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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-IbnMuhammad”, 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-IbnPirAli-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.

Keywords: Zobdat al-E’rab , Ezhar al-Asrar, AbdAllah-Ibn-Muhammad,
Mohammad Berkavy, Educational Syntactical texts.
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نقد و بررسی نسخۀ خطی

زبدة اإلعراب تألیف عبدالله بن محمد
فائزه صفائیه

*

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

عبدالحسین فقهی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
(از ص  1تا )20
تاریخ دریافت ،1399/7/18 :تاریخ پذیرش1399/11/5 :
علمی-پژوهشی

چکیده
نسخههایخطی،میراثمکتوبوبرجایماندهگذشتگاناستوارزشواهمیتحفظاینآثاربرکسیپوشیده

تألیفعبداللهبنمحمد،کتابیاستحاویمباحثصرفیونحویکهبهطور

نیست .نسخۀخطیزبدة اإلعراب 
یمیپردازد.
ویژهبهاعرابوشرحمختصرکتابإظهار األسرار في النحو نوشتۀمحمدبنپیرعلیبناسکندربرکو 
ایناثر،گذشتهازارزشفنی،آموزشی وعلمیاش،ازآنجهتکهنخستیناعرابنگاشتهشدهبرکتابإظهار
األسراراستشایستهتوجهوتصحیحونقداست.شایانذکراستإظهار األسرارازمهمترینکتبعلمیوآموزشی
چهارنسخهدرکتابخانههایسراسردنیابهدستآمده

نحویدرمدارسدینیترکیهبهشمارمیآید.اززبدةاإلعراب

است که یکی از آنها در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود .نسخههای دیگر این اثر ،در
کتابخانه هایبزرگیچونکتابخانۀملیفرانسهوکتابخانۀدانشگاهملکفیصلعربستانموجوداست.اینمقالهبا

رویکردیتوصیفیـتحلیلی،ضمنبیانشرححالیازمؤلفإظهار األسرار ومؤلفزبدة اإلعراب،نسخۀزبدة
کند.سپسازمحاسن،معایبوویژگیهایفنیآموزشیایننسخهکهدرجریان

اإلعرابراکاملوجامعمعرفیمی
مقابله ،تحقیق و تصحیح به دست آمده است ،گزارشی ارائه خواهد داد .از آنجا که تاریخ کتابت دو نسخه از
نسخههایموجودنامعلوماستوتاریخکتابتدونسخۀدیگرنیزبازمانتألیفکتابفاصلۀزیادیدارد،تشخیص

رو،ازمهمتریننتایجاینمقاله،دریافتبهترینروشتصحیحاین


نسخۀنخستواصلدشواراست؛ازهمین
نسخۀخطیاست .
واژههای کلیدی:زبدة اإلعراب،إظهار األسرار،عبداللهبنمحمد،محمدبرکوی،متونآموزشینحوی .

*.رایانامۀنویسندۀمسئول:

F.safaieh@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
آنجا که سخن دربارۀ صیانت از علم و اثبات تاریخچۀ مباحث علمی به میان آید ،تصحیح
مییابد .نسخهشناسان و
نسخههای خطی بهعنوان میراث مکتوب هر زبان ،ارزشی دوچندان  



خوددانسته و

هایچاپنشدۀخطی راوظیفۀ


محققان،شناسایی،تصحیح،تحقیقومعرفیکتاب
تدریجبهصورت


اند.اینامر،طیقرونگذشتهبه

احیاءآثارمکتوبپیشینیانپرداخته
ازدیربازبه
فنی تخصصی درآمدومراکز علمیوآموزشیازدستاوردهایاین فن،بهرههابردند.طبعا این
بهنسلهایمتأخر،نقشارزشمندیداشتهاست .

اقدامدرانتقالعلوموفرهنگاسالمی
بیگماناهتمامعلمایاسالمبهجمعوتدوینوعرضۀآثارپیشینان،ثمرۀمعارفاصیلاسالم

وتشیعوتربیتمتخصصاندراینزمینهبودهاستکهائمههدی(ع) باعباراتمختلفوبیانهای

توصیهفرمودهاند؛بهعنواننمونهامامصادق(ع)بهزرارهفرمود« :

گوناگونبهاینمهم
» (کلینی.)52/1:1363،
نگارندگان مقالۀ حاضر که عالقهو دغدغۀ حفظوحراستازآثارخطی را دارند ،معتقدند
تصحیحنسخخطیدرحکماحیاییکانساناست؛چراکهبااحیاییکنسخۀ خطی،آرایک
مؤلفزندهمیشودوگوییکهخودویرااحیاکردهایم؛ وچهکاریبهترازاحیاییکانسانکه

پسازبررسینسخههایمتعددوجستجودر

ازاینرو
()32:6؛ 
فهرستهایمختلف،نسخۀ زبدة اإلعراب تألیفعبداللهبنمحمد،عالمناشناختۀ قرندوازدهم
اشایستهتحقیقوتصحیحیافتهاند .

هجری،ر
ایننسخه،کتابیاستحاویمباحثصرفیونحویکهواژگانوعباراتکتابإظهار األسرار
في النحو محمد بنپیرعلیبناسکندربرکویرا اعرابمیکندودرخاللاعراببهبعضیاز
نکتههایصرفیونحویوموارداختالفیاشارهدارد.

ازمیانشروحمتعددیکهبرکتابإظهار األسرار نگاشتهشده،زبدة اإلعراب،شرحیاست
معربومزجیکهعبداللهبنمحمدآنرابهرشتۀ تحریردرآورده وتاکنونکسیآنراتصحیح
لحاظتاریخیمیتوانادعاکرداینکتاب،نخستیناعراب إظهار األسرار


چنینبه
نکردهاست .هم
آندرمدارسترکیه،بهنظرمیرسد

است .با توجهبهاهمیتکتابإظهار األسرار وکاربرد فراوان 
میتوان زبدة اإلعراب را کتابی
اعراب واژگان آن برای درک بهتر کتاب ضروری است .در واقع  
آموزشیبراییادگیریکاربردینحودانست .
میپردازیمو
دراینمقال،نخستبهارائۀشرححالیازمحمدبرکوی،نویسندۀإظهار األسرار 
پسازبیانویژگیهایکتاب،بهسراغشرححالعبداللهبنمحمدوتألیفاو،یعنیزبدة اإلعراب
میرویم.درنهایت،ایننسخهرابابررسیوتبیینروش کارمؤلفوبیانمحاسنومعایبآن،از
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لحاظ ارزش علمی و ادبی نقد و بررسی میکنیم .سپس ضمن بیان تعداد نسخهها و کیفیت
هریک،بهتطبیقومقارنۀنسخوبیانبهترینشیوهبرایتصحیحایننسخهمیپردازیم .


 .2محمد برکوی
محمد بن پیرعلی بن اسکندر الرومی الحنفي ،ملقب به زینالدین ،محیالدین و تقيالدین و
مشهور به برکوی در 929هـ.ق در شهر بالیکسرای ترکیه دیده به جهان گشـود (کحالة:1414 ،

دهاند،درقاموس
.)176/3ویکهنامشرا درمنابعمختلف ،برکاوی،برکلیوبیرکلیهمثبتکر 
األعالم عثمانی بهمحمدافندیمشهوراست (سامی.)1284/2:1306،پدرشازعلماومعلمانو
سریبودوزین الدیننیزازکودکیتحتتعلیمپدرقرارگرفتوپسازحفظ

قاضیانشهربالیک

قرآن کریم ،به شاگردی افرادی مانند شمسالدین کوچک افندی و عبدالرحمن افندی پرداخت
(همان).پسازدریافتاجازۀفقهیوشرعیازاستادش،عبدالرحمنافندی،بهتدریسدرمدارس
دینیاستانبول مشغولشد.ازآنجاکهدرشهرب رکیتدریسداشت،اورابههمینمکاننسبت
دادهاند و از همینجا به «برکوی» مشهور شد (الزرکلی .)61/6 :1980 ،از شاگردانش میتوان

مصلحالدیناألوالمشيرانامبردکهبرخیازتألیفاتبرکوی،ازجملهإظهار األسرارراشرحکرده

خلیفه،بیتا .)117/1:


(حاجی
است
سلیمدومهمزمانبودودراینمدت،عالوهبر


سلیمقانونیوسلطان

زندگیاوباسلطان
دورۀ 
ولیتهاینظامیوسیاسینیز
تدریسوتعلیممسائلدینیوبرگزاریجلساتوعظوارشاد،مسئ 
برعهدهداشت (سامی.)1285/2:1306،ویدرعمرکوتاه52سالۀ خویش،آثار متعددیتألیف
قرهبلوط،علیواحمد،
کرد.درمعجم التاریخ التراث اإلسالمي 93،اثربرایویثبتشدهاست ( 

بیتا )2995-2982/4 :که از مهمترین و مشهورترین آنها میتوان به کتاب الطریقة المحمدیة در

ّ ّ
وعظ و امتحان األذکیاء و شرح لب اللباب في علم اإلعراب قاضی بیضاوی اشاره کرد .کتاب
العوامل الجدیدة یا العوامل برکوی با بیش از چهلبار تجدید چاپ (البرکوی )19 :1430 ،که

معارضهایاست با کتاب العوامل المائة عبدالقاهر جرجانی ،نیز از مهمترینو مشهورترین آثار

،درمیانعلما،نامی آشناست .إظهار األسرار

اوستونامالعواملین یاعوامل الجرجاني والبرکوی
في النحو و راحة الصالحین ورسالة في أصول الحدیث نیزازدیگرآثاربرکویاستکهدرمنابع
مختلف بدان اشاره شده است .از برکوی ،آثار دیگری بهصورت رساله و کتاب باقی مانده که
بسیاریازآنهاهنوزبهصورتنسخۀخطیاستوتصحیحنشدهاست.وفاتویرادر981هـ.ق

ثبتکردهاند(کحالة176/3:1414،والزرکلي .)61/6:1980،
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 .3إظهار األسرار في النحو
برکتابخانههایمختلف

إظهار األسرار في النحو از جمله آثار برکوی است که نسخۀخطی آن عالوه 
دنیا،ازجملهکتابخانۀملکسعودوکتابخانۀملیتوکیویژاپن،درکتابخانۀآستانقدسرضوی،
سازماناسنادوکتابخانۀملیایرانوکتابخانۀمجلسشورایاسالمینیزموجوداست.اینکتاب
رانخستینبارانور بنأبیبکرالشیخیالداغستانیتصحیحوتنقیحکرد ودار المنهاجعربستان


سعودیدر1430ق(2009م)آنرابهچاپرساند.در1434ق(2013م)نیزبهدستیونسعبدالله
محمدالدخیالعباديتصحیحشدودار الکتبالعلمیة آنرامنتشرکرد .کتابخانۀ آستانقدس
َّ
رغموجودنسخههایخطی

رضوی،هر دونمونهمحققإظهار األسرار رادرمخزنخوددارد .به


نسخهایکهازکتابخانۀ
فراوانازاینکتابدردنیا،شیخیداغستانیدرتصحیحخود،تنهابرپنج 
األزهروانتشاراتداغستانبهدستآورده،اعتمادکردهاست(البرکوی .)23:1430،
ناماینکتابدرنسخههایمختلفبهصورتإظهار األسرار فی النحو ،إظهار األسرار علی
النحو و إظهار األسرار الخفیة علی القواعد النحویة ضبطشدهاست.برکوی،خوددرابتدایامر،
پسازحمدخداوندودرودبرپیامبروخاندانش،إظهار األسرارراچنینمعرفیمیکند :
کنندهای بهآنتماما و
این،رسالهایاستدربارۀ آنچهکههراعراب 

(همان)45:؛
نیازداردوآن(نیاز)شاملسهچیزاست:عامل،معمولوعمل،یعنیاعراب .

قطعا

ویبحثشرادرکتاببااینتقسیمآغازمیکند :دربابعامل،ابتداکلمهوتقسیماتآنرا
ژگیهاییرابیانمیکندوسپس،بابیانتعریفیاز
میآوردوبرایهریکبهاختصارتوضیحاتووی 

ازاقسامکلمهمیپردازد؛دربابدوم،تعریفی

عامل،بهشرحوتوضیحآنوتقسیماتشدرهریک
دیدگاههاینحویخودرابیانمیکند؛بابسومکتاب،به

ازمعمولارائهمیدهدوباشرحشواهد،
مبحثاعراباختصاصیافتهاست.دراینباببرکویاعرابرابرحسبذاتوحقیقت،محل،
اذوقعلمیخود،توضیحمیدهد .

وصفتتقسیممیکندوهریکرامتناسبب

نوع
کتابإظهار األسرار کتابیمختصرو مفیددربارۀ مسائلنحویاستکهبابیانیمحکمودر


دیدگاههایابنمالک،صاحبالفیهوابنهشامصاحبمغني

عینحالبهاختصاروساده،گاهبا

میتوانگفتازمنابع
بنابرمشاهداتوبررسیهای انجامشده  ،

مقابلهمیکند(همان .)8:

اللبیب 
مهم نحوی در مدارس دینی ترکیه،همین کتاب إظهار األسرار و شروح متعدد آناستو اصل
ازچاپهایپرفروشاست.شایدهمینامررابتوانبهترین

کتابوبرخیازشروحمعروفآن ،
کهیکیازآنهازبدة اإلعراب

مشوق برایتصحیحوچاپشروحموجود إظهار األسرار دانست 
است .
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شروح إظهار األسرار

کهمعروفترینآنها،نتائج األفاار نوشتۀ

برإظهار األسرار،شرحهایمتعددینوشتهشده است 
حسینبناحمدزینیزاده

مصطفیبنحمزه وحل أسرار األخیار علی إعراب إظهار األسرار نوشتۀ 
چاپرسیدهاند.داغستانی،مصححإظهار األسرار ،نام

برخیازآنهاتصحیحشدهو به 

استکه
این شروح را در پایان کتاب خود آوردهاستو بیش از  24شرح و حاشیهبرای إظهار األسرار
برشمردهاست(برکوی.)143:1430،وجوداینتعدادازشرحبریککتاب،نشانۀاهمیتآندرنظر
علماومخاطبانونیزبیانگرعظمتعلمیآناست .
آنچهنگارندگان اینمقالهرابهتصحیحوتوجهبهزبدة اإلعراب واداشتهاست ،آناستکهبر
اساسگزارشداغستانیونیزبررسیمنابعمتعدد،با وجودشروحبسیاربرایإظهار األسرار،تنها
کتاباهتمامورزیدهاند؛یکی حسین بن أحمد معروف بهزینیزاده (متوفی1168

دونفربهاعرابواژگان

قمری)ودیگریعبدالله بن محمد بن ولی(متوفی1123ق)(همان).کتاباعرابزینیزاده،کتابیاست
مفصل درباب اعراب إظهار األسرار .حسین بن احمد نام آن را حل أسرار األخیار علی إعراب
إظهار األسرارگذاشته؛امااینکتاببهمعرب اإلظهاریا َ
معر ٌب علی اإلظهار نیزمعروفاست.در
ِ
اینمیانزبدة اإلعراب عبداللهبنمحمد،ناشناختهو ظاهرا ازدیدگاناهلنظروعلم،مغفول
ماندهاست  .ایندرحالیاستکهباتوجهبهتقدمعبداللهبنمحمدبرحسینبناحمد،بهنظر
چنانکهدریکیاز
میرسدزبدة اإلعراب زودترازمعرب اإلظهار بهرشتهتحریردرآمدهباشد .

ثبتکردهاند،حالآنکه

زینیزادهرا1152ق
منابعنیزتاریخکتابتنسخۀ نخست معرب اإلعراب  
رو،بهجهتفضلسبقهمکه
؛ازاین 

نسبتدادهاند

نسخۀابتداییزبدة اإلعرابرابهسال1122ق
ضروریمینماید .

باشد،پرداختنبهزبدة اإلعراب
زینیزادهومقایسۀآنبا
عالوهبرمطالبیکهگذشت،بانگاهیاجمالیبهکتابمعرب اإلظهار 
زبدة اإلعراب ،بهخوبی درمییابیم که زبدة اإلعراب کتابی آموزشی و نگاشتهشده برای کسانی
کهزینیزادهدرکتاب

استکهمبتدیوخواهانیادگیریکاربردیصرفونحوهستند،در حالی




خودگاهچنانمفصلتوضیحدادهکهازاصلموضوعفاصلهگرفتهاست؛ براینمونه ،عبداللهبن
،چندخطیبهاختصارتوضیح

محمددربیاننقشنحویکلمۀ «رب»در﴿الحمدللهربالعالمین﴾
ولیزینیزادههمینکلمه

میدهدوتماماحتماالت مشهور اعرابیرابابیانیسادهمطرحمیکند ،

یکصفحهشرحمیدهدونهایتانیزمخاطبنخواهددانستکهبهترینوجهاعرابی

رادربیشاز
دستشرحهایمفصلدرکتابزینیزادهبسیاراست .

دراینکلمهکداماست .
ازاین
 .4عبدالله بن محمد
یااآلیدینیثبتکردهاند.درمعجم

اکثرمعاجم نامکاملاوراعبداللهبنمحمدبنولیالقیوجقی
المؤلفیننامشتحتعنوانفاضلیبهنامعبداللهبنمحمدبنوالیاألیدینیالحسنینگاشتهشده
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است(کحالة.)144/6:1414،متأسفانهاطالعاتدقیقی ازاینمؤلفدردستنیستوتنهابرخی
از منابع،بهذکر ناماو،تاریخوفاتو ذکربرخییاهمۀ آثارشکهازپنج عددتجاوزنمیکنند،
اکتفاکردهاند .

برای آنکه بتوانیم به شناخت جامعی از عبدالله بن محمد دست یابیم ،نخست دربارۀ نام
«قیوجق»و اطمینانازاینکهاینشهرکجاستنسخوکتبرابررسیکردیم.درکتابنهر الذهب
بهعنوان یکیازمحلههایشهرمرعشدرکشورسوریهآمده(البالي،
في تاریخ حلب،نامقیوجق 

 )142/1 :1419و تنهاکسیکه با این نام در معجم

المؤلفین ذکر شده است ،عبدالرحمن القیوجقی

است.درقاموس األعالمنامقیوجقبهعنوانیکیازوالیتهایمنطقۀآیدیندرکشورترکیهمعرفی
شدهاست(سامی .)3804/5:1314،
باتوجهبهالقابیمانندعثمانی،آیدینی،بزیزادهوأیوبیکهدرکتبمعاجمبرایعبداللهبن

محمدذکرشدهوهمچنینبهتصریحخودنویسندهدریکیازآثارشبهنامأزهر الشروحکهخود
را ساکن در روستای قیوجق از بالد آیدین معرفی میکند ،میتوان ادعا کرد که او یک مؤلف
عثمانیاألصلاستنهسوری.

درهیچیکازمعاجم ،سالوالدتاوذکرنشدهوتنهابرخیسالوفاتویرا 1123قمری

تنهامیتوانادعاکردکهاوپیش از1123ق

باتوجهبهآثاریکهازویباقیمانده ،

ذکرکردهاند.

زندهبودهولزوما درآنسالازدنیانرفتهاست؛چراکهدریکیدیگرازآثاروی،تاریخ1137ق
برایتألیفدرجشدهاست.معجم المؤلفیننیزتنهانوشتهاست«:کانحیاقبل1123هـ1711،م»
تنهامیتوانگفت

اکنونبابررسیهایانجامشده،دربارۀوالدتووفاتاو،

(کحالة.)144/6:1414،
کهویبخشیازعمرخودرادراواخرقرنیازدهمگذراندهودرنیمۀاولقرندوازدهقمریازدنیا
رفتهاست.مجموعآثاریکهبرایایننویسندهثبتشدهاست،پنجکتاباستکههمۀآنهاصرفی
و نحوی است .از مهمترین آثارش أزهر الشروح در شرح و إعراب التصریف العزی (العزی في

التصریف)زنجانیاست.بهغیرازأزهر الشروحوزبدة اإلعراب،آثاردیگراینمؤلفعبارتاست
از:رسالة في فعل التعجب درعلمنحو،شرح األمثلة درعلمصرفوشرح البناء درعلمصرف
،بیتا .)1442/2:
،علیارضاواحمد 
قرهبلوط 
( 
با تعاریفی که گذشت ،عبدالله بن محمد را میتوان نویسندهای گمنام و یا دست کم
شدهایدانستکهمانندبسیاریازمؤلفانغیر مشهور،هنوزارزشویوآثارشبر
کمترشناخته 
َّ
ناشناسبودنمؤلف،دلیلبرضعفنوشتههاومؤلفاتاونیستو

کسیمعلومنشدهاست.طبعا 
بنابرقاعدۀ«

»بایدبرگفتههایوینظرکرد .
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 .5زبدة اإلعراب
بهمنظور دریافت نگاهی همهجانبه و دقیق به این نسخه ،مطالب بهصورت دستهبندی و
گذاریشدهدرچندبخشارائهمیشود .


عنوان


 .1-5تار یخ تألیف و کتابت زبدة اإلعراب
معجم التاریخ التراث اإلسالمي تألیف زبدة اإلعراب را 1121ق ضبط کرده است (همان) .ازمیان
موجود،تنهایکیازنسخهها (نسخهعنیزة) تاریخداردکهتاریختألیفرا1122قبیان

نسخههای 

کردهاست .عبداللهبنمحمد خود پایانتألیفأزهر الشروح را1123قثبتکردهودرمقدمۀ آن
مینویسد :زمانیکهدرحالتألیفزبدة اإلعراب بودم،ازمنخواستندکهشرحینیزبرالعزی

بنویسم:
(عبداللهبنمحمد1176،و:1150گ1پ)؛در هنگام تألیف زبدة
اإلعراب ،شاگردان پیشتاز [من] ،بهویژه کسی که نمیتوانستم درخواست او را رد کنم ،از من
خواستندکهشرحیبرالعزیبنویسم.

اینجملهبیانگرتقدمزبدة اإلعراببرأزهر الشروحاستکهاگرتاریخ1123قرابرایتألیف
أزهر الشروح تاریخ صحیحی بدانیم ،اثبات تاریخ  1121یا 1122ق برای تألیف زبدة اإلعراب

چندان دور از ذهن نخواهد بود .نسخۀ عنیزة کتابت این نسخه را سال  1142و نسخۀ فرانسه
1176قدرجکردهاست .


 .2-5انگیزۀ تألیف و نامگذاری کتاب

مؤلفدردیباچۀ  کتابپسازحمدوثنایخداوندودرودبرپیامبروخاندانواصحابش،از
انگیزۀخودبرایتألیفمیگوید :

(عبدالله
بنمحمد،بیتاالف:گ1پ)؛وامابعد[،این]بندۀضعیف،عبداللهبنمحمدـخداوندهردوی

میگوید :شاگردانویژۀ[من] ازمن
دوجهانهمهجانبهمحافظتنمایدـ [چنین]  

آنهارادرهر
هاوپیچیدگیهای


آن،گره
معنابنویسمتابهواسطۀ

خواستندکهشرحیمختصردرلفظومفیددر
کتابإظهار األسرارعالمهبرکویـخداونداورادرباالتریندرجاتبهشتجایدهدـگشودهو
حلشود؛[ولی]قلبماجازهندادوسخنآنانرابهگوشجاننگرفت.پسزمانیگذشتوآنان
[برخواستۀخود]پافشاریکردند،بهآنانگفتماگرخداوندپسریبهمنعطاکندکهبتواندکتاب
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اظهاررابخواند،منهمآنچهشماخواستیدرامینویسم.پسخداوندپسریبهمنعنایتکردو
سالگیرسیدوسپسازدنیارفتووارثوبازماندهایبرایمانماند.سپس،یکنفرکه


بههفت
نمیتوانستمدرخواستاوراردکنم،ازمنخواستار [اینشرح] شدومنبراینشرحمصمم

شدم ....

سپس دربارۀ نام این کتاب چنین مینویسد:
(عبدالله بن محمد ،بیتا ب :گ1ر)؛  ...و از گزیده علمای متأخر ،خالصه و عصارۀ


اعرابرابرگزیدموبههمینسبب ،باتوکلبرخداوندبسیارمهربان،این[اینکتاب]رازبدة
اإلعرابنامیدم .

نام این نسخه در تمامی منابع و همۀ نسخهها یکسان است و نام دیگری برای آن درج
کهپیشترگذشت،درأزهر الشروح

نشدهاست.همچنینمؤلفآن،یعنیعبداللهبنمحمد،چنان
نیزنامآنرامیبردواینخوددلیلآناستکهاینکتابازعبداللهبنمحمداستوبهنظر،شکی
درنامومؤلفآننیست .
 .3-5روش مؤلف در تألیف کتاب

تألیفکتابونگارشمباحثدقیقعلمی،نیازمندروشواصولیدقیقونظاممنداست.علمانیز

ازدیربازبهاینمهمتوجهداشتهاند ومعموال درمقدمۀ کتاب ،شیوۀ کارخودراشرحمیدهند.

وتأکیدمیکندکهاینکتابرابرای

عبداللهبنمحمدنیزدردیباچۀکتابخودبهاینمسئلهاشاره
رفعپیچیدگیهایاعرابیکتابإظهار األسراربرکوینوشتهاستوشرحیاستوجیز اللفظووفي



.سپستصریحمیکند :

المعني
(عبداللهبنمحمد،
بیتا الف :گ1پ و2ر)؛من [دراینکتاب]آنچهخودبرآنآگاهمراانباشتهنکردهام ،مگرآن

متوجهآنکردهام؛

مواردیکهکمیابیاشایعیاضعیفبودهاستکهدراینصورت[خوانندهرا]
قدرطوالنیگفتهامکهماللتو

کردهامکهمعنی ،مختلشودو 
نهآن
نهآنقدر [سخنرا]کوتاه 

خستگیآوردوازگزیدۀعلمایمتأخر،خالصهوعصارۀاعرابرابرگزیدم .

خودآوردهاست،میتواناصولکاراو رابهشرحزیر

عالوهبرتوضیحیکهمؤلفدرمقدمۀ 
بیانکرد :
 .1عبداللهبنمحمددراعرابواژگانروششرحواعرابمزجیرابرگزیدهاست؛ بهاین
معنیکهواژهیاعباراتکوتاهیازمتناصلیراآوردهوسپسبالفاصلهاعرابآنرابیانکرده
است؛بهعبارتدیگر ،اعرابمتصلبهاسلوباست؛گویادوعبارت،یعنیعبارتمتناصلیو
عبارتشارح،ازیکنفرصادرشدهاند.
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نحویواژگانبودهاستوبهندرت و

 .2اساسکارمؤلفدراینکتاب،بیاناعرابونقش
شودکهواژهایراازحیثساختارصرفیبررسیکند.


دیدهمی
تنهادرچندموردانگشتشمار

 .3مؤلف ،نکته هایعلمیومباحثخاصراکهدرتألیفاتبزرگانپیشینمطرحبودهیادر
حوۀ موارداختالفیقرارمیگیرد،بازبانیکوتاهومفهومتبیین وضمنبیانوجوهمختلفاعرابی،
گاه ،نظرخودراهممطرحمیکند.اوکوشیدهاستکهبابیانفرضیهوجواب ،خوانندهرادرمتن
دخیلکندوبرایاینکارازعباراتیچون«فإنقلت...قلنا»...استفادهکردهاست:
(همان:گ60ر)؛
ازآنجهتکهصدارتطلباستودارایمعنای

پساگربگوییکه«ال»درعبارت«الیکون»
َّ
نفی ،مانع آن است که متعلق واقع شود؛ خواهم گفت که «ال» در میان حروف مشابهش،
[متفاوتاستو]صدارتطلبنیستتابتواندمیانعاملومعمولواقعشود.


 .4مؤلفازبیانمسائلتکراریپرهیزمیکندواگرجاییمطلبیراشرحدهد،دیگرباربهذکر
َّ
ونظیرآنبسندهمیکند.نیزازبیانمسائلیکه

عبارت«فقد َّمرمنغیرمرة»یا«تذکرماذکرآنفا»
شودوچندانضرورینیستپرهیزمیکندومخاطبراباعبارت«فمنأراد


باعثاطالهکالممی
فلیرجعإلیه»بهتحقیقومراجعهبهمصادرتشویقمیکند:
ولهذاالمقامتوجیهآخرمشهوربینالطالبولذاأعرضناومنأرادفلیطلبمنمحله»(همان:
صرفنظر
همینروازآن 
گ3ر)؛وبرایاینمسئلهتوجیهدیگریمیانطالبمشهوراست،از 
کردیموهرکهخواستاراست،آنراازجایگاهخود،بخواهد.

برجسته سازینکاتمهمبرایمخاطببدونآنکهتوضیحاضافهایبیانشودوتنهاباذکر

.5
َّ
اصولکارمؤلفبهشمارمیآید؛

عباراتیچون«فتأمل»و«فالتغفل»،ازدیگر
(همان:گ59ر)؛ودراینهنگام،بنابرنظرفراء[،مقولۀ]عطف،ازگونۀعطفدوچیزبا
یکحرفبهمعمولهایدوعاملمختلفخواهدبود؛پس[دراینامر]درنگکن.


خطیبراینمطلبواقفاندکهناسخیامؤلفگاهیازمخفف

 .6پژوهشگرانحوزۀ نسخۀ 
کلماتاستفادهمیکند؛«مثالمطمخففمطلقاوحمخففحینئذ»(خلیفهشوشتریوخرمی:1396،


.)42عبداللهبنمحمد نیز درزبدة اإلعراب،ازعباراتواصطالحاتاختصاریرایجومتداول
میاننویسندگانومؤلفانهمعصروپیشینخوداستفادهکردهاست؛البتهشایداینکار،کارناسخ

و کاتب باشد ،ولی از آنجا که در تمام نسخهها به یک شکل ضبط و ثبت شده است ،به نظر
میرسدمؤلفدرآندخیلباشد.ازآنجملهاست:

فح:فحینئذ 
المص:المصنفیعنیبرکوی 

ح:حینئذ 

عـم:علیهالسالم 
الخ:إلیآخرالکالمیاإلیآخره 

دومذهبمیپردازد

 .7مؤلفدرمسائلاختالفیمیانمکتببصرهوکوفه،تنهابهبیاننظرهر
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وبدونتعصب،جانبداریورجحانیکیبردیگری،تصمیمنهاییرابهخوانندهواگذارمیکند؛

ازایننمونهاست:
(همان :گ71پ)؛ مانندهند مبتداست ضربت فعل
بازمیگرددواینجملهازنظرمکتببصره،
ماضیمعلوماستکهفاعلشدرآنبهواۀ «هند» 
میگوید:هندفاعلفعلضربتاستکهبرآنمقدمشدهاست .
خبرآناست.مکتبکوفه 

البتهدردوجاقیدمیکندکهمباحثنحویاینرسالهوکتابمبتنیبرنظریاتمکتببصره

استکهبهنظرمیرسدمرادازواژۀ«الکتاب»و«الرسالة»متناصلی،یعنیإظهار األسرارباشد؛

ازآننمونهاست :

(همان :گ94ر)؛ پس در این هنگام ،بنا بر نظر بصریان ،چاره ای جز بازگرداندن حرف جر
دیدگاههایآنهانگاشتهشدهاست.درنظرکوفیان[اینمسئله]

نیستکهاینکتابنیزبراساس
بدونبازگرداندن[جار]مجازاست.

 .8مؤلفدراستشهادبهشواهدقرآنیوشعریاصرارزیادیندارد.بهنظرمیرسدعلتاین
امر،هم ازلحاظرعایتاختصاروهمرعایتسادگیکتاببرایمبتدیان باشد.امابهطورکلی
میتوانروشمؤلفرادرآوردنشواهد،دردوبخشمطرحکرد:

أ  .درشواهدقرآنیبهذکربخشکوتاهیازآیهکهمدنظراست،اکتفاکرده

وکلآیهیاتفسیر

آنیاموضوعاتمرتبطباآنرامطرحنمیکند؛ اماگاهبنابهآنچهکهبرکویدرکتابخودمطرح

کردهاست،عبداللهبنمحمدنیزبهآیاتپیشینیاپسیناشارهدارد؛ مانند«
»()2-1:80دربحثأنمخفف.
درشواهدشعری،نامیازشاعروبحرعروضییابیتاولقصیدهنمیبرد.درکلنسخه،تنها

ب.

صورتکاملبیانمیکند.اینشواهد

دوموردشاهدشعریآوردهاستکهبیتمدنظرراتقریبابه

هااشارهمیکند.

سوایشواهدیهستندکهبرکویدرمتناصلیإظهاربهآن
 .4-5مصادر و مراجع مورد اهتمام عبدالله بن محمد

میتواندریافتکهعبدالله
خوردکهازهمین 


نامعلماوبزرگاننحویبهچشممی
درخاللنسخه،
بنمحمدضمناحاطهبهمباحثبرایتألیفکتابش ،بهکتباینبزرگانمراجعهداشتهاست؛
میکند ودر
البتهمؤلف،تنها دریکمورد(األطول في البیان،نوشته الفاضلالعصام) ،نامکتابراذکر 
بقیهمواردفقطنامافرادرامیبرد.سیبویه،خلیل،کسائي،أخفش،سیرافیوفراء،ازجملهبزرگانی
هستندکه نامشان در ایننسخه به چشم میخورد و چنانکه مشاهده میشود ،این علما هم از
مکتبکوفهوهمازمکتببصرههستند .
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 .6محاسن و معایب زبدة اإلعراب
کتابزبدة اإلعراب ،محاسنومعایبیداردکهنگارندهبامطالعهوبررسیدقیقنسخۀ خطیاین
هادستیافتهوبدینصورتدستهبندیکردهاست :

کتاب،بهآن


 .1-6محاسن کتاب

 .1اختصار و ایجاز در این کتاب از بزرگترین محاسن آن است .إظهار األسرار بهعنوان کتابی
نحویبرای مبتدیان عالقهمند به مباحث نحوی نوشته شده است که طبعا مخاطبان آن هنوز از
دانشزیادیبرخوردارنیستند.قطعا  وجودیکشرحسادهوإعرابسادهکهراهراروشنکندو
اجازهدهدکهخوانندهبازبانیسادهازمسائلابتداییواولیهآگاهییابد،ازضروریاتاست.بیان
درگیرپیچیدگیهاواختالفنظرهای

مختصر وسادۀ مؤلفدراینکتاب ،بدونآنکهمخاطب ،
نحویبسیارشود،اینکتابراازدیگرکتبمشابهممتازکردهاست؛ 
ونیزازآنروکهمؤلفبهتریناعرابرابرایهرواژه

.2بهجهتاختصاروسادگیکالممؤلف،
تواندبهسادگیباروشیهدفمند،اعرابرابفهمدوخودتمرینکندکه


خوانندهمی
برگزیدهاست،
اینکتابمیتواند

پیشترگذشت،
همانطورکه  
زشیبودنآنهمخوانیداردو  
اینمسئلهباآمو 
منبعیبرایآموزشنحوکاربردیباشد؛ 
.3عبداللهبنمحمددرزبدة اإلعراب ازاعرابهیچکلمهایفروگذارنکردهوتمامیواژگانرا
اعرابکردهاست.همینتوجهمؤلفودقتنظرویازمحاسنکتاباست؛ 
 .4با توجه بهعنوان کتاب ،تمرکز مؤلفبر اعراب و بیان نقش نحویواژگان ،بدون آنکه درگیر
مباحثصرفی،بالغی،تفسیریوماننداینهاشود،ازدیگرامتیازاتآناست؛ 
.5درخاللمتنعباراتیمانند«سمعتمنأستاذي»ویاتصریحبهنقلقولازاستادان بزرگ
نحویدیدهمیشودکهطبعاوجوداینعبارات،قوتمتنکتابواطمینانواعتمادبهآنراافزایش

.اینمطلبهمچنینبیانگرامانتداریمؤلفدرنقلآرایبزرگاناست.اینسبکارجاع

میدهد

بهگذشتگانحتیبدونذکرنامصاحبنظراندرآثارابنیعیشوعزالدینکاشینیزدیدهمیشود

کهنویسنده« ازعباراتمبهمیچونقیل،بعضهموبعضاألفاضلاستفادهمیکند؛امادرمواردی
بهاسماشخاصنیزاشارهمیکند»(طالبپوروفؤادیان.)8:1399،

 .2-6معایب کتاب

نبایدازبعضیخطاهاومعایبآننیزچشمپوشیکرد؛معایبیکه

درکنارمحاسنزبدة اإلعراب 
میتواندردوبخشمطرحکرد :بخشنخست ،معایبی
بهچشمنویسندگان اینمقالآمدهاست  ،
موردزیرخالصهمیشود :

استکهمرتبطباروشکارمؤلفدرتألیفکتاببودهودرچهار
 .1شواهد شعریو قرآنی در ایننسخه بسیارکم است .مؤلف حتی از امثال نیز استفاده نکرده

استوگاهیتنهابرایشاهد،بهآوردنعباراتیبسیارسادهازکالممتداولعرب،چون«
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اکتفامیکند.همچنینشاهدیازاحادیثوروایاتدر

»

»یا«

این نسخه نیافتیم .شاید بتوان دلیل عمدۀ آن را اصرار مؤلف بر اختصار و سادگی کالم کتاب
دانست؛  امانبایدفراموشکردکهاستنادبهکالمعربدرشعریاآیاتوروایات ،غنای کتابرا
افزایشمیدهد؛
دیدگاههای بزرگانو ذکر اسامی آنان ،امانت را

چنانکهگذشت ،عبدالله بن محمد در بیان 

.2
میگوید« 
رعایتکردهاست؛اماغالباناممصدروکتابموردنظررانگفتهاست؛مثال 
»یا«

»یا«

»ولینامکتابومصدراصلیراذکرنمیکند.طبعااین

مسئلهامکانمراجعهبهمنبعاصلیراازبینمیبرد؛
آیه ایرابراساسقرائتیمتفاوتازقرائتمشهورترکیبکردهاست،
 .3درشواهدقرآنی،آنجاکه 
کندومخاطبنمیداندایننحوۀقرائتآیاتازکیست؛


اشارهنمی
بهنامقاریوقرائت
َّ
عبارتیکهوضوحکمتریازعبارتمفسردارد،ازمعایبی
 .4تأویل وتفسیربهعین عبارتیا
بهچشممیخورد؛

استکهگاهدرزبدة اإلعراب

(عبداللهبنمحمد،بیتاالف:گ69ر)؛ویقال واوعاطفهاست،ضربفعلماضی،زید

»
فاعلاینفعلوجملهبهاعتبارلفظ،نائبفاعلفعلیقالومحال مرفوعاست.اینجملهاز
لحاظمعناییمعطوفبهجملۀ ماقبلخویشاستوتقدیرآنایناستکهیقالهکذایایقال
ضربزید.

شرحوتقدیریکهمؤلفدراینجابرایعبارت«یقالضربزید» آوردهاست،حشواست.
مراد از بیان تقدیر یک جمله ،بیان توضیحی اضافه و نشاندادن معنایی استکه در متن اصلی
نیامدهاست،حالآنکهاینجامؤلفجملۀیقالضربزیدرابه«یقالهکذا»و«یقالضربزید»
تأویلوتفسیرکردهاستکهدرواقعخودعبارتاستوازاینروبایدآنراحشووزائددانست.

هاینویسندهمربوطمیشودوناشیاز


معایبیاستکهبهمحتوایکتابوگفته
بخشدوم ،
نمونهایآنراشرحمیدهیم :
استنباطخطاینویسندهاستکهباذکر 

(همان :گ5ر)؛
األزمنةمضافإلیهواژهأحداست،الثالثةصفتاألزمنةاست.اگربگوییکهواژهأزمنةجمع

الجماعة،مؤنثبهشمارمیآید،پسچگونهواژۀ

زمانولفظامؤنثودرمعنینیزباتأویلواژۀ
الثالثةکهمذکراست،صفتأزمنةبشود؛خواهمگفتکهالثالثة عدداستواألزمنةمعدود
استوعددازمفردمعدودخویشتبعیتمیکندیعنیزمانکهاینواژهمذکراست.
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واژۀ «الثالثة» قطعا مؤنثاست و تای تأنیث در آن مشهود است .همۀ نسخ زبدة اإلعراب
وحتینسخۀخطیإظهار األسرار نیزآنرابههمینشکلضبطکردهاند.ازلحاظنحوینیزالثالثة
دراینجملهنعتاستونعت،هرچندعددباشد،درجنسیت،تابعمنعوتاست.تنهااحتمالی
کهوجودداردآناستکهنسخۀ اظهار األسراریکهدردسترسعبداللهبنمحمدبودهاست،این
واژه را بهشکل «ثالث» ضبط کرده باشد و از اینرو ،مؤلف درصدد توجیه آن برآمده است و

ناسخان نسخه با توجه به وضوح مسئلۀ تبعیت نعت از منعوت ،واژۀ الثالثة را بهشکل صحیح

ولیبهتوجیهمؤلفدقتنکردهاند .درغیراینصورت ،بایدگفتکهظاهرا اینلغزش

آوردهاند ،

مؤلفاستوچونعدداصلیدرجایگاهصفتقرارگرفتهاست،دچارخطاشدهوحتیباوجود
مؤنثبودن عدد ،آن را مذکر و تابع مفرد معدودش انگاشته است ،سپس این قضیه را چنانکه

گذشت،توجیهکردهاست .
قابل ذکر است که با توجه به موضوع مقاله که بررسی نسخۀ خطی است ،خود نسخههای
هاییدارندکهدردوبخشبعدیبهتفصیل


نیزمحاسنومعایبوویژگی
موجوداززبدة اإلعراب 
بهآنمیپردازیم .



 .7نسخههای خطی و کتابخانههای مرجع
از زبدة اإلعراب ،چهار نسخه بیشتر یافت نشد که یکی در ایران در کتابخانۀ مجلس شورای
اسالمیاستوسهنسخۀ دیگرخارجازایراناست.یکیازنسخههایخارج،درکتابخانۀ مرکز
پژوهشهاومطالعاتاسالمیملکفیصلیافتشد،دیگریدرکتابخانۀملیعنیزةونسخۀآخر،

ظنوشتاریوظاهریتفاوتدارند .

درکتابخانۀملیفرانسهبودکههرچهارنسخهباهمازلحا
بزرگترین
مهمترینو 
کتابخانههاییکه ایننسخرانگهداریمیکنند،از  

پرواضحاستکه 
کتابخانههایدنیاهستند.درادامهشرحمختصریازهریکازاینکتابخانههاواطالعاتدقیق
ذکرمیشود .

مربوطبهنسخۀهرکتابخانه
مرکزپژوهشهاومطالعاتاسالمیملکفیصلبانامعربی«مرکزالملکفیصلللبحوث

.1
والدراسات االسالمیة» واقع در ریاض ،پایتخت عربستان سعودی ،در 1403ق تأسیس شد.
کتابخانۀ این مرکز در همان سالهای نخست تأسیس ،راهاندازی شد .مشارکت این مرکز در
بازسازیضریحمرقدبخاری،درسمرقند،باعثشدکهبهگنجینۀارزشمندیازنسخخطیدست
یابد.نسخۀ دردستما ،ممهوربهمهراینمرکزازدرگاه «شبکةاآللوکة» کهیکتاالرگفتگوی
تخصصیعربیزباناست،دریافتشدهاست.

نوزده سطری نوشته شده ،ولی در
نسخۀ ملک فیصل 206 ،صفحه است که غالب صفحات  
میشود.همچنینانتهایایننسخه،پس
میانصفحات21،20،وحتی23و25سطرینیزدیده 
از پایان مطلب مؤلف نسخه که در هر چهار نسخه مشترک است 37 ،صفحه تتمه دارد که به نظر

ادب عربی ،سال  ،14شمارۀ  ،1بهار 15/1401

میرسد خود ،کتابی جداگانه است.در پایان نسخه ،تنها عبارت «ابتدائیة شهر رمضان» (ابتدای

ماه رمضان) ذکر شده؛ اما سال کتابت و نام کاتب نامعلوم است .این نسخه افتادگی دارد و بر
میشود.پرازخطاهایامالییونگارشیاستوبسیاریاز
آبریختگیمشاهده 
صفحاتآنآثار 
کلمات آن ناخوانا و نامفهوم است.روی واژگان متن اصلی خط کشیده شده است.تفاوت سطور
آبخورده،کلماتافتادهدراثرصحافیو
دقتیهاینگارشی،صفحات 
بی 
درصفحات،بدخطی ،
میشودوپارگیبرخی ازصفحات،همه وهمهاین
غیرآن،کیفیتکاغذی کهدرتصویرمشاهده 
میکندکهایننسخهازقدمتبیشتریبرخورداراست.
ظنرادرماتقویت 
دی  1375باعنوان«کتابخانه،موزهومرکز
 .2کتابخانۀ مجلسشورایاسالمیدرتاریخ  5
تامنای باترکیباعضایانتخابیوانتصابیبا
اسنادمجلسشورایاسالمی»تحتنظارتهیئ 
ریاستعالیۀ رئیسمجلسروندتوسعهو تکاملخودرااستمراربخشید.شمارنسخههایخطی
میشود.بسیاریاز
درگنجخانۀ کتابخانۀ مجلسبالغبر 28هزارمجلد(نزدیک به 61هزار رساله)  

نسخههایخطیموجوددرکتابخانۀ مجلس،تاکنوندرفهرستهایمتعددمانندفهرستدناو

فهرست فنخا ،به ثبت رسیده است و از این طریق قابل دسترسی است؛ اما نام نسخه زبدة اإلعراب
یاشرحإظهار األسرار وناممؤلفآن ،یعنیعبداللهبنمحمد،کهازمجموعۀ اهداییمحمدعلی

هایمذکوربهچشمنمیخورد.

بهمجلساست،درهیچیکازفهرست

کریمزاده1


نسخۀ موردنظرما،درکتابخانۀ مجلسشورایاسالمیبهشمارۀ 210687درقفسۀ 303
ثبتوضبطشدهاست.ایننسخهبااستنادبرآنچهدرصفحۀ توضیحاتکتابخانهمجلسآمده،
نوزده سطریاستکهقطعصفحات 13در 21استوباخطنسختحریرینوشته
 266صفحۀ  
سطریاند؛ امادرصفحاتپایانینسخه،یک

شدهاست.غالبصفحاتبههمینشکلونوزده
خطکاتبمتفاوتمیشود.

صفحۀ چهاردهسطریآمدهوتقریبا ازهمینصفحهتاپایاننسخه
تاریخ احتمالی کتابت این نسخه ،قرن دوازدهم هجری ثبت شده و کاتب آن نامعلوم است.
صفحاتمجدولبهشنگرفاستوصفحۀآغازسرلوحسادهبهزروشنگرفاست.خطنسخه،
خواناوقابلفهمودربرخیازصفحات،حاشیهنویسیشدهاست.نسخهباجوهرسیاه

عمدتا 
نوشتهشدهوازجوهرقرمزرنگدرصفحاتنخستتا 25براینوشتنواژگانمتناصلیإظهار
األسرار و از صفحۀ  25تا پایان نسخه برای خطکشیدن روی کلمات متن اصلی إظهار األسرار
استفادهشدهاست.چندموردآبخوردگیوپخشجوهردارد .

 .3کتابخانۀملیشهرعنیزةدراستانقصیمعربستان،بانامعربی«مکتبةعنیزةالوطنیة»کهدر
است.ازاینکتابخانه،لینکیبهطور

1308قتأسیسشدهاست،محلنگهدارینسخههایخطی
مستقیم در دسترس نیست؛ اما در سایت جامع المخطوطات که یکی از سایتهای پرکاربرد
نسخخطیاست،میتواننسخۀ زبدة اإلعرابي راکهدرکتابخانۀ ملیعنیزة

عربیزباندرزمینۀ 

نگهداریمیشود،پیداکرد.درصفحۀابتداییایننسخه،مهرمعتبر«وقفللهتعالی،مکتبةعنیزة
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الوطنیة» بهخوبی و بهوضوح قابل مشاهده است .با بررسیهای انجامشده ،میتوان گفت این
کتابخانه نزدیک یا شاید در خود مسجد قدیمی شهر عنیزة واقع شده است و از این جهت در
همبهچشممیخورد.

نامگذاریایننسخه،ترکیب«جامععنیزة»

نسخۀ عنیزة در  191صفحۀ 21سطری به رشته تحریر درآمده که سه صفحۀ پایانی آن یک
صفحهایبهزبانعثمانیقدیمدارد.ایننسخهنیز

توضیحچهارخطیبهزبانعربیویکشرحدو
خوشخطو خواناست .برخالف دیگرنسخه هاکه تصویربرداری پس از صحافی انجام شدهو

تصویر صفحات ،دو صفحهای است ،این نسخه بهشکل تکبرگ تصویربرداری شده است و
صحافیندارد.ازجوهرسیاهبراینوشتنمطالبوازجوهرقرمزبرایتفکیکمیانمطالب،گاه
حرکتگذاری و تشکیل کلمات و گاه برای خطکشیدن باالی کلمات متن اصلی استفاده شده

است.کاتبایننسخه،حاشیههاییازخودودیگرانبهآنافزودهاست؛مثالدرصفحه6نسخه،

ابتدایصفحهازقواعداإلعرابودرحاشیۀ صفحهازشروحشافیه،مطالبیرادرتوضیحمطالب
اصلیکتابنگاشتهاست .
ناسخ،درابتداتاریختألیفزبدة اإلعراب راظهرگاهروزجمعهاواسطماهربیعاألول1122


گزارشکردهاست؛اما  درخطبعدادعاکردهکهمؤلف،تألیفخودرادراوایلماهمحرمالحرام
آغازکردهودراوایلماهجمادی األولی1122قبهپایانرساندهاست .سپسنامخودوتاریخ


کتابتنسخهرابدینگونهمیآورد :

بهیاریخداوندمتعالبخشنده،بهدستبندهایکه

(عبداللهبنمحمد:1149،گ94پ)؛
فقیرومحتاجرحمتپروردگارآمرزندهخویشاست،داودبنپیرعلیبنولیبنعادلخانـ

خداونداووپدرومادرشواستادانشرابیامرزدوآنها،خوداو،هرکسکه[اینکتابرا]خواند،
کهدردنیاباقیاست،وهرکهراکهدرهنگامخواندنو مشاهدۀ کتاببرایماطلب


تازمانی
آمرزش کرد،مورداحسانولطفقراردهد ـاینکتابدرشهربرکیدرمدرسۀ یوسفافندی،


ظهرگاهروزجمعهبیستویکمذیالقعدهسال1149قمریپایانیافت .

ایننوشتهنشانمیدهدکهکتابتایننسخهدر1149قبودهاستکهاگر،1122سالواقعی

تألیف کتاب باشد 27 ،سال میان تألیف و کتابت این نسخه فاصله است .همچنین استفاده از
هایناسخعثمانیزباناستکهاعتماد


ازجملهلغزش
عبارت«شهربرکی»بهجایکلمه«مدینة»
بهآنراکاهشمیدهد .
 .4کتابخانۀ ملیفرانسهکهدرواقعبهدستپادشاهانفرانسویدرسالهای 1360تا1380
میالدی بنا نهاده شد ،اولین کتابخانۀ سلطنتی فرانسه در ساختمان لوور بود که تا 1622م ،کل
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پانزدهمیلیون
هماکنون این کتابخانه  
مجموعۀ چاپی و خطی آن فقط  4712جلد کتاب بود؛ اما  
یکیازبزرگترین

داردکهبهواسطۀ اینمنبعغنی،بهعنوان 

کتابونسخۀ خطیوتصاویرو ...
هایمطرحجهانشناختهمیشود.سایتگالیکا،متصلبهمنبعاینکتابخانهاستکه

کتابخانه
سه میلیوننسخهوسندازمنابعخطیوچاپیاینکتابخانهرافراهم
امکانجستجودربیشاز 
میکند ومانیزنسخۀ خودراازهمینسایتتهیهکردهایم .تاریخکتابتایننسخه به1176ق

گرددوشایدبتوانگفتاینآخریننسخهایاستکهاززبدة اإلعرابنوشتهشدهاست.


برمی
سیزده سطری است که به خطی خوانا نوشته شده
نسخه کتابخانۀ ملی فرانسه  174صفحه  
است.ازآنجاکهتصاویرایننسخهبه صورتسیاهوسفیددرسایتکتابخانهمنتشرشده،دربارۀ

،نمیتوانإظهار نظریکرد.درچندجای
کاغذآنورنگهاییکهدرنگارشاستفادهشده است 

ردگیوپخشجوهروجوددارد.نسخهجدولبندیندارد ،ولیکاتبدرنگارش

نسخهاثرآبخو

خود،حدودابتداوانتهایصفحاترابهخوبیرعایتکردهاست.رویواژگانمتناصلی ،خط
باحاشیههای

میشودکهازنظرمحتوایی
حاشیههاییدیده 

کشیدهشدهاست.دربرخیازصفحات
بهامضاییکهدرحاشیههای

دیگرنسخمتفاوتاست؛ اماامضاییکهدرپایینحاشیهدرجشده ،
نسخۀ کتابخانۀ ملی عنیزة دیده میشود ،بسیار شبیه است .در توضیحات این نسخه در سایت
گالیکا،نامنویسندۀ کتاببهصورتعبداللهبنمحمدبناحمددرجشده است ،ولینامناسخ
نداردوناسخ،درپایاننسخه،پسازصلواتبرمحمدوآلمحمد،تنهاسالنگارشرا1176ق
درجکردهاست.درآخرینصفحۀ ایننسخهنیز،دوخطبهزبانعثمانیقدیمنوشتهشدهاست .


 .8تطبیق و مقارنۀ نسخ
خواندانست.بزرگترین

طورکلیمیتوانچهارنسخۀ موجوداززبدة اإلعراب رایکسانوهم

به
هادرتعلیقاتیاستکهبهنظرمیرسدنظرکاتببودهاستولزوما بهمؤلف

وجهافتراقنسخه
مربوطنیست.نسخۀملکفیصلبیشترینخطایامالییوافتادگیوکمترینحاشیهرادرمیاناین
چهارنسخهدارد.سهنسخۀ مجلس،عنیزة وفرانسهدرمجموعازلحاظخطاوافتادگی ،دریک
سطحبهشمارمیآیند.درجدولزیریکنمونهازخطاهاینگارشیهرنسخهبیانشدهاست .



جدول.1-8نمونهخطاهاینگارشیهرنسخه 



نام نسخه (نام اختصاری)

واژه یا عبارت خطا

صحیح واژه یا عبارت

ملکفیصل(في) 

زنوبی 

ذنوبی 

مجلس(مج) 

فعلماضي 

فعلماض 

عنیزة(عن) 

أمرحاظر 

أمرحاضر 

فرانسه(فر) 

زراعي 

ذراعي(دوبازو) 

 /18نقد و بررسی نسخۀ خطی زبدة اإلعراب  ،تألیف عبدالله بن محمد ،عالم ناشناخته قرن دوازدهم هجری

همچنین گونۀ ضبط واژگانی مانند «سألنی» و «مسألة» در تمامی نسخ به یک شکل و
بهصورت«سئلنی» و«مسئلة» آمدهاستکهطبعا نیازبهتصحیح براساسشیوهصحیحنگارش
همزهدرعربیدارد .
نشدهاندوتنهانسخۀ فرانسهبهدرجتشدیددرکلیۀ کلمات
هیچیکازنسخ،حرکتگذاری  

نیازمندبهتشدیداهتمامورزیدهاست .بهجزنسخۀ مجلسکهحدودچهارصفحهافتادگیدارد،
هابهچندجملهیاچندخطمحدودمیشودکهباتطبیقبایکدیگرقابلحل

افتادگیعباراتنسخه
است .
باتفاسیریکهگذشت،بهترینشیوهبرایتصحیحزبدة اإلعرابروشالتقاطیـقیاسیاست؛
حبایدضبطهایخوبرا

ازیکسو ،اقدمنسخبهطوریقینقابلتشخیصنیستومصح

چراکه 
یکازنسخ،ضعفهاوخطاهاییدارندکهنیازمندتصحیحوتغییر

گلچینکند؛ازسویدیگر،هر
متنهستندوالزماستکهگاهمصححباذوقوسلیقۀعلمیخودآنهارااصالحکند .
 .9نتیجه
زبدة اإلعرابنوشتۀعبداللهبنمحمدبنولی،اولینشرحمعربکتابإظهار األسرارفي النحواز
عالمه محمد برکوی است که در ابتدای قرن دوازدهم هجری نگاشته شده است و تنها میراث
نسخههای خطی آن در برترین کتابخانههای ایران و جهان است.
برجایمانده از این تألیف  ،

اختصاروایجازدرکالم،پرداختنبهإعرابکلیۀ واژگانبابیانیسادهوروانواستفادهازمنابع
علمیمتقنومحکمصرفیونحوی،ازجملهمزایایاینتألیفاست.هرچندعبداللهبنمحمد
نامآشنایینیستوآثاراونیزبیشازپنجاثرشمارشنشدهاست ،اماازآنجاکهکتاب
نویسندۀ  
همچنانازمتداولترینکتبنحوی  وآموزشیدرمدارساسالمیاستانبولاست،

إظهار األسرار 
ومیتوانازاینتصحیحبهعنوانیک
تصحیحزبدة اإلعراب،کاریاستدرخوروشایستۀتحقیق 
کتابآموزشیوتمرینیبرایصرفونحوکاربردیاستفادهکرد .بهجهتدر دست نبودننسخۀ




خطاهایبیشمارنگارشیدرهرنسخهکهنیازمندانتخاببهترینواژه

نخستوباتوجهبهوجود
ازمیاننسخههاست،شیوۀپیشنهادیبرایتصحیحایننسخه،روشالتقاطیـقیاسیاست .



پینوشت
مجموعهای دارای بیش از هزار نسخۀ خطی

مجموعههای اهدایی به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،

 .1در میان 
کریمزاده تبریزی در  1377شمسی به کتابخانۀ
کممانندی است که محمدعلی  
عکسهای تاریخی و اسناد  
بینظیر  ،

نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس به مجموعۀ
مجلس اهدا کرده است.جلدهای  40/2 ،40/1و  40/3فهرست  
اهداییایشاناختصاصدارد(رنجبرمحمدی.)35-34:1392،
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منابع
قرآنکریم 
الباليالحلبيالشهیربالغزي(،)1419نهر الذهب في تاریخ حلب،التصحیحوتحقیقمحمودالفاخوريوشوقي
شعث،ج،1الطبعةالثانیة،حلب،دارالقلم .
البرکوي،محمدبنپیرعلي(،)1430إظهار األسرار في النحو،بعنایة أنوربنأبيبکرالشیخيالداغستاني،جدة،
دارالمنهاج .
يخلیفه (کاتب چلپي) ،مصطفی بن عبدالله (بیتا) ،کشف الظنون عن أسامي الاتب والفنون ،التصحیح
حاج 
حمدشرفالدینیالتقایاورفعتبیلگةالکیسی،بیروت،دارإحیاءالتراثالعربي .

والتحقیق:م
خلیفه شوشتری ،محمدابراهیم و رقیه خرمی (« ،)1396معرفی ،تحلیل و بررسی نسخۀ خطی شرح المفصل
عزالدینعبدالعزیزکاشی» ،ادب عربی،سالنهم،ش،2پاییزوزمستان .54-37،
مجموعۀاهداییمحمدعلیکریمزادهتبریزیبهکتابخانۀمجلسشورایاسالمی»،

رنجبرمحمدی،پانتهآ(«،)1392

نامۀ بهارستان،دورۀجدید،ش،20پاییز .35-34،
الزرکلي،خیرالدین(،)1980األعالم،بیروت،دارالعلمللمالیین .
سامی،شمسالدین(1306ق)،قاموس األعالم،ج،2استانبول،مهران .

ــــــــــــــ(1314ق)،قاموس األعالم،ج،5استانبول،مهران .
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی:
https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/56202

طالبپور،داناومحمدحسنفؤادیان(«،)1399بررسیجایگاهنحویعزالدینکاشی(باتکیهبرکتابنسخهخطی

شرحالمفصل)»،ادب عربی،سالدوازدهم،ش،1بهار .21-1،
عبداللهبنمحمد(،)1176أزهر الشروح،ش،210689کتابخانهمجلسشورایاسالمی .
(بیتاالف)،زبدة اإلعراب،شماره،210687کتابخانهمجلسشورایاسالمی .
ـــــــــــ 
ـــــــــــ(بیتاب)،شرح معرب إظهار األسرار،بدونشماره،مرکزالملکفیصلللبحوثوالدراساتاإلسالمیة،

مکتبةالعباس .
ـــــــــــ(،)1149زبدة اإلعراب،شماره،96مکتبةعنیزةالوطنیة .
ـــــــــــ(،)1176زبدة اإلعراب.شماره،4206کتابخانهملیفرانسه .
ـــــــــــ(،)1150مجموع یشتمل علی ثالثة کتب أولها أزهر الشروح ،ش،4224مکتبةجامعةالریاض،قسم
المخطوطات .
بلوط(بیتا)،معجم التاریخ التراث اإلسالمي في ماتبات العالم،ج2و،4

بلوط،علیالرضاوأحمدطورانقره


قره
قیصري-ترکیا،دارالعقبة .
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی:
https://www.ical.ir/ical/fa/Moarrafi

کحالة،عمررضا(1414ق)،معجم المؤلفین،ج3و،6بیروت،دارإحیاءالتراثالعربي .
،بهتصحیحوتحقیقمحمدآخوندیوعلیاکبرغفاری،ج

کلینی،محمدبنیعقوب(،)1363األصول من الاافي
،1تهران،دارالکتباالسالمیة .
مرکزپژوهشهاومطالعاتاسالمیملکفیصل :

https://www.kfcris.com/ar/about

 عالم ناشناخته قرن دوازدهم هجری، تألیف عبدالله بن محمد،  نقد و بررسی نسخۀ خطی زبدة اإلعراب/20

: از قدیمیترین مساجد شهر عنیزه،معرفی مسجد بن عثیمین
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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