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 چكيده

شمار قرن سيزدهم قمری است كه همانند  فقيهان و شاعران، مدعلی يزدی از عالمانعبدالسميع بن مح

تاكنون جز در چند كتاب  .ای به زبان و ادبيات عربی ارائه نموده استزندهرانيان خدمات اركثيری از اي

به خود گرفته  یبرده نشده و در گذر زمان رنگ فراموش ايرانی از اين شخصيت بزرگ ینام ،تراجم

وی  هاینوشتهترين از مهميكی . بيشتر آثار وی به زبان عربی و در موضوع نحو عربی است. تاس

اين منظومه  گرچه .سروده شده است بيتاست كه در يكصد و ده « الوثقی ةالعرو»نحوی  منظومة

ی خطی موجود است كه نشان از اهميت آن در هات اما سه شرح از آن در ميان نسخهناشناخته مانده اس

  .پردازدیو تصحيح آن می وی نحو ةو منظومی ايران اين دانشمندی اين نوشته به معرف. زمان خود دارد

 .«الوثقی ةالعرو»ی نحو ةمنظوم، نحو عربی، عبدالسميع يزدی: هاي كليديواژه

                                      
 emranipour@gmail.com: پست الكترونيك نويسندة مسؤول.  
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 مقدمه
چه ، بر هيچ كس پوشيده نيست یو تصحيح متون كهن و ميراث قديمی ارزش معرف

چه بسيار . دمدیتازه در كالبد آن م یه از اين ميراث زدوده و جاناين كار غبار زمان

بر  یند تا دست نوازشاها چشم به راهكه در غبار قفسه یميراث ارزشمند و گرانبهاي

 یاميد كه اين چشم انتظار، هاشان زدوده گرددرهاز چه یسرشان كشيده و زنگار فراموش

 .دوستان دانش و فرهنگ معرفى گردد هاى فرهنگى بهبه پايان آيد و اين سرمايه
ارزشمند او در ی از كارهای و تصحيح يكی ايرانی عالمی موضوع اين مقاله معرف

است كه تاكنون جز در چند ی شخصيت بزرگ عبدالسميع يزداين . استی نحو عرب

به خود گرفته ی و در گذر زمان رنگ فراموش برده نشدهی از وی نام ،كتاب تراجم

تا آنجا كه  .است« الوثقي ةالعرو»ی نحو ةمنظوم، در اين مقالهی شده وی فاثر معر .است

 .تاكنون تصحيح و چاپ نشده است، اطالع داريم

ی يعن، ناظم منظومهی نخست به معرف: تدوين شده است در دو بخش نوشتهاين 

. گرددارائه میمنظومه  ةمتن تصحيح شدو سپس  پردازد یمو آثار او ی عبدالسميع يزد

 .باشد ايرانعالمان ی در راه علم و معرفی يد كه اين سطور توانسته باشد خدمتام
 

 عبدالسميع يزدي

از فقيهان و عالمان بزرگ  عبدالسميع بن محمدعلی بن احمد بن محمد بن سميع يزدی

رويدادهای زندگی و وفات وی ، در مورد تاريخ والدت. استی قرن سيزدهم هجر

ما نيز گزيری جز . اندو به ذكر قرن و سده بسنده كرده اختيار كردهكتب تراجم سكوت 

 .نمايدذكر تأليفاتش نداريم ليكن همين نيز به نيكی مرتبت علمی وی را باز می

چرا كه گاه وی را محمدسميع و گاه ، در مورد نام وی نيز اجماع كلی وجود ندارد

شأ اصلی اين اختالف خود شايد من (567و  6 3صص، 141 ، الطهرانی).اندعبدالسميع ناميده

گاه نام عبدالسميع و گاه نام محمدسميع را ، عبدالسميع باشد كه در نگاشته های خود

به هر روی آن چه . اما بيشتر به عبدالسميع مشهور است. گزيندبرای معرفی خود برمی

ای آن است كه وی ديار خويش را به قصد دانش اندوزی يا به انگيزه، روشن است
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ز آن پس به حائری مشهور شود و امی( ع)گفته و رهسپار مشهد الحسين  ديگر ترک

و پس از آن به . آموزدرا در محضر بزرگان زمانه میی در كربال علوم دين. گرددمی

 .گماردهمت میی و علوم عربی تدريس علوم دين
 

 :تاداناس

كه از آن ميان عبدالسميع يزدی از محضر عالمان و فقيهان بزرگ اسالم بهره جسته است 

 :توان به بزرگان زير اشاره كردمی

 يبن أحمد يزدي محمدعل -الف

توان در ضمن پدر عبدالسميع مردی با بهره از معرفت و دانش بوده و اين نكته را می

عبدالسميع در كنار نحويان . به روشنی دريافت« المأمول المسؤول و  »كتاب 

برای نمونه در باب . كنده و آراء نحوی وی را ياد میبزرگ از پدر خويش نيز نام برد

 :نويسدتعريف المبتدأ و الخبر می

(75برگ ، 171 ، اليزدی)

 يحائري محمدحسين بن احمد بن محمد يزد -ب

 المسؤول و  "عبدالسميع در كتاب . وی عمو و استاد عبدالسميع بوده است

: نويسدمی، از وی ياد كرده " المأمول

 عهدنامة در ترجمة «الولي حفةتُ»از وی كتاب  (11برگ ، همان.)

ق در شهر مشهد و به دستور 115 به جای مانده است كه آن را در سال ، مالك اشتر

ای نيز بر حاشيه (171ص، 5ج، 146 ، األمين).نوشته است، محمد ولی ميرزا، جاوالی آن

 حواشي»ه به نگاشته كی ميرزا أبوالقاسم بن حسن قم نوشتة «قوانين األصول»كتاب 

ق اين كتاب را تدوين كرده و  17 عبدالسميع يزدی در سال . موسوم است «األصول
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، «القوانين حواشي»در آغاز  وی (53 ص، 3ج ، 677 ، الطهراني).است به خط خود نوشته

: كنداستاد خود را چنين معرفی می

، الطهراني).داللت بر مرتبه واالی علمی استادش داردی كه همگ 

 (653ص، 141 

 (ق.ه 4 1 -120 )ي قزويني سيد ابراهيم بن محمدباقر موسو -ج

كتابی در اصول فقه  از قزوينی. ربال بر عهده داشتول را در كوی رياست تدريس اص

نتايج »به يادگار مانده است كه خود آن را خالصه كرده و « األصول ضوابط»به نام 

ی ق در بندر بمبئ173 عبدالسميع يزدی در اواخر صفر سال . است نام نهاده« األفكار

ای همچنين وی نسخه (567ص، همان.)استادش را به طبع رسانيد« نتايج األفكار»كتاب 

ق با متن اصلی آن تطبيق 117 رمضان سال  16عملی استاد خود را در تاريخ  از رسالة

 (151ص،  ج، 1 1 ، الحسيني).كندداد كه در پايان آن خود را عبدالسميع رازی معرفی می

 اكبر يزديي مال عل -د

 .م برده استاز وی نا« نيل المرام»در كتاب  -چنان كه خواهد آمد عبدالسميع 

 (533ص، 1ج، 631 ، كاظمينی) (ق001 م)ي فاضل اردكان -ه

 صدرالممالك ميرزا محمد بن ميرزا جعفر يزدي -ز

 .ياد كرده استی به عنوان شيخ خود در عربی از و« نيل المرام»عبدالسميع در كتاب 

 ( 3برگ، 176 ، اليزدي)

 (6 3ص، 141 ، الطهراني.)حائريي محمدحسين بن محمد اسماعيل يزد -و
 

 : شعر عبدالسميع

از . عبدالسميع عالوه بر مرتبه باالی علمی و دينی، شاعری خوش قريحه نيز بوده است

 «نتايج األفكار»اشعارش سه قصيده در مدح استادش، سيد ابراهيم قزوينی، و كتاب وی 

برجای مانده است كه ارادت خاص وی نسبت به استادش و همچنين طبع واالی 
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، الحسيني.)در اشعارش زبانى ساده و به دور از تكلف دارد. دهدرا نشان می شاعری وی

 (151و156، صص1 1 
 :ها نسخهكتابت 

كتب مهم را استنساخ كرده است  بسياری از خوش بهره داشت و خطی ازعبدالسميع 

 :كه از آن جمله است

-به نظر می. تاس ق در كربال نوشته 111 كه در سال  :حاشيه سلطان بر المعالم( الف

 (6 3، ص141 ، الطهراني).استرسد اين كار در اوايل اشتغالش در كربال بوده 
ق آن را نوشته و در آخر آن آورده 171 األولی سالی در اوايل جماد: المكاسب( ب

 :است

هرانی مرحوم آقا بزرگ ت

رسد كه از اما به نظر می، مرده استهای عبدالسميع برشرا از استنساخاين كتاب 

 (جاهمان).تأليفات وی بوده است

القعده سال ی ذ1 به تاريخ جمعه  :ميرزاي بن حسينعلي نجفقل السياحة رموز( ج

در كتابخانه ملی  آن ازای نوشته شده است و نسخهق در كاظمين به خط نستعليق 173 

 ( 3ص،  ج،  67 ، انوار.)ايران موجود است
هايی به خط عبدالسميع از اين كتاب نسخه: تايج األفكار سيد ابراهيم قزوينين( د

 .های متفاوت كتابت شده استهای ايران موجود است كه در تاريخيزدی در كتابخانه

است شايد استنساخ شدهه 173 آخرين نسخه در سال  .(775ص ، 4 ، ج 635 درايتی، )

ای از به طبع رسانيد و نسخهه 173 ای باشد كه در بمبئی در اواخر صفر همان نسخه

ای در كتابخانه طبسی قم موجود سخهآن در كتابخانة حضرت عبدالعظيم حسنی و ن

 (134، ص631 حافظيان و صدرايی، ) .است
 

 :تأليفات

به  بيشتر آنهانحو دارد كه  صرف و فقه و اصول و ةيزدی تأليفاتی در زمينعبدالسميع 

 :از آن جمله است. است موجودها های خطی در كتابخانهصورت نسخه
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 :كه بيت اول آن چنين است -أرجوزه در أصول فقه 

 .(36ص، 16و ج. 175ص،  ج، 677 ، الطهراني)

آن  "المكاسب"كه مجلد ، فقه رچندين مجلد د كتابی است در -األحكام سفينة 

صدر اصفهان موجود است و در پايان آن نوشته شده  به خط خود مؤلف در كتابخانة

و سپس خود را . است بردهق به پايان 171 األولی سال ی است كه در اواخر جماد

بن أحمد  يعلالـحاج مـحمدسـميع بن الـحاج مـحمد الدين نظام»: كندچنين معرفی می

(56 ص، 1 ج، 677 ، الطهراني ).«ياليزدبن مـحمد بن سـميع 

 .را از جمله مستنسخات وی برشمرده است «المكاسب»مرحوم آقابزرگ تهرانى 

الكرام »و « »با توجه به مطالب ذكر شده در دو كتاب  اما (6 3ص، 141 ، الطهراني)

شود كه از ها مشخص میها و تاريخ كتابت آنو مشترک بودن اواخر نسخه« 

 .بوده است «األحكام »تأليفات وی و بخشی از كتاب 

نتايج »شرحی است استداللی بر  -مناهج األسرار في شرح نتايج األفكار 

جلد آن شامل چهار در دو مجلد بزرگ كه هر ، سيد ابراهيم قزوينی، استادش« األفكار

و آن را در ربيع الثانی سال . طول كشيده است تأليف كتاب قريب هفت سال. استجزء 

نوشته شده است و  ق177 و جزء دوم آن در سال  است كردهدر كربال شروع  ق171 

، 677 ، الطهراني).ق كل كتاب به اتمام رسيده است134  يع األول سالدر تاريخ دوم رب

سه نسخه از جزءهای مختلف آن  (533ص، 631 ، كاظمينی: نيز بنگريدو  66و61صص، 1 ج

، 651 ، حسينی) .موجود است 7167-5آيت اللّه مرعشی در قم به شماره  ةدر كتابخان

 (66و  61صص، 1 ج
رمضان  14كتابی است در نحو كه به تاريخ  -المأمول المسؤول و   

ب حاوی يك مقدمه در تعريف علم نحو و اين كتا. نوشته است كربال درق 171 سال 

مباحث مختلف نحوی به انضمام مطالب ديگر از  و يك اصل در موضوع آن و بيست

ثنای الهی خود را  در اول كتاب پس از حمد و. استقبيل خواص حمل و انواع آن 
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:كندچنين معرفی می

در اين كتاب عالوه بر نحو مباحثی نيز از .

:گويدنويسنده در اين باره می. و بيان مطرح شده استی معان

 .( برگ، 171 ، اليزدي)

 :موجود اين كتاب عبارتند ازی هانسخه

 .الدين شهرستانی در كاظمينشخصى سيد  ةمؤلّف در كتابخانای به خط سخهن( أ

آستان قدس رضوی  ةمحمد استرآبادی در كتابخانای به خط محمدنبی بن گلنسخه( ب

 .ق به خط نستعليق شكسته نوشته شده است 136 كه به سال . م   5 3 به شماره 

 . ف43   ةشمار ةملی ايران ضمن مجموع ةدر كتابخان اینسخه( ج

كه به خط خود مؤلّف . 1 65 ةمركزی دانشگاه تهران به شمار ةكتابخان ای درنسخه( د

حك گرديده بر آن  «محمدسميع»نام  كهو مهر وی نيز در اول آن نمايان است  است

 (157ص، 1 ج، 665 ، دانش پژوه ؛13 ص، 6ج،  67 ، انوار ؛11ص، 3 ج، 677 ، الطهراني) .است

 »ای است در بحر رجز در علم نحو كه در كتاب الميه -القصيدة النحوية 

در باب المنصرف و غيرالمنصرف بدان اشاره كرده است و  «المأمول المسؤول و 

:ابيات زير را از آن آورده است

(5برگ، 171 ، اليزدي)                    

 » كه در كتاب الذكر فوق ةشرحی است بر قصيد -لنحويةالقصيدة اشرح  

 (  برگ، همان) .ن اشاره شده استدر باب اعراب فعل مضارع به آ «المسؤول

با در نظر گرفتن ، ابن مالك ةمفصلی است بر ألفي اًشرح نسبت -شرح ألفيه 

به ق 177 رمضان سال 11كه در تاريخ « مرضيةلـاة البهج»مطالب سيوطی در كتاب 

شارح يك يا چند بيت از اشعار ابن مالك را آورده و مقصود ناظم و . پايان رسيده است
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ع سخنان آورد و از مجموپس از آن اشكاالت بر آن دو را می، كندسيوطی را بيان می

دارد كه شرح را به دستور يكی از برادران در پايان كتاب بيان می. كندگيری مینتيجه

-نسخه. نوشته استهر روز دو جزء كتاب را بدون داشتن كتابی می خود نوشته است و

 5311 ةاللّه مرعشی نجفی به شمارآية ةای از اين شرح به خط خود مؤلّف در كتابخان

 ( 7 ص، 17ج، 651 ، حسينی).موجود است

است و در ربيع  "مغنی"اين كتاب شرح شواهد  -المغنيشواهد  فيالفريدة 

مطالب آن منقول و مأخوذ از شرح  بيشتر. شته شده استق نگا 117 سال األول 

آستان  ةاز اين كتاب در كتابخانی خط ةدو نسخ. است "اللبيب مغني"بر شواهد ی سيوط

و . 136ص ، 654 ، عرفانيان) .شيراز موجود استی اهلل طباطباية و كتابخانی قدس رضو

 (31 ص ، 1ج، 631  ،و حافظيان. 1 4 ص ، 5ج  و. 316ص، 3ج ، 635 ، درايتی

است به صورت قالَ أقولُ بر ی كتاب شرحاين  -كشف المكنون در اصول فقه 

ی و نسخه خط .یعالمه حسن بن يوسف حلّ "تهذيب الوصول إلی علم األصول"كتاب 

، و درايتی 167ص، 7ج ، تای ب، دانش پژوه و منزوی).سپهساالر موجود است ةآن در كتابخان

 (333ص ، 3ج ، 635 

نگاشته شده ی و به زبان عرب، است بسيار مختصر در اخالقی ارساله -يهنظام 

، تایب، دانش پژوه و منزوی).آن موجود استی سپهساالر تهران نسخه خط ةدر كتابخان. است

خود را ، عبدالسميع در سه كتاب اخير. (513ص ، 4 ج ، 635 ، و درايتی. 3 5ص، 7ج 

 .كرده استی معرف یيزدی محمدسميع بن محمدعل الدين نظام

 الوثقي؛ العروة ةمنظوم 

 ؛الوثقيالعروة شرح  

 ؛نيل المرام و درّ النظام 

 .درباره سه كتاب اخير جداگانه سخن به ميان خواهد آمد

« النظيم الدرّ»در نحو به نام ی ااز قصيده "نيل المرام"در كتاب  -النظيم الدرّ 

 (13برگ، 176 ، اليزدي) .ياد شده است
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 (همانجا) .«النظيم الدرّ»ی نحو ةاست بر منظومی كتاب شرح -كشف المكنون 

. از آن ياد شده است "نيل المرام"كتابی است در نحو كه در كتاب  -الهدايا 
 (7  برگ ، همان)

ف لّبه چند رساله در نحو از مؤ «نيل المرام»در كتاب  در نحو ي رسائل 

 (15 ، 67،  6برگ، همان). ارجاع داده شده است

 الوثقي العرو ةمنظوم

سرايی امری بديهی و آشكار است و منظومه، و تسهيل آن نقش شعر و نظم در آموزش

نحويان خوش قريحه برای . در علوم مختلف از جمله نحو عربی قدمتی ديرين دارد

نمونة بارز آن . اندهای نحوی پرداختهسهولت يادگيری قواعد نحوى به سرودن منظومه

های نحوی را به ساية خود بديل تمامی منظومهكه با شهرتی بی است« ابن مالك »

  .برده است

ناظم اين منظومه را در يك مقدمه و . ای است در علم نحوالوثقی ارجوزه العرو

مرتضی بن عزيز سيد نظم كشيده و آن را به  ةهفت باب و در يكصد و ده بيت به رشت

چنانكه خود ناظم  -ار ابيات اين منظومه شم .تقديم كرده استی الجزايری اهلل الموسو

در سبب سرودن ، در شرح منظوم منظومه وی. است (ع)مطابق نام امام علی -گفته است

 :اين منظومه گفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

     

صورت گرفته است چنان كه ي يزدزارچي اكبر ي مال علنامگذاری اين منظومه توسط 

 :گفته استشرح منظومه  درناظم خود 

 :سپس در حاشيه آورده است
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(همانجا)

 :هاي منظومهبخش

در مقدمه، . دشونهای تعليمی در سه بخش اصلی مقدمه، متن و خاتمه تنظيم میمنظومه

ها با ياد منظومه. شودمی های آن آوردهدة منظومه و ويژگیتحميد و معرفی و فاي

-و به بخش معرفی منظومه وارد می رود بر پيامبر و خاندان وی آغاز شدهخداوند و د

البته گاهی . شوددر قسمت معرفی، نام منظومه، ناظم و محتوای منظومه ذكر می. شود

گاه ناظمان در بخش مقدمه بحر عروضی منظومه، عدد . آيداسم منظومه در خاتمه می

 .آورندت آن را میابيا

ات علم و فصول و قواعد آن علم كه گاه با مثال همراه در بخش متن به موضوع

 .شودپرداخته میاست 

همچنين . شوددگار و صلوات بر پيامبر آورده میدر خاتمه نيز حمد و سپاس پرور

تاريخ نظم كه معموالً به حساب ابجد است،   در خاتمه، آوردن تعداد ابيات منظومه،

 .معمول و شايع است

نيز از اين قاعده جدا نبوده و ناظم منظومة خود را طبق شيوة  «یالوثق ةالعرو»منظومة 

 :ها سروده استمعمول همة منظومه

در بيت اول حمد الهی و درود بر پيامبر و خاندان . بيت دارد 7مقدمة منظومه : مقدمه.  

های آن در بيت دوم ناظم به معرفی موضوع منظومه و ويژگی. وی گنجانده شده است

بن  در بيت سوم و چهارم به مرتضی. داندمغنی میو را مختصر و مفيد ن پرداخته و آ

در بيت پنجم به نام . برای وی سروده شده است نظومهعزير موسوی اشاره می كند كه م

 . های آن اشاره كرده استمنظومه و بخش

 :متن اصلی منظومه شامل مقدمه و هفت باب به شرح زير است: متن. 1

، منصرف و معرب و مبنی  ،كالم ،دة آنييف علم نحو و فادر تعر مقدمه: الف

 بيت 1 اعراب و اقسام آن  غيرمنصرف،
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 بيت 4 باب يكم در مرفوعات شامل : ب

 بيت 15باب دوم در منصوبات : ج

 بيت 3باب سوم در مجرورات شامل : د

 بيت 6 بيت و توابع شامل 5باب چهارم در بيان اوصاف عامل : ه

 بيت    باب پنجم در اسم: و

 بيت 6 باب ششم در فعل : ز

 بيت 4 باب هفتم در حروف شامل : ح

-متن اصلی منظومه ناظم بيشتر به بيان قواعد می پردازد و از مثال كمتر استفاده می در

 . كندتجاوز نمی 1 م در منظومه از عدد های ناظكند مثال

پيامبر و خاندان وی  بيت است كه به حمد الهی و درود بر 1خاتمة منظومه : خاتمه. 6

استفاده كرده و سپس « بهم نظام الدين»در مصراع پايانی قصيده از عبارت . می پردازد

»: دهددر شرح آن را اين گونه توضيح می

 .كندنام خود اشاره می بدين ترتيب به. 

فقط در شرح . ای نكرده استبه تعداد ابيات و تاريخ نظم منظومه اشارهدر منظومه  ناظم

 .كندمیبيان را منظومه تعداد ابيات آن 

 :موجود منظومه يهانسخه

در شش برگ   345 ةبغداد به شمار األوقاف  ای از اين منظومه در نسخه 

در فهرست نسخ . آمده استی اشی آن تعليقاتی از قاسم آغا الكرودر حو. موجود است

، 6ج، تای ب، يالجبور.)اندخطی كتابخانه به اشتباه آن را به ابن عزيز موسوی نسبت داده

ناظم منظومه را به ابن عزيز موسوی ، و چنان كه گفته شد نيستكه صحيح  (615ص

 .هديه كرده است

در   / 171عبدالوهاب نيازی در بغداد به شماره شخصی  ةای ديگر در كتابخاننسخه 

و در حاشيه آن شرح ابيات  استبيت  47 كه تعداد ابيات آن  .صفحه موجود است 7 

 (73ص، 1441، يالنقشبند.)منظومه آمده است
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 :شروح منظومه

نوشته  ی است كه توسط ناظمشرح مزجی و منثور -1«نيل المرام و درّ النظام» -الف

 :بيت اول منظومه اين گونه شرح شده است نمونهی برا. شده است

ق و در دوران جوانی 176 األولی سال ی نوزدهم جماددوشنبه اين شرح به تاريخ 

-عبدالسميع در پايان شرح به اين نكته اشاره كرده و می .عبدالسميع نوشته شده است

:نويسد

(77 برگ ، 176 ، ياليزد)

اين  .اهلل حكيم در نجف اشرف موجود است از اين كتاب در كتابخانةی انسخه

برگ نوشته شده است و حواشی بسيار  77 كه در  استنسخه به خط خود مؤلف 

چنان كه گذشت اين كتاب شرح مزجی و منثور منظومه  .ف در بر داردمفيدی را از مؤلّ

زوين و ) .ها مشخص شده استالی آنت منظومه در شرح با خطی باكلماو  .است

 .(http://alhakeemlib.org/WebPages ؛515ص، 116 ، همكاران

به شيخ عبدالحسين بن ، ق171 در سال از اين كتاب را ی اشارح نسخه

، 11ج ، 677 ، الطهراني) هديه كرده است« الفصول»صاحب كتاب ی محمدحسين اصفهان

كتاب به ايشان ی بر اهدای ز مؤلف مبنای مذكور دست خط ةدر اول نسخ( 163ص 

 .موجود است

كه ، حجازيها در شهر مقدس قم موجود است ةاز اين كتاب در مدرس ديگری انسخه

، آورده شده استی اهلل گلپايگان یعموم ةكتابخانی اشتباه در فهرست نسخ خطبه 

بدالحسين به شيخ ع مؤلفی اهداي ةهمچنين به اشتباه گمان شده است كه همان نسخ

اما  (.343ص ، 1ج، 633 ، ی و حافظيان بابلیخويی صدراي) .استی بن محمدحسين اصفهان
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اين فراوان آن ی هاخط خوردگیشايد  ة مؤلف است واولي ةاين نسخه در واقع نسخ

اهلل حكيم   ةموجود در كتابخانی خط ةهمچنين در اول نسخ، را تأييد كندادعا 

ی كتاب به شيخ عبدالحسين بن محمدحسين اصفهان یبر اهدای دستخط مؤلف مبن

كتاب روز دوشنبه  مذكور به اشتباه تاريخ تأليفی در فهرست نسخ خط .موجود است

تاريخ در آن كتاب كه ی حال آنكه قسمت پايانو . ذكر شده است 176  القعدهیذ 5 

در اول  یافتادگی اين نسخه دارا. ناخواناستو  پاره شدهتأليف كتاب ذكر شده است 

نام نهاده و سپس  «كشف الرموز»مؤلف آن را  ،كتابی بوده و همچنين در قسمت پايان

. (همانجا).تغيير داده است «البدر النظام و نيل المرام»به آن خط كشيده و آن را ی رو

نام كتاب اهلل حكيم  ةكتابخانی خط ةو همچنين مطابق با نسخچنانكه مشخص گرديد 

األولی سال ی دوشنبه نوزدهم جمادبوده است و در تاريخ  «النظام نيل المرام و درّ»

، ؛ همو 17ص ، 7 و ج 163ص ، 11ج ، 677 ، الطهراني: ک.ر) .ق نگاشته شده است 176 

 (77 و 71  برگ، 176 ، اليزدي؛ 561ص ، 141 

. بيت است 144نوشته است و در حدود  كه خود ناظم -«شرح مزجي منظوم» -ب

 :استشرح شده چنين  اول ارجوزه ی مثال بيتبرا

  ةموجود در كتابخان« نيل المرام و درّ النظام» خطی ةنسخ ةاين شرح در حاشي

 .آمده است، حكيم به خط خود ناظم

نوشته ی كاظمالی نيحسالی حسنال بن ی توسط عل -«بن ي شرح عل» -ج

 6.از شاگردان ناظم بوده استی و. شده است

( برگ ، 176 ، اليزدي)
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 :تصحيح منظومه

 :های خطی زير صورت پذيرفته استتصحيح ابيات منظومه از روی نسخه

موجود در كتابخانه عمومی   1 ةشماربه  «نيل المرام و در النظام»ای از كتاب نسخه - 

ها مشخص شده ا خطی باالی آنب اين نسخهدر  كلمات منظومه. حكيم در نجف 

 .انتخاب شده است« ن»و برای آن عالمت . است

بيت سروده شده  144از شرح منظوم منظومه كه توسط خود ناظم و در ی انسخه -1

اين شرح در . مشخص شده است ها آنكلمات منظومه در شرح با خطی باالی و . است

« ش»و در اين نوشته با عالمت . ده استو به خط خود مؤلّف آم« ن»نسخه  ةحاشي

 .مشخص شده است

 ةبه شمارمركزی دانشگاه تهران  ةموجود در كتابخان عطيفةبن ی از شرح عل اینسخه -0

ی الحسين بن مال مهدعبدخط به  ق611  سال یربيع الثان 3 كه به تاريخ شنبه  711 

 .خص شده استمش« ط» در اين نوشته با عالمت كتابت شده وی تفرشی طرخوران

 ةبه شماری نجفی اهلل مرعشنة موجود در كتابخا بن ی از شرح عل اینسخه -4

. توسط كاتب فوق الذكر نگاشته شده است 611 رجب سال  15كه به تاريخ ، 4157 

 .ايممشخص كرده« م» اين نسخه را با عالمت

  ه خط خود ناظم كه ب« ش» و «ن»های نسخه ،است كه در تصحيح ابيات ذكرالزم به

 .است است اصل قرار داده شدهنگاشته شده 

 ها نيامده است و در ديگر نسخه« ن» ها و مقدمه مطابق نسخةهمچنين عنوان باب

  .است

 در مواردی برای انتخاب صورت صحيح كلمات عالوه بر صحت آن از لحاظ معنی ،

 .از لحاظ عروضی نيز بررسی شده است تا خللی در وزن رخ ندهد
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 : كالم آخر

ی بارز ةنمون ،و تسهيل قواعد آنی تعليم زبان عرب به منظور« الوثقی العرو» ةمنظوم

تالش ناظم . دهدینشان می را به خوبی است كه توجه ايرانيان و خدماتشان به زبان عرب

از اين گونه نظم در علوم  هايینمونه. دانستی دبيات تعليمتوان در شمار نظم و ارا می

، شود كه تصحيح و تحقيق آنت میها به وفور يافكتابخانهی در كتب خط، مختلف

 .نماياندرا بيش از پيش می ايرانيان های علمیتالش
 

 :هانوشتي پ
 

خانم لبانه پرهيزكار به عنوان پايان نامة اين كتاب به راهنمايی مرحوم دكتر امير محمود انوار توسط .  

رضايی هفتادری ). دورة كارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی تصحيح شده است

 .(64، ص654 و اسماعيلی كركشه، 

، در دانشگاه تهران به راهنمايی ن كتاب عنوان رسالة دكتری نگارندة اول مقالهتصحيح و بررسی اي

 .استدكتر غالمعباس رضايی هفتادر آقای 

 انی آقاي، به عنوان پايان نامة دورة كارشناسی ارشد به راهنماياول مقاله ةوسط نگارنداين كتاب ت. 6

  .دكتر رضايی هفتادر، در دانشگاه تهران تصحيح شده است دكتر ديباجی و 
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صحبه أهل  و آله و» :است اوقاف بغداد به اين صورت آمده ةخانـكتاب ةمصراع دوم بيت در نسخ. 1

 ةو همچنين نسخ «ط»و «م»، «ش»، «ن»های متن مطابق نسخه. (615، ص 6، ج ، بی تايالـجبور)« الوفا

، 677 ، الطهراني) كتاب  و (73، ص 1441، يالنقشبند)عبدالوهاب نيازی بغداد  ةخانـموجود در كتاب

 .است ( 17، ص7 و ج635، ص6 ج

عبدالوهاب ة خانـو نسخه كتاب «ن»و« ش»متن مطابق . ختص بالنحو ـم: «م». لنحوا یختص فـم: «ط». 7

 .باشدمی(  17، ص7 ج، 677 ، الطهراني) و  (73، ص 1441، يالنقشبند)نيازی 

و  «ختصرـمو  نظمو ذا »كه با توجه به مذكر بودن . تغنی  (: 17، ص7 ج، 677 ، الطهراني) . 3

 .يستحيح نص« قاصده»ضمير 

 :آمده است «ن» ةدر حاشي. 5

 .استنظم « فيه»و « له» مرجع ضمير در. 3

إعرابه  فيلم يلف » :متن كذاـبعض نسخ ال فيو » :و در حاشيه آمده است .إعرابه قطُ الغلط في :«ن». 5

 «ط»و« م»، «ش»متن مطابق . «حسن و كالهما« خطاء قطـال

        ما اقترن: «ط»و «م». 4 

 فليس: «ط»و «م».   

 يَمنع  : «ط»و «م». 1 

 .و مثلها نونٌ رَدِف زائد: «ش». ن بعدهامِ زائد: «ط»و« م». 6 

 طابقا: «ط»و  «م» .1 

 . شيئًا:«م» .7 

  فإن: «ن». 3 

 خبرـتنصب ال: «ش» .5 

 مفعولـينتصب ال: «ط»و «م». 3 

 و قبل الفاعل: «ط»و  «م». 5 

 يُعلَمُ: «ط». 14

 لنفی: «ش».  1

 .مده استآ 65پس از بيت ، اين بيت و دو بيت بعد از آن «ط»و «م»در نسخه . 11

 بل و الفاعل: «ط»و «م». 16

 إذا : «ط»و «م». 11
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 أو:«ط»و «م». 17

 جاءَ : «ط»و «م». 13

 وَ انصِبْ   : «ط»و «م». 15

 إذ: «ط». 13

 إذ: «م». 15

و اخوات آن را جزء نواسخ « كادَ»يعنی نحويان متأخر، چرا كه نحويان متقدم  «عند غير من تقدما». 64

 (56و  61، برگ 176 ، اليزدي: ک. ر) .دانند مبتدا و خبر نمی

 «رَمَـد عَينـي فِي»يَكونُ بـاالسمِ كـ  اَلـجَرُ قَد يَكونُ بالـحـَرفِ وَ قَد : «م».  6

 «دـرَمَ فِي عَينـي»االسمِ كـ فييَكونُ   اَلـجَرُ قَد يَكونُ بِالـحرفِ وَ قَد : «ط»       

  (31همان، برگ : ک.ر) .إليه مختلف باشديعنی معنای مضاف با معنای مضاف. 61
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