
 

 
 
 

 معرفی و تصحیح رساله ای خطی در آموزش زبان فارسی
 1دکتر مهدی نیک منش                                                                                                             

 چکیده
-های پیوندی میان نسل امروز و میراث علمی و فرهنگی گذشتگان ماست. یکی از این حلقهه های خطی، حلقهنسخه

ای از نسخ خطی منطقه بالکان به زبان ترکی، عربی و فارسی است کهه بها عنهوان مجموعهه     های ارزشمند، مجموعه
 ی می شود. باشاجیک در کتابخانه دانشگاه براتیسالوا )جمهوری اسلواکی( نگهدار

یکی از نسخه های خطی این مجموعه، کتابی مشتمل بر چند رساله و کتاب مستقل به زبان فارسهی، عربهی و ترکهی    
است. یکی از این رسایل، رساله ای در آموزش زبان فارسی که به زبان عربی نگاشته شده است. کاتب آن، درویه   

نام و نشانی در دست نیست. بنا به قرائنی می توان حدس  محمد بن محمد مشهور به ابن عبید است اما از مولف آن
زد که این رساله به قرن نهم و یا حداکثر قرن دهم اختصاص دارد. وجود این رساله در میان مجموعهه نسهخ خطهی    
باشاجیک، عالوه بر حضور زبان فارسی، اهمیت و ضرورت یادگیری این زبان را در منطقه بالکان  نشان مهی دههد.   

 اضر به معرفی ویژگیها و تصحیح رساله یاد شده پرداخته است. مقاله ح
 

 آموزش زبان فارسی، مجموعه باشاجیک، نسخه خطی.واژگان کلیدی: 
 

 مقدمه
-های پیوندی میان نسل امروز و میراث علمی و فرهنگی گذشتگان ماست. یکی از این حلقهه های خطی، حلقهنسخه

م. در کتابخانهه دانشهگاه براتیسهالوا )جمههوری     1924جلهد، از سها     284ای اسهت کهه در   های ارزشمند، مجموعه
مشهور و  "مجموعه باشاجیک"اسلواکی( نگهداری می شود. این مجموعه آثار خطی ترکی، عربی و فارسی که به نام 

میهراث آمهوزش    به عنوان میراثی تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار تحت حفاظت و نظارت یونسکو قهرار گرفتهه،  
 فرهنگ اسالمی در منطقه بالکان به شمار می رود. 

در روستای نوویسینه در جنوب هرزگهوین   1870م.( در ششم ماه مه 1870 -1934) 2بیگ باشاجیکصفوت
و در خانواده ای مسلمان به دنیا آمد. در دوازده سالگی به همراه خانواده به سهاریوو نقهل مکهان کهرد و همانجها در      

، به وین رفت و در 1895ای اسالمی، زبان عربی را آموخت. پس از دریافت دانشنامه تحصیلی خود در سا  مدرسه 
دکترای خود را در رشته زبانهای اسالمی دریافت کرد. مجموعه باشاجیک که بخشی از آن را از پدر خود  1899سا  

تأثربهار آته  گهرفتن کتابخانهه سهارایوو و      به ارث برده و بخ  دیگری را خود گردآوری کرده بود ه پس از حادثه  
سوختن کتب و نسخه های خطی آن ه تنها مجموعه شناخته شده نسخه های خطی اسالمی حوزۀ بالکان است که در 

 .3کتابخانه دانشگاه براتیسالوا نگهداری می شود
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لطریه  در  و بها عنهوان زبهده ا   TF5 یکی از نسخه های خطی این مجموعه، کتابی است که با شماره عطف 
صفحه اسکن شده است. این کتاب مشتمل بر چند رساله و کتاب مستقل به زبان فارسی، عربی و ترکی اسهت.   271

هه.ق. به زبان فارسی(، رساله د  و جان خواجه عبداهلل انصهاری، رسهاله ای    805کتاب زبده الطری  )مولَّف به سا  
، رسهاله در شهرغ لزلهی از    907ه و صدا به تاریخ کتابت سها   فارسی و بدون نام به خط فوتاز عبداهلل، رساله صیح

زدریای شههادت  »حافظ، رساله شوقیه سید شریف جرجانی، رساله نائیه، رساله محبت نامه، رساله ای در شرغ بیت: 
، حلیه االبدا  شیخ محی الهدین ابهن عربهی،    «چون نهنگ ال بر آرد سر /  تیمّم فرض گردد نوغ را در وقت طوفان 

له ای از داود بن محمود بن محمد الرومی القیصری، رساله ای از نجم کبری درباره الطرق الی اهلل، حاشیه جهال   رسا
شیرازی بر حاشیه العضد للشریف الجرجانی،...، رسهاله ای در خوشنویسهی و بهاالخره رسهاله ای در آمهوزش زبهان       

 فارسی.
این مجموعه نسخ خطی را به  TF5ه شماره از صفحات اسکن شده نسخ 230تا 226این رساله که صفحات 

سطری و با خط نستعلی  تحریری نوشهته شهده اسهت. نویسهنده آن      23خود اختصاص داده، تقریبا در چهار صفحه 
 مشخص نیست اما در پایان، نام کاتب به چشم می خورد: 

 «الفارسیتمّت بعون اهلل کتبه الفقیر دروی  محمد بن محمد احمد ...  المشتهر بابن عبید »
ها ه نستعلی  تحریری است که گاه در آن تمایل به شکسهته نویسهی دیهده مهی       "فصل"خط اثر ه به استثنای عنوان  

شود. خط، منقوط است؛ دا  ها، دا  اند و نه ذا ؛ اما گاف ها همه جا به صورت کاف نوشته شده اند. موضوع اثهر،  
ع آن( به زبان عربی است. متن عربی رساله، اعراب گهذاری  آموزش بخشی از دستور زبان فارسی)مصدر، فعل و انوا

گذاری شهده اسهت، ماننهد:    نشده اما مصادر فارسی با حرکات فتحه، کسره و ضمّه و سکون و به سیاق عربی حرکت
 توجه است. آموختَنهَا وَ جُستَنها وَ نُوَشتَنهَا و ... . در این میان، ضبط تلفظ مصدر نُوَشتن به ضمّ نون و فتح واو قابل 

آلاز شهده اسهت. تعبیهری کهه در     « إعلم وفّقک اهلل تعالی»این رساله پس از بسم اهلل الرحمن الرحیم، با تعبیر آشنای 
از میرسید شریف جرجانی)عالم و متکلم مشهور  "ِ میرصرف"که  کتاب مشهور شیوه آموزش سنتی خود داریم. چنان

بهدان، ییّهدا اهلل   »یس می شود، نیز با تعبیری مشابه آلاز شده اسهت:  قرن هشتم( که هنوز در حوزه های علمیه تدر
 « . تعالی فی الدّارین که کلمات لغت عرب بر سه گونه است...

معیار صرف فارسی در این رساله بر مبنای صرف عربی است؛ بدین معنی که مصدر را اصل فعل دانسته و نیز کلیت 
است. بر این مبنا، فعل از مصدر و اسمهای فاعل و مفعهو  و ... از فعهل   صرف با اساس قرار دادن فعل آموزش داده 

 ساخته می شوند. نمونه این شیوه را در کتاب شرغ االمثله مالحظه کنید:
مصدر آن است که در آخر وی به فارسی تا و نون و یا دا  و نون باشد، چون اَلقتل کشتن و الضَّهرب زدن. و بهدان   »

از وی نُه وجه باز می گردد: ماضی، مستقبل، اسم فاعل، اسم مفعو ، امر، نههی، جحهد،    که مصدر اصل کالم است و
 « نفی و استفهام.

فعل بر اساس زمان به ماضی و مضارع و امر تقسیم می شود. و ساخت افعا  به همان ترتیهب سهنتی فعهل ماضهی،      
اید شکل جحد را بهر سهیاق صهرف عهرب     مضارع)و مستقبل(، و فعل امر و نهی نشان داده شده است. بر این نکته ب

افزود؛ نویسنده، شکل ماضی منفی را در فارسی، فعل جحد دانسته است. این تاثیرپذیری از ساختار صرف عربی می 
-بسا برای فارسهی تواند متأثر از ذهنیتی عربی آموخته و یا تدوین صرف فارسی متناسب با زبان رساله )عربی( و چه

 نا به زبان عربی باشد.زبان یا آشآموزانی عرب
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تقسیم هشتگانه مصدرهای فارسی به شیوه استقصایی بر مبنای حروفی که پی  از نشانه های مصدر )تن و دن( قرار 
می گیرند نیز جالب توجه است؛ به ویژه ذکر هشت مثا  برای این انواع هشتگانه و التزام بهه ایهن مثالهها در صهرف     

 افعا  تا پایان رساله:
 «ممّا ذکرنا انّ هذه المصادر علی ثمانیه ... فانّ من تتبّع المصادر وجد هکذافعُلِمَ » 

، کتهابی  "الصهبیان نصهاب "در آلاز این رساله از کتاب روضه الصبیان نیز یاد شده است؛ این کتاب می تواند به سیاق 
ای فارسی را بر اساس آن بوده باشد که در مکتبخانه ها تدریس می شده و نویسنده رساله حاضر، دسته بندی مصدره

 آورده باشد:
 «.الثامن ما یکون ما قبل نونه و داله یاء کذا فی روضه الصبیان» ... 

تواند بهه جههت رونویسهی از مهتن قبلهی و      در متن رساله، الالطی امالیی به چشم می خورد؛ این نکته می
این موارد، شکل پیشنهادی مصهحِّح،   دشواری قرائت درست کلمه توسط کاتب در رساله حاضر پی  آمده باشد. در

در متن و نسخه در پانویس ذکر شده است. در این تصحیح، تنها همین نسخه در دسهت بهوده و نگارنهده از وجهود     
نسخه های مشابه بی اطالع است. در رسم الخط رساله، همزه ها به صورت الف نوشته شده و خواننهده خهود بایهد    

بهه جهای ینَّ یها إنَّ و یها لیهر      « ان»ا از کلمه ای مانند امّا ، إمّا است یا یمّا. نیز کاربرد دریابد که مراد نویسنده در اینج
مشدّد و با نون ساکنه. همچنین می نشان استمرار در فعل ماضی استمراری یا مضارع اخباری لالباً منفصل نوشته شده 

اق افعا  عربی از نظر تذکیر و تأنیه  بها   و گاه متصل؛ این نشانه همه جا به صورت منفصل تصحیح شده است. انطب
فاعل یا نائب فاعل، گاه رعایت نشده است. با این حا ، رسم الخط رساله در تصحیح، حفظ و تنها به برخهی نشهانه   

 گذاری های ضروری به قصد سهولت قرائت متن اکتفا شده است.   
امّا به قرینه تاریخ تهالیف دیگهر رسهاله ههای ایهن       با وجود آنکه از نام مولف و تاریخ تالیف این رساله بی اطالعیم،

مجموعه، به نظر می رسد که رساله حاضر مربوط به قرن نهم و حداکثر قرن دهم باشد. وجود این رساله در آموزش 
زبان فارسی به زبان عربی، در میان مجموعه نسخ خطی باشاجیک، عالوه بر حضور زبان فارسهی در حهوزه بالکهان،    

 ت یادگیری آن را نشان می دهد. اهمیت و ضرور
 

 متن مُصحَّح رساله:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم و االعتصام بکرمه العمیم

امّا ماقبلها، فامّا تاء نحو آموختن او دا   1إعلم وفّقک اهلل تعالی و ایّانا، الی آخر المصدر الفارسی یکون نوناً ساکنه البتهً
نحو خواندن و ماقبل التاء امّا خاء کما مرّ و سین نحو جستن او شین نحو نوشتن او فاء نحو یافتن و ما قبل الدّا  امّا 

آخره تاء و قبله ما قبل  3علی ثمانیه انواع: فاالو  2الفاً نحو افزودن او یاء نحو نوشیدن فعلم ممّا ذکرنا انّ هذه المصادر
خاء و الثانی ما قبل آخره تاء و قبله سین و الثال  ما قبل آخره تاء و قبله شین و الرّابع ما قبل آخره تاء و قبله فهاء و  
الخامس مایکون ماقبل آخره داالً و ماقبله الفاً و السادس ما یکون ماقبل نونه داال و ماقبله راء و السابع ما یکون ما قبل 

لالباً و  4له واوا او نونا لالباً الثامن ما یکون ما قبل نونه و داله یاء کذا فی روضه الصبیان و انّما قلنا اواّل او ونونه و دا
 ثانیاً واواً او نوناً لالباً النّ ما قبل الدّا  یکون واواً او نوناً کما مرّ مثالیهما او شیناً نحو شدن او تاء نحو سهتدن او میمهاً  

                                                             
 نسخه: البتیته - 1
 نسخه: المصادر - 2
 نسخه: فالالو  - 3
 ظاهراً کاتب در اینجا چیزی را از قلم انداخته است. - 4
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ءً نحو زدن الّا ان کونه واواً اکثر من کونه نوناً و کونه نوناً اکثر من کونه شیناً او تاءً او میماً او زاء فهانّ  نحو آمدن او زا
من تتبّع المصادر وجد هکذا و اذا اتّصل باخرها الهآء مع االلف یکون جمعاً نحو آموختَنهَا جُستَنهَا و نُوشتَنها و یافتنها 

زُودَنها و نوشیدنها و قیل اذا اتّصل باخرها الیاء و الیاء مع االلف و کسر بعد االتصا  یکهون  و کشادنها و شُمَردَنها و اَف
جمعاً نحو آموختنیها و جستنیها و نوشتنیها  و یافتنیها  و کشادنیها  و شمردنیها و افزودنیها و نوشیدنیها و یقها  فهی   

نجسهتن و ننوشهتن و نیهافتن و نکشهادن و نشهمردن و      نفی المصادر بزیاده النون فی اولها الجله، نحهو نیهاموختن و   
 نیفزودن و ننوشیدن و کذا فی نفی الجمع علی وجهین.

الفاعل و المفعو  ای االفعها  بغیهر     2الواحد و یصدر عنه االفعا  و اسما 1واعلم انّه یقا  المصدر اسم بمعنی االصل 
ن علی ثلثه صیغ اعنی المفرد و التثنیه و الجمع الن فاعلهها  من ان تکو 3االمر و النهی و اسما الفاعل و المفعو  و الیح

امّا مفردا مذکرا کان او مونثا و امّا مثنّی مذکرا کان او مونثا و امّا مجموع مهذکرا کهان او مونثها لکهن التثنیهه و الجمهع       
  متّحدان فی لسان الفارسیّ. 

اضی و الحا  و االستقبا  کمها انّ الزّمهان کهان کهذلک.     فی الزّمان فهو، ای: الفعل سیقسم الی الم 4و معنی الفعل الیح
یجیء من کلّ منهما ستّه کلمات؛ اثنان منها لایب مفرداً او جمعاً و اثنان منهما مخاطب ایضاً و اثنان متکلم ایضاً و امّا 

 و النهی و سیاتی امثلتها.  5اسم الفاعل و المفعو  یجیء لکلّ منهما کلمتان فقط فکذا االمر
فی الماضی المفرد منه هو المصدر بغیر النون و آخره مثل آخره فی کونهما ساکنین. فعلم من قولنا  ی الماضیفصل ف

بغیر النّون ان آخره امّا تاء او دا  النّ ما قبل النون احدهما کما بیّنا و بحذفه بقیت سهاکنه نحهو آموخهت و جسهت و     
التاء و الدّا  فیها. هذه االمثله المفرد الغایب من الماضی فاذا نوشت و یافت و کشاد و شُمرد و افزود و نوشید بسکون 

فتح آخره و لحقته نون ساکنه متصله بالدا  السّاکنه یکون جمعاً نحو آموختند و جستند و نوشتند و یافتند و کشهادند  
کسهر آخهر المفهرد     و شمردند و افزودند و نوشیدند و قیل یکون جمعه بزیاده الدّا  السّاکنه فی آخهر المصهدر و اذا  

الغایب و لحقته یاء ساکنه یکون مفردًا مخاطبًا نحهو آمهوختی و جسهتی و نوشهتی و یهافتی و کشهادی و شهمردی و        
افزودی و نوشیدی و یکون هذه الصیغه استفهاماً ایضاً و اذا اتصل الیه دا  ساکنه یکون جمعاً مخاطباً نحو آموختید و 

شمردید و افزودید و نوشیدید و اذا ازیدت فی آخر الماضی المفرد الغایب میم  جستید و نوشتید و یافتید و کشادید و
ساکنه  بعد جعله مفتوحاً یکون نفس المتکلّم وحده نحو آموختم و جستم و نوشتم و یهافتم و کشهادم  و شهمردم و    

احهد نفهس المهتکلّم مهع      افزودم و نوشیدم و اذا ازیدت قبل المیم فی نفس المتکلم مع الغیر. و یقو  البعض اذا ازید
الغیر من نفس متکلم وحده زیدت الیاء الساکنه  قبل المیم فیه و کسر ماقبل هذا الیآء من لیر االماله و قیل اذا زیهدت  
بعد الیآء فی المفرد المخاطب میم ساکنه و املیت هذا الیآء کان نفس المتکلم مهع الغیهر نحهو آمهوختیم و جسهتیم و      

 یم و شمردیم و افزودیم و نوشیدیم و قس علیها نظایرها. نوشتیم و یافتیم و کشاد
و هو مشترا بین الحا  و المستقبل  فالحا  هو الّذی یجیء علی اوّله میم متّصله بالیاء السّاکنه و  فصل فی المضارع

و می شمرد  آموزد  و میجوید و می نویسد و می یابد و می کشایدآخره دا  ساکنه او یاء ساکنه او میم ساکنه نحو می
و می افزاید و می نوشد و هی امثله المفرد الغایب منه و اذا زیدت قبل الدا  فیه نون ساکنه یکون جمعهاً لایبهاً نحهو    
می آموزند و میجویند و می نویسند و می کشایند و می شمرند و می افزایند و می نوشند و اذا حهذفت مهن المفهرد    

ا ساکنه و کسر ماقبلها یکون مفرداً مخاطباً نحو می آمهوزی و میجهویی و   الغایب الدا   و زیدت موضعها یاء موضعه
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دا  ساکنه یکون جمعهاً   2و می افزایی و می نوشی و اذا زیدت بعدها  1می نویسی و می یابی و میکشایی و میشمری
و می نوشهید و   مخاطبا نحو می آموزید و می جویید  و می نویسید و می یابید  و می کشایید و می شمرید و افزایید

اذا زیدت بعد حذف الدا  من المفرد الغایب میم ساکنه موضعها یکون نفس المتکلم وحده نحو می آموزم می جویم 
و می نویسم و می یابم و می کشایم و می شمرم و می افزایم و می نوشم و اذا زیدت قبهل المهیم و نفهس المهتکلم     

لم مع الغیر و قیل اذا زیدت بعد التّاء فی المفرد المخاطب میم ساکنه وحده یآء ساکنه و کسر ماقبلها یکون نفس المتک
و می شمریم و  6و می کشاییم 5و می یابیم 4و می نویسیم 3یکون نفس المتکلم مع الغیر نحو می آموزیم و می جوییم

اکنه اعنهی مهی نحهو    و می نوشیم و قس علیها نظایرها. و قد یحذف من الحا  المیم المتصله بالیهاء السّه   7می افزاییم
آموزد و جوید و نویسد و یابد و کشاید و شمرد و افزاید و نوشد. و کذلک فی لیر المفرد الغایب  و المستقبل  ههو  
الّذی زیدت فی اوّله باء مکسوره او مضمومه و آخره دا  ساکنه او یاء ساکنه او میم سهاکنه کالحها  نحهو بیهاموزد و     

د و بشمرد و بیفزاید و بنوشد و هی امثله المفرد الغایهب منهه و اذا زیهدت مها قبهل       بجوید و بنویسد و بیابد و بکشای
الدّا  فیه نون ساکنه یکون جمعاً لایباً نحو بیاموزند و بجویند و بنویسند و بیابند و بشمرند و بیفزایند و بنوشند و اذا 

ماقبلها کان مفرداً مخاطبهاً نحهو بیهاموزی و    احذفت فی المفرد الغایب الدّا  و زیدت فی موضعها یاء الساکنه و کسر 
ساکنه کهان جمعهاً مخاطبهاً نحهو      8بجویی و بنویسی و بیابی و بکشایی و بشمری و بیفزایی و بنوشی و اذا لحقه داالً

بیاموزید و بجویید و بنویسید و بکشایید و بشمرید و بیفزایید و بنوشید و اذا لح  المفرد الغایب بعد حذف الدّا  منه 
یم ساکنه کان متکلماً وحده نحو بیاموزم و بجویم و بنویسم و بیابم و بکشهایم و بشهمرم و بیفهزایم و بنوشهم و اذا     م

زیدت قبل المیم فی المتکلم وحده یاء ساکنه و کسر ماقبلها  کان متکلما مع الغیر نحو بیاموزیم و بجوییم و بنویسهیم  
شیم و یجوز ان یطرغ الباء فی اوّ  المستقبل یراد منه بمعنی االسهتقبا   و بیابیم و بکشاییم و بشمریم و بیفزاییم و بنو

 اولی.  9نحو آموزد و جوید الخ لکن عدم طرحه
اوله یکون مع الحرکات الثل  و آخره دا  مفتوحه متصله  بالهآء السّهاکنه و طریه  اخهذه مهن      فصل فی اسم الفاعل

من اوله ان کان واحدا منهما فیه و یزاد قبل الدا  نون ساکنه و یفهتح   المضارع بان یحذف المیم المتصله بالیاء او الیاء
هذه الدا  و یزاد بعدها هاء ساکنه نحو آموزنده و جوینده و نویسنده و  یابنهده و کشهاینده و شهمرنده و افزاینهده  و     

ن و شهمرندکان و  نوشنده. هذه امثله المفهرد منهه و جمعهها نحهو آموزنهدکان و جوینهدکان و نویسهندکان و یابنهدکا        
افزایندکان و نوشندکان بزیاده کاف العجم المفتوحه بدالً من الهآء فی المفرد و االلف مع النون السهاکنه افهاده لمعنهی    

 الجمع. 
اوله کاوّ  اسم الفاعل فی الحرکات الثّل  و آخره هآء ساکنه متصله بالتّاء السّاکنه بعهد جعهل    فصل فی اسم المفعول

کلّ واحد منهما مفتوحه النّه ماخوذ من الماضی و آخره تاء او دا  و لم تحذف نحو آموخته و جسته و نوشته و یافته 
مفعو  و جمعها  نحهو آموختکهان و جسهتکان و    و کشاده و شمرده و افزوده و نوشیده و هی امثله المفرد من اسم ال
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نوشتکان و یافتکان و کشادکان و شمردکان و افزودکان و نوشیدکان بزیاده الکاف المفتوحه بعد سقوط الهاء السّهاکنه  
 و بزیاده االلف و النّون السّاکنه لتفیدا معنی الجمع.  1من المفردات بدالً منها
المفهرد   لیر انّه زیدت فی اوّله نون مفتوحه کذا فی روضه الصّبیان و امثله و هو فعل الماضی 2فصل فی فعل ا لجحد

الغایب منه نحو نیاموخت و نجست و ننوشت و نیافت و نکشاد و نشمرد و نیفزود و ننوشید  منه امثله المفرد منهه و  
شهمردند و نیفزودنهد و   و نیافتنهد و نکشهادند و ن   3امثله الجمع الغایب منهها نحهو نیاموختنهد و نجسهتند و ننوشهتند     

. و امثله المفرد المخاطب نحو نیاموختی و نجستی و ننوشتی و نیافتی و نکشادی و نشمردی و نیفزودی و 4ننوشیدند
و نشمردید و نیفزودید و  5ننوشیدی . امثله الجمع المخاطب نحو نیاموختید و نجستید و ننوشتید و نیافتید و نکشادید

وحده نحو نیهاموختم و نجسهتم و ننوشهتم و نیهافتم و نکشهادم و نشهمردم و نیفهزودم و        ننوشیدید. و امثله المتکلم 
 ننوشیدم  و امثله المتکلم مع الغیر نحو نیاموختیم و نجستیم و نیافتیم و نکشادیم و نشمردیم و نیفزودیم و ننوشیدیم.

بغیر الحذف فی الحا  و بالحهذف فهی    و هو الفعل المضارع الّا انّه زیدت فی اوّله نون مفتوحه فصل فی فعل النّفی 
جوید و نمی نویسد و نمی یابهد و نمهی کشهاید و نمهی     المستقبل. امثله الحا  المفرد  الغایب نحو نمی آموزد و نمی

شمرد و نمی افزاید و نمی نوشد. و امثله الغایب المأخوذ منه نحو نمی آموزند و نمی جویند و نمی نویسهند و نمهی   
د و نمی شمرند و نمی افزایند و نمی نوشند . امثله  المفرد و المخاطب  المأخوذ من الغایب نحهو  یابند و نمی کشاین
جویی و نمی نویسی و نمی یابی و نمی کشایی و نمی شمری و نمی افزایی و نمی نوشی. و امثله نمی آموزی و نمی

و نمی نویسید و نمهی یابیهد و نمهی     الجمع المخاطب  المأخوذ من المفرد المخاطب نحو نمی آموزید و نمی جویید
کشایید و نمی شمرید و نمی افزایید و نمی نوشید. و امثله المتکلم وحده  المأخوذ من المفرد الغایب نحو نمی آموزم 
و نمی جویم و نمی نویسم و نمی کشایم و نمی شمرم و نمی افزایم و نمی نوشم و امثله المتکلم مع الغیر المهأخوذ  

و نمهی یهابیم و نمهی کشهاییم و نمهی       7و نمی نویسهیم  6رد المخاطب نحو نمی آموزیم و نمی جوییممنه او من المف
و ننویسد و الهخ. و امثلهه     8افزاییم و نمی نوشیم. و امثله المستقبل المفرد الغایب من فعل النّفی نحو نیاموزد و نجوید

نیابند و نکشایند و نشمرند و نیفزاینهد و ننوشهند. و   الجمع الغایب المأخوذ منه  نحو نیاموزند و نجویند و ننویسند و 
امثله المفرد المخاطب المأخوذ من المفرد الغایب نحو نیاموزی  و نجویی و ننویسی و نیابی و نکشهایی و نشهمری و   

یهد  نیفزایی و ننوشی. و امثله الجمع المخاطب المأخوذ من المفرد المخاطب  نحو نیاموزید و نجویید و ننویسید و نیاب
 9و نشمرید و نیفزایید و ننوشید و امثله المتکلم مع الغیر منه او من المفرد المخاطب نحو نیاموزیم و نجوییم و نیهابیم 

 و نکشاییم و نشمریم و نیفزاییم و ننوشیم.  10و ننویسیم
ه نحو بیهاموز و  ایّ حرف کان. امثله المفرد من 11اوّله باء مضمومه او مکسوره و آخرها ساکنهفصل فی االمر الحاضر 

بجوی و بنویس و بیاب و بگشای و بشمر و بیفزای و بنوش و امثله الجمع المأخوذ منه نحهو بیاموزیهد و بجوییهد و    
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بنویسید و بیابید و بکشایید و بشمرید و بیفزایید و بنوشید. و هذه الصیغه مشترا بین الجمع المخاطب فی المستقبل 
 ر و یعرف الفرق بینهما  فی مواضع االستعما . و بین الجمع المخاطب فی االمر الحاض

و هو مثل امر الحاضر الّا انّه فی اوّله میماً مفتوحه بد  الباء فیه  کهذا فهی روضهه الصّهبیان. و      فصل فی نهی الحاضر
تجیء امثله المفرد منه نحو میاموز و مجوی و منویس و میاب و مکشای و مشمر و میفزای و منوش.  و امثله الجمهع  

 لمأخوذ منه نحو میاموزید و مجویید و منویسید و میابید و مکشایید و مشمرید و میفزایید و منوشید. ا
اوّله مکسوره  او مضمومه و آخره دآ  ساکنه. امثله المفرد منه نحو بیاموزد و بجوید و بنویسهد   فصل فی امر الغایب

المأخوذ بان یزاد النّهون السهاکنه منهه نحهو بیاموزنهد و       و بیاید و بکشاید و بشمرد و بیفزاید و بنوشد. و امثله الجمع
 بجویند و بنویسند و بکشایند و بشمرند و بیفزایند و بنوشند.

و هو مثل االمر الغایب لیر انّه فی اوّله نوناً مفتوحه بد  البهاء المکسهوره او المضهمومه فیهه.      فصل فی نهی الغایب 
ننویسد و نیابد و نکشاید و نشمرد و نیفزاید و ننوشد. و امثله الجمع المأخوذ امثله المفرد منه نحو نیاموزد و نجوید و 

 منه  نحو نیاموزند و نجویند و ننویسند و نیابند و نکشایند و نشمرند و نیفزایند و ننوشند.
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