، »مانند؛کرده

 دربحثأنمخفف.(80:1-2)«
.درکلنسخه،تنهابرددرشواهدشعری،نامیازشاعروبحرعروضییابیتاولقصیدهنمی .ب

کند.اینشواهدصورتکاملبیانمیبهتقریبا دوموردشاهدشعریآوردهاستکهبیتمدنظررا
 کند.هااشارهمیبهآنإظهارسوایشواهدیهستندکهبرکویدرمتناصلی

 

 مصادر و مراجع مورد اهتمام عبدالله بن محمد. 5-4
تواندریافتکهعبداللهمیخوردکهازهمیننامعلماوبزرگاننحویبهچشممی،درخاللنسخه

مباحثبرایتألیفکتابش به داشتهاست،بنمحمدضمناحاطه ؛بهکتباینبزرگانمراجعه
دروکندمینامکتابراذکر،فاضلالعصام(ال،نوشتهانیاألطول في الب)دریکموردتنهاالبتهمؤلف،

ازجملهبزرگانی،اءفر و،سیرافیأخفشبرد.سیبویه،خلیل،کسائي،نامافرادرامیبقیهمواردفقط
نا چشممیهستندکه به ایننسخه در مشان چنانخورد میکو مشاهده از،شوده هم اینعلما

مکتبکوفهوهمازمکتببصرههستند.
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 زبدة اإلعرابمحاسن و معایب  .6
خطیاینۀ،محاسنومعایبیداردکهنگارندهبامطالعهوبررسیدقیقنسخاإلعرابزبدة کتاب
:هاستبندیکردهادستیافتهوبدینصورتدستهبهآن،کتاب



 محاسن کتاب. 6-1
1 . ایجاز و بزرگاختصار اینکتاباز در آنترینمحاسن یکتابعنوانبهاألسرار إظهاراست.

طبعا نحویبرایمبتدیانعالقه استکه شده مباحثنحوینوشته به ازمند آنهنوز مخاطبان
قطعا  نیستند. روشنکندودانشزیادیبرخوردار را راه که إعرابساده و وجودیکشرحساده

گاهی .بیانضروریاتاست،ازیابداجازهدهدکهخوانندهبازبانیسادهازمسائلابتداییواولیهآ
واختالفنظردرگیرپیچیدگی،بدونآنکهمخاطب،مؤلفدراینکتابۀوسادمختصر هایها
؛کردهاستشود،اینکتابراازدیگرکتبمشابهممتازبسیارنحوی

روکهمؤلفبهتریناعرابرابرایهرواژهونیزازآنجهتاختصاروسادگیکالممؤلف،به.2
اعرابرابفهمدوخودتمرینکندکهسادگیباروشیهدفمند،تواندبهخوانندهمیبرگزیدهاست،

آموئاینمس با پیشطورکههمانخوانیداردوآنهمبودنزشیله توانداینکتابمیترگذشت،
باشد؛نحوکاربردیبرایآموزشمنبعی

3 وتمامیواژگانراازاعرابهیچکلمهزبدة اإلعرابعبداللهبنمحمددر. ایفروگذارنکرده
؛تنظرویازمحاسنکتاباستاعرابکردهاست.همینتوجهمؤلفودق

4 . توجه عنوانبهبا نقشنحویواژگانکتاب، بیان اعرابو مؤلفبر درگیر،تمرکز آنکه بدون
؛استآنامتیازاتمباحثصرفی،بالغی،تفسیریوماننداینهاشود،ازدیگر

5 اس«يسمعتمنأستاذ»درخاللمتنعباراتیمانند. نقلقولاز تصریحبه یا بزرگتادانو
افزایشرابهآناطمینانواعتمادقوتمتنکتابو،وجوداینعباراتشودکهطبعا نحویدیدهمی

اینسبکارجاعبزرگاناست.داریمؤلفدرنقلآرای.اینمطلبهمچنینبیانگرامانتدهدمی
شودثارابنیعیشوعزالدینکاشینیزدیدهمینظراندرآبهگذشتگانحتیبدونذکرنامصاحب

امادرمواردی؛کندازعباراتمبهمیچونقیل،بعضهموبعضاألفاضلاستفادهمی»کهنویسنده
 .(1399:8)طالبپوروفؤادیان،«کندبهاسماشخاصنیزاشارهمی

 

 معایب کتاب. 6-2
معایبیکه؛پوشیکردنبایدازبعضیخطاهاومعایبآننیزچشمزبدة اإلعرابدرکنارمحاسن
معایبی،نخستبخش:تواندردوبخشمطرحکردمی،اینمقالآمدهاستگانبهچشمنویسند

شود:موردزیرخالصهمیچهاردروبودهروشکارمؤلفدرتألیفکتابمرتبطباکهاست
بسیارشواهد .1 ایننسخه قرآنیدر کماست.شعریو امثال نکردهنیزمؤلفحتیاز استفاده

»سادهازکالممتداولعرب،چونبهآوردنعباراتیبسیارشاهد،برایاستوگاهیتنها
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چنینشاهدیازاحادیثوروایاتدرهمکند.اکتفامی«»یا«
 نیافتیم. نسخه عمداین دلیل بتوان مؤلفبرۀشاید اصرار را کتابآن کالم سادگی و اختصار

آیاتوروایات؛دانست نبایدفراموشکردکهاستنادبهکالمعربدرشعریا کتابراغنای،اما
 دهد؛افزایشمی

بیانکچنان .2 در بنمحمد عبدالله گذشت، امانتراهایدیدگاهه اسامیآنان، ذکر و بزرگان
»گویدمیمثال ؛ناممصدروکتابموردنظررانگفتهاستاماغالبا ؛رعایتکردهاست

اینطبعا کند.کتابومصدراصلیراذکرنمیولینام«»یا«»یا«
 ؛بردلهامکانمراجعهبهمنبعاصلیراازبینمیئمس
ایرابراساسقرائتیمتفاوتازقرائتمشهورترکیبکردهاست،آیهکهجادرشواهدقرآنی،آن .3

 ؛ستقرائتآیاتازکیۀداندایننحوکندومخاطبنمیاشارهنمیقاریوقرائتبهنام
معایبی .4 از دارد، ر عبارتمفسَّ وضوحکمتریاز عبارتیکه عینعبارتیا به تفسیر تأویلو

 خورد؛بهچشممیزبدة اإلعراباستکهگاهدر

یدفعلماضی،ضربواوعاطفهاست،ویقال ؛ر(69:گالفتا)عبداللهبنمحمد،بی« ز
نائبفاعلفعلیقالومحال  اینجملهازفاعلاینفعلوجملهبهاعتبارلفظ، مرفوعاست.

یایقالۀلحاظمعناییمعطوفبهجمل ماقبلخویشاستوتقدیرآنایناستکهیقالهکذا
 ضربزید.

برایعبارت آوردهاست،حشواست.«یقالضربزید»شرحوتقدیریکهمؤلفدراینجا
توضیحیاضافه بیان یکجمله، تقدیر بیان از نشانمراد معناییو متناصلیدادن در استکه

«یقالضربزید»و«یقالهکذا»یقالضربزیدرابهۀحالآنکهاینجامؤلفجمل،نیامدهاست
 حشووزائددانست.راروبایدآنتأویلوتفسیرکردهاستکهدرواقعخودعبارتاستوازاین

شودوناشیازهاینویسندهمربوطمیمعایبیاستکهبهمحتوایکتابوگفته،بخشدوم
دهیم:آنراشرحمیاینمونهباذکراستنباطخطاینویسندهاستکه

گهمان) ؛ر(5:
أزمنةجمعاألزمنةمضاف واژه اگربگوییکه است. الثالثةصفتاألزمنة أحداست، واژه إلیه
ۀآید،پسچگونهواژالجماعة،مؤنثبهشمارمیۀؤنثودرمعنینیزباتأویلواژزمانولفظام

عدداستواألزمنةمعدودالثالثةکهمذکراست،صفتأزمنةبشود؛خواهمگفتکهالثالثة
کندیعنیزمانکهاینواژهمذکراست.استوعددازمفردمعدودخویشتبعیتمی
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الثالثة»ۀواژ است.مؤنثاستقطعا « آنمشهود تایتأنیثدر زبدة اإلعرابنسخۀهمو
الثالثةنیزنحویاند.ازلحاظنیزآنرابههمینشکلضبطکردهاألسرار  إظهارخطیۀوحتینسخ

تنهااحتمالیمنعوتاست.تابع،درجنسیت،،هرچندعددباشدنعتاستودراینجملهنعت
ایناست،یکهدردسترسعبداللهبنمحمدبودهاظهار األسرار ۀکهوجودداردآناستکهنسخ

به را واژه این«ثالث»شکل از و باشد کرده استو،روضبط برآمده آن توجیه مؤلفدرصدد
وضوحمس به توجه با نسخه واژۀلئناسخان منعوت، بهالثالثةۀتبعیتنعتاز شکلصحیحرا

اینلغزشبایدگفتکهظاهرا ،درغیراینصورتاند.ولیبهتوجیهمؤلفدقتنکرده،اندآورده
ت،دچارخطاشدهوحتیباوجودمؤلفاستوچونعدداصلیدرجایگاهصفتقرارگرفتهاس

ومؤنث مذکر را آن عدد، معدودشبودن مفرد ،استانگاشتهتابع را قضیه کهچنانسپساین
توجیهکردهاست.،گذشت
مقالهقابل موضوع به توجه با استکه بررسینسخذکر نسخهخطیاستۀکه خود های،

تفصیلهاییدارندکهدردوبخشبعدیبهنیزمحاسنومعایبوویژگیزبدة اإلعرابموجوداز
پردازیم.بهآنمی



 های مرجع های خطی و کتابخانه نسخه .7
 زبدة اإلعراباز ایران در یکی که نشد یافت بیشتر نسخه چهار مجلسشورایۀکتابخاندر،

مرکزۀهایخارج،درکتابخاندیگرخارجازایراناست.یکیازنسخهۀاسالمیاستوسهنسخ
،آخرۀونسخعنیزةملیۀفتشد،دیگریدرکتابخانهاومطالعاتاسالمیملکفیصلیاپژوهش

دارند.ظنوشتاریوظاهریتفاوتملیفرانسهبودکههرچهارنسخهباهمازلحاۀدرکتابخان
پر نگهداریمیهاییکهکتابخانهواضحاستکه ازایننسخرا مهمکنند، ترینبزرگترینو

درادامهشرحمختصریازهریکازاینکتابخانهکتابخانه هایدنیاهستند. واطالعاتدقیقها
شود.ذکرمیهرکتابخانهۀمربوطبهنسخ

مرکزالملکفیصلللبحوث»هاومطالعاتاسالمیملکفیصلبانامعربیمرکزپژوهش .1
 ریاض«االسالمیةوالدراسات در ،واقع در سعودی، عربستان شد.ق1403پایتخت تأسیس

سالۀکتابخان همان در مرکز راهاین تأسیس، نخست درهای مرکز این مشارکت شد. اندازی
دستارزشمندیازنسخخطیۀبازسازیضریحمرقدبخاری،درسمرقند،باعثشدکهبهگنجین

تاالرگفتگویکهیک«شبکةاآللوکة»درگاهازمرکزاینممهوربهمهردردستما،ۀنسخ.یابد
 دریافتشدهاست.،زباناستتخصصیعربی

درولیشده،نوشتهسطرینوزدهصفحاتغالبکهاستصفحه206فیصل،ملکنسخۀ
پسنسخه،اینانتهایهمچنین.شودمیدیدهنیزسطری25و23حتیو20،21صفحات،میان
نظربهکهداردتتمهصفحه37است،مشترکنسخهچهارهردرکهنسخهمؤلفمطلبپایاناز
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استجداگانهکتابیخود،رسدمی ابتدای)«رمضانشهرابتدائیة»عبارتتنهانسخه،پایاندر.
رمضانماه استنامعلومکاتبناموکتابتسالاماشده؛ذکر( بروداردافتادگینسخهاین.

ازبسیاریواستنگارشیوامالییخطاهایازپر.شودمیمشاهدهریختگیآبآثارآنصفحات
سطورتفاوت.استشدهکشیدهخطاصلیمتنواژگانروی.استنامفهوموناخواناآنکلمات

وصحافیاثردرافتادهکلماتخورده،آبصفحاتنگارشی،هایدقتیبیبدخطی،صفحات،در
اینهمهوهمهصفحات،ازبرخیپارگیوشودمیمشاهدهتصویردرکهکاغذیکیفیتآن،غیر
 .استبرخورداربیشتریقدمتازنسخهاینکهکندمیتقویتمادرراظن

کتابخانه،موزهومرکز»باعنوان1375دی5مجلسشورایاسالمیدرتاریخۀکتابخان .2
باترکیباعضایانتخابیوانتصابیباامنایتئتحتنظارتهی«اسنادمجلسشورایاسالمی

هایخطیتکاملخودرااستمراربخشید.شمارنسخهورئیسمجلسروندتوسعهۀریاستعالی
گنج مجلد28بالغبرجلسمۀکتابخانۀخاندر هزار رساله(61)نزدیکبه بسیاریازمیهزار شود.
تاکنوندرفهرستۀهایخطیموجوددرکتابخاننسخه ومجلس، هایمتعددمانندفهرستدنا

زبدة اإلعرابنسخهناماما؛استدسترسیقابلطریقاینازواسترسیدهثبتبهفنخا،فهرست
اهداییمحمدعلیۀیعنیعبداللهبنمحمد،کهازمجموع،وناممؤلفآناألسرار إظهاریاشرح
 خورد.هایمذکوربهچشمنمییکازفهرستبهمجلساست،درهیچ1زادهکریم

کتابخانۀنسخ در ما، نظر شمارۀمورد مجلسشورایاسالمیبه 303ۀدرقفس210687ۀ
مجلسآمده،توضیحاتکتابخانهۀهدرصفحثبتوضبطشدهاست.ایننسخهبااستنادبرآنچ

استوباخطنسختحریرینوشته21در13طعصفحاتسطریاستکهقنوزدهۀصفح266
امادرصفحاتپایانینسخه،یکاند؛سطرینوزدهغالبصفحاتبههمینشکلوشدهاست.

ۀصفح وتقریبا چهارده ازهمینصفحهسطریآمده پایاننسخه شود.خطکاتبمتفاوتمیتا
 قرن نسخه، این کتابت احتمالی تاریخ است.دوازدهم نامعلوم آن کاتب و شده ثبت هجری
خطنسخه،آغازسرلوحسادهبهزروشنگرفاست.ۀصفحاتمجدولبهشنگرفاستوصفح

وقابلفهمودربرخیازصفحات،حاشیهعمدتا  نسخهباجوهرسخوانا است. یاهنویسیشده
إظهار براینوشتنواژگانمتناصلی25نوشتهشدهوازجوهرقرمزرنگدرصفحاتنخستتا

صفحاألسرار از برایخط25ۀو نسخه پایان تا رویکلماتمتناصلی األسرار إظهارکشیدن
خوردگیوپخشجوهردارد.استفادهشدهاست.چندموردآب

کهدر«مکتبةعنیزةالوطنیة»دراستانقصیمعربستان،بانامعربیعنیزةملیشهرۀکتابخان .3
طوراست.ازاینکتابخانه،لینکیبههایخطیقتأسیسشدهاست،محلنگهدارینسخه1308

نیست دسترس در ؛مستقیم سایت در سایتکجامع المخطوطاتاما از یکی پرکاربرده های
میۀزباندرزمینعربی درکتابخانيزبدة اإلعرابۀتواننسخنسخخطیاست، که ملیعنیزةۀرا

وقفللهتعالی،مکتبةعنیزة»ابتداییایننسخه،مهرمعتبرۀشود،پیداکرد.درصفحنگهداریمی
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الوطنیة بهبه« و بررسیخوبی با است. مشاهده قابل انجاموضوح میهای گفتاینشده، توان
اینجهتدر از استو شده واقع عنیزة قدیمیشهر مسجد خود در شاید نزدیکیا کتابخانه

 خورد.همبهچشممی«جامععنیزة»ترکیبگذاریایننسخه،نام
زةعنیۀنسخ صفح21ۀصفح191در سه که درآمده تحریر رشته به یکۀسطری آن پایانی
.ایننسخهنیزداردایبهزبانعثمانیقدیمصفحهدوخطیبهزبانعربیویکشرحچهارتوضیح
برخوش خواناست. نسخهخطو وخالفدیگر شده صحافیانجام تصویربرداریپساز که ها

صفحه دو صفحات، بهتصویر نسخه این است، تکای وشکل است شده تصویربرداری برگ
برایتفکیکمیانمطالب،گاهصحافیندارد.ازجوهرسیاهبراینوشتنمطالبوازجوهرقرمز

برایخطحرکت گاه کلماتو تشکیل و کلماتگذاری باالی اصلیکشیدن شدهمتن استفاده
،نسخه6مثالدرصفحه؛هاییازخودودیگرانبهآنافزودهاستاست.کاتبایننسخه،حاشیه

یرادرتوضیحمطالبصفحهازشروحشافیه،مطالبۀابتدایصفحهازقواعداإلعرابودرحاشی
اصلیکتابنگاشتهاست.

تاریختألیف ابتدا در ربیعاإلعراب زبدةناسخ، اواسطماه روزجمعه ظهرگاه 1122األولرا
درخطبعدادعاکردهکهمؤلف،تألیفخودرادراوایلماهمحرمالحرام؛اماگزارشکردهاست

جمادی اوایلماه در و کرده است.ق1122األولیآغاز پایانرسانده تاریخبه و خود سپسنام
آورد:کتابتنسخهرابدینگونهمی

ایکهبهیاریخداوندمتعالبخشنده،بهدستبنده؛پ(94گ:1149)عبداللهبنمحمد،
خانـفقیرومحتاجرحمتپروردگارآمرزندهخویشاست،داودبنپیرعلیبنولیبنعادل

،خواند]اینکتابرا[هرکسکهآنها،خوداو،خداونداووپدرومادرشواستادانشرابیامرزدو
زمانی باقیتا دنیا در مشاهداستکه خواندنو هنگام در که را هرکه و طلبۀ، کتاببرایما
،یوسفافندیۀـاینکتابدرشهربرکیدرمدرسکرد،مورداحسانولطفقراردهدآمرزش

قمریپایانیافت.1149ظهرگاهروزجمعهبیستویکمذیالقعدهسال
،سالواقعی1122بودهاستکهاگرق1149دهدکهکتابتایننسخهدرایننوشتهنشانمی
 از27تألیفکتابباشد، استفاده همچنین است. فاصله کتابتایننسخه تألیفو میان سال

زباناستکهاعتمادهایناسخعثمانیازجملهلغزش«مدینة»بهجایکلمه«شهربرکی»عبارت
دهد.بهآنراکاهشمی

1380تا1360هایملیفرانسهکهدرواقعبهدستپادشاهانفرانسویدرسالۀکتابخان .4
کتابخان اولین شد، نهاده ۀمیالدیبنا تا که بود لوور ساختمان در کل،م1622سلطنتیفرانسه



 1401/17، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

فقطۀمجموع خطیآن کتاببود4712چاپیو اماجلد هم؛ اینکتابخانه نمیلیوپانزدهاکنون
خطیوتصاویروۀکتابونسخ به... ۀواسطداردکه ترینیکیازبزرگعنوانبهاینمنبعغنی،

میکتابخانه استکههایمطرحجهانشناخته منبعاینکتابخانه متصلبه سایتگالیکا، شود.
امکان فراهمسهجستجودربیشاز را منابعخطیوچاپیاینکتابخانه سنداز و میلیوننسخه

نیزنسخکندمی ما کردهۀو ازهمینسایتتهیه را ایننسخهتاریخکتابتایم.خود ق1176به
 نوشتهشدهاست.زبدة اإلعرابایاستکهازگرددوشایدبتوانگفتاینآخریننسخهبرمی

 ۀکتابخاننسخه 174ملیفرانسه شدهسیزدهصفحه نوشته خطیخوانا به سطریاستکه
ۀصورتسیاهوسفیددرسایتکتابخانهمنتشرشده،درباراست.ازآنجاکهتصاویرایننسخهبه

نظریکرد.درچندجایإظهارتوان،نمیاستهاییکهدرنگارشاستفادهشدهکاغذآنورنگ
ولیکاتبدرنگارش،بندینداردردگیوپخشجوهروجوددارد.نسخهجدولخونسخهاثرآب

خط،رویواژگانمتناصلیخوبیرعایتکردهاست.خود،حدودابتداوانتهایصفحاترابه
هایباحاشیهمحتوایینظرازکهشودمیدیدههاییحاشیهصفحاتازبرخیدراست.شدهکشیده

هایبهامضاییکهدرحاشیه،اماامضاییکهدرپایینحاشیهدرجشده؛دیگرنسخمتفاوتاست
ۀکتابخانۀنسخ میعنیزةملی سایت،شوددیده در نسخه توضیحاتاین در است. شبیه بسیار

ولینامناسخاست،کتاببهصورتعبداللهبنمحمدبناحمددرجشدهۀگالیکا،نامنویسند
ق1176،پسازصلواتبرمحمدوآلمحمد،تنهاسالنگارشرانداردوناسخ،درپایاننسخه

ایننسخهنیز،دوخطبهزبانعثمانیقدیمنوشتهشدهاست.ۀآخرینصفحدردرجکردهاست.


  نسخ ۀتطبیق و مقارن .8
ترینخواندانست.بزرگرایکسانوهمزبدة اإلعرابموجودازۀتوانچهارنسخطورکلیمیبه

بهمؤلفرسدنظرکاتببودهاستولزوما هادرتعلیقاتیاستکهبهنظرمیافتراقنسخهوجه
رادرمیاناینترینحاشیهوکمملکفیصلبیشترینخطایامالییوافتادگیۀمربوطنیست.نسخ
دریک،درمجموعازلحاظخطاوافتادگیوفرانسهعنیزةمجلس،ۀسهنسخچهارنسخهدارد.
نمونهازخطاهاینگارشیهرنسخهبیانشدهاست.یکآیند.درجدولزیرسطحبهشمارمی



نمونهخطاهاینگارشیهرنسخه.1-8جدول
 صحیح واژه یا عبارت واژه یا عبارت خطا )نام اختصاری( نام نسخه

ذنوبیزنوبی)في(ملکفیصل
ماضي)مج(مجلس فعل  فعلماض 
أمرحاضرأمرحاظر)عن(عنیزة
)دوبازو(يذراع زراعي)فر(فرانسه
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گونهم چنین ۀ مانند واژگانی «سألنی»ضبط و«مسألة»و شکل یک به نسخ تمامی در
شیوهصحیحنگارشبراساسنیازبهتصحیحآمدهاستکهطبعا «مسئلة»و«سئلنی»صورتبه

دارد.همزهدرعربی
نسخنشدهگذارییکازنسخ،حرکتهیچ کلماتۀبهدرجتشدیددرکلیفرانسهۀاندوتنها

است. تشدیداهتمامورزیده ۀجزنسخهبنیازمندبه افتادگیدارد،چهارمجلسکهحدود صفحه
شودکهباتطبیقبایکدیگرقابلحلهابهچندجملهیاچندخطمحدودمیافتادگیعباراتنسخه

است.
؛قیاسیاستـروشالتقاطیزبدة اإلعراببهترینشیوهبرایتصحیحباتفاسیریکهگذشت،

طوریقینقابلتشخیصناقدمنسخبه،سوازیککهچرا هایخوبراحبایدضبطیستومصح 
تصحیحوتغییرهاوخطاهاییدارندکهنیازمندیکازنسخ،ضعفهر،گلچینکند؛ازسویدیگر

متنهستندوالزماستکهگاه هارااصالحکند.علمیخودآنۀحباذوقوسلیقمصح 
 

 نتیجه .9
ازفي النحواألسرار إظهاراولینشرحمعربکتاب،عبداللهبنمحمدبنولیۀنوشتزبدة اإلعراب

 استو شده هجرینگاشته دوازدهم ابتدایقرن در برکویاستکه محمد میراثعالمه تنها
برجای تألیف، این از هاینسخهمانده کتابخانهخطی برترین در آن جهان و ایران .استهای

واژگانبابیانیسادهوروانواستفادهازمنابعۀاختصاروایجازدرکالم،پرداختنبهإعرابکلی
هرچندعبداللهبنمحمداست.تألیفازجملهمزایایاین،صرفیونحویعلمیمتقنومحکم

،وآثاراونیزبیشازپنجاثرشمارشنشدهاستآشنایینیستنامۀنویسند ازآنجاکهکتاباما
وآموزشیدرمدارساسالمیاستانبولاست،ترینکتبنحویهمچنانازمتداولاألسرار إظهار

یکعنوانبهتوانازاینتصحیحومیتحقیقۀکاریاستدرخوروشایست،اإلعراب زبدةتصحیح
ۀنبودننسخدستجهتدربهکتابآموزشیوتمرینیبرایصرفونحوکاربردیاستفادهکرد.

کهنیازمندانتخاببهترینواژههرنسخهدرشمارنگارشیخطاهایبیباتوجهبهوجودنخستو
پیشنهادیبرایتصحیحایننسخه،روشالتقاطیـقیاسیاست.ۀ،شیوهاستازمیاننسخه



 نوشت پی
خطینسخۀهزارازبیشدارایایمجموعهاسالمی،شورایمجلسکتابخانۀبهاهداییهایمجموعهمیاندر .1
کتابخانۀبهشمسی1377درتبریزیزادهکریممحمدعلیکهاستمانندیکماسنادوتاریخیهایعکسنظیر،بی

استکردهاهدامجلس مجموعۀبهمجلسکتابخانۀخطیهاینسخهفهرست3/40و1/40،2/40جلدهای.
 (.35-1392:34رنجبرمحمدی،)دارداختصاصایشاناهدایی
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 منابع 
قرآنکریم

تحقیقمحمودالفاخوريوشوقيصحیحوتال،نهر الذهب في تاریخ حلب(،1419الباليالحلبيالشهیربالغزي)
،الطبعةالثانیة،حلب،دارالقلم.1شعث،ج

،ةنوربنأبيبکرالشیخيالداغستاني،جدأبعنایة،إظهار األسرار في النحو(،1430،محمدبنپیرعلي)يالبرکو
دارالمنهاج.

)کاتبچلپيحاج )بیيخلیفه عبدالله بن مصطفی ،) کشف الظنون عن أسامي الاتب والفنونتا(، تصحیحال،
یروت،دارإحیاءالتراثالعربي.الدینیالتقایاورفعتبیلگةالکیسی،بحمدشرف:متحقیقالو

محمد شوشتری، خلیفه و ابراهیم )رقیه 1396خرمی نسخ»(، بررسی و تحلیل ۀمعرفی، شرح المفصلخطی
.54-37،پاییزوزمستان،2،سالنهم،شادب عربی ،«عزالدینعبدالعزیزکاشی

،«زادهتبریزیبهکتابخانۀمجلسشورایاسالمیمجموعۀاهداییمحمدعلیکریم»(،1392آ)رنجبرمحمدی،پانته
.35-34،پاییز،20،دورۀجدید،شنامۀ بهارستان

،بیروت،دارالعلمللمالیین.األعالم(،1980الزرکلي،خیرالدین)
ول،مهران.،استانب2،جقاموس األعالم(،ق1306الدین)سامی،شمس
،استانبول،مهران.5،جقاموس األعالم(،ق1314)ــــــــــــــ

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی: ها، موزه سازمان کتابخانه
https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/56202 

برکتابنسخهخطیباتکیه)بررسیجایگاهنحویعزالدینکاشی»(،1399فؤادیان)محمدحسنپور،داناوطالب
.21-1،بهار،1سالدوازدهم،ش،ادب عربی،«(شرحالمفصل
،کتابخانهمجلسشورایاسالمی.210689شأزهر الشروح،(،1176عبداللهبنمحمد)

،کتابخانهمجلسشورایاسالمی.210687،شمارهزبدة اإلعراب،(الفتا)بیـــــــــــ
،بدونشماره،مرکزالملکفیصلللبحوثوالدراساتاإلسالمیة،معرب إظهار األسرار شرح،(بتاـــــــــــ)بی

مکتبةالعباس.
،مکتبةعنیزةالوطنیة.96،شمارهزبدة اإلعراب(،1149ـــــــــــ)
،کتابخانهملیفرانسه.4206.شمارهزبدة اإلعراب(،1176ـــــــــــ)
( ،مکتبةجامعةالریاض،قسم4224ش،علی ثالثة کتب أولها أزهر الشروحمجموع یشتمل (،1150ـــــــــــ

المخطوطات.
،4و2،جمعجم التاریخ التراث اإلسالمي في ماتبات العالمتا(،بلوط)بیالرضاوأحمدطورانقرهبلوط،علیقره

ترکیا،دارالعقبة.-قیصري
  کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی:

 https://www.ical.ir/ical/fa/Moarrafi 

،بیروت،دارإحیاءالتراثالعربي.6و3،جمعجم المؤلفینق(،1414کحالة،عمررضا)
اکبرغفاری،ج،بهتصحیحوتحقیقمحمدآخوندیوعلیاألصول من الاافي(،1363کلینی،محمدبنیعقوب)

،تهران،دارالکتباالسالمیة.1
اومطالعاتاسالمیملکفیصل:همرکزپژوهش

  https://www.kfcris.com/ar/about 
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 :ترین مساجد شهر عنیزه معرفی مسجد بن عثیمین، از قدیمی
https://www.okaz.com.sa/article/1000789 

 نسخ خطی کتابخانه ملی فرانسه:
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?version=1.2&operation=searchRetri

eve&query=dc.type%20adj%20%22manuscrit%22%20sortby%20indexationdate

/sort.descending 
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