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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Prose texts constitute a large part of Persian 
literature and its breadth is suitable for expressing any thought more than the 
words of the poem. The topics and concepts used in prose are generally divided 
into scientific and intellectual concepts, descriptive, narrative and news 
meanings, each of which is different from the other in terms of writing style, 
which includes topics such as religious issues, national celebrities, Stories and 
stories, history of astronomy, advice and sermons, Tersel, Sufism and 
mysticism, literary sciences, etc. This article will examine the stylistics of Persian 
works of Ibn Sina prose from a syntactic perspective.
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner.
FINDINGS: Although most of Ibn Sina's works are written in Arabic; But he has 
written eight works in Persian: Alaei encyclopedia, radiology, scrap of nature, 
treatise on the truth and quality of the order of beings and the sequence of 
causes, Kunuz al-Mu'azmin, the criterion of the intellect, and Zafarnameh in 
Persian. These works are related to the period of language development. 
Persian and the early period of Persian prose are known as Mursal prose style. 
Mursal's prose works in the early period of the Persian language are generally 
devoid of literary features; Also, due to the scientific topics of Ibn Sina's works, 
the intellectual level in these works will not have much prominence.
CONCLUSION: Simple verbs and short sentences, word brevity, simplicity of 
language and fluency, short sentences and emptiness of tasks and verbal cues, 
avoiding rhyme and balance and avoiding the use of unfamiliar Arabic words 
and inclusion of technical terms are important features of books. Persian is the 
prose of Ibn Sina.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 شناسی آثار فارسی منثور ابن سینا  از منظر سطح نحوی  بررسی سبک

 
 ، سیاوش مرادی*پورامیدی، مرتضی رزاقنسرین 

 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران.
 

 

 چکیده:
متون نثر بخش وسیعی از ادبیات فارسی را تشکیل میدهد و وسعت  زمینه و هدف:

و مفاهیم  میدان آن برای بیان هردونه فکری مناسبتر از كالم منظوم است. موضوعات

بکاررفته در نثر بطور كلی به مفاهیم علمی و عقلی و معانی وصفی و نقلی و خبری 

تقسیم میشوند كه هركدام بلحاظ اسلوب نگارش متمایز از دیگری است كه دربردیرندۀ 

موضوعاتی از قبیل مسائل دینی و مذهبی، مفاخر ملی، داستانها و قصص، تاریخ نجوم، 

تصوف و عرفان، و علوم ادبی هستند. این مقاله به بررسی اندرز و موعظه، ترسل، 

 شناسی آثار فارسی منثور ابن سینا از منظر نحوی خواهد پرداخت.سبک

ای و به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی این مقاله براساس مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

 انجام شده است. 

اشته شده است، وی هشت اثر: ادرچه عمدۀ آثار ابن سینا به زبان عربی نگ ها:یافته

شناسی، قراضج طبیعیات، رساله در حقیقت و كیفیت سلسله دانشنامج عالیی، رگ

موجودات و تسلسل اسباب و مسببات، كنوز المعزمین، معیارالعقول، و ظفرنامه را به 

این آثار مربوط به دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی و دورۀ زبان فارسی تألیف كرده است. 

ج نثر فارسی هستند كه از آن بعنوان سبک نثر مرسل یاد میشود. آثار نثر مرسل در اولی

دورۀ اولیج زبان فارسی عموماً از ویژدیهای ادبی خالی هستند؛ همچنین بعلت موضوعات 

 علمی آثار ابن سینا، سطح فکری در این آثار نیز جلوۀ چندانی نخواهد داشت.

تاه، ایجاز لفظ، ساددی زبان و روان بودن، كوتاهی افعال ساده و جمالت كو گیری:نتیجه

جمالت و خالی بودن از تکلفات و صنایع لفظی، پرهیز از ایراد سجع و موازنه و دوری 

از كاربرد كلمات نامانوس عربی و اشتمال بر اصطالحات فنی از ویژدیهای مهم كتب 

 .فارسی منثور ابن سینا هستند

  

 4344شهریور  66 :دریافت تاریخ   

 4344مهر  64:  داوری تاریخ   

 4344آبان  45: الحاص تاریخ   

 4344آذر  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی، ابن سینا، آثار منثور،سبک

 سطح نحوی.آثار فارسی، 
 

 :مسئول نویسنده * 
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 مقدمه

ته كمتر مورد انتقاد و ارزیابی قرار درفته است. در نظر متقدمان بررسی كالم تنها مربوط نثر فارسی در ادوار دذش

به شعر بوده كه مظهر جمال لفظ بشمار میرفته است و نثر را از آنجا كه صرفاً وسیلج بیان اغراض و معانی 

ت. است در بوتج نقد قرار نگرفته اسپردازی اند. حتی نثر فنی كه جوالنگاه لفظاند مورد ارزیابی قرار دادهمیدانسته

متقدمان حتی در مکتب بالغت و بدیع، شواهد خود را از اشعار انتخاب میکردند و بطور كلی بحث و تحلیل اركان 

 شعر در نزد آنها بسیار بیشتر از تحلیل نثر مورد توجه بوده است. 

خصوص نثرها را تشکیل میدهد. در این دوره آثار های ادبیات ما بهای اولیج زبان فارسی یکی از مهمترین دورهدوره

های بعدی زبان فارسی متفاوت است. با بررسی متون این دوره درانقدری پدید آمده است كه نوع نوشتار آن با دوره

میتوان به نوع دویش و دستور زبان آن پی برد. بنابراین لزوم بررسی این متون دامی استوار برای درک بهتر و قابل 

كردن متون كهن همچنین معرفی آثار ادبی كشورمان به ملل دیگر است و همینطور با بررسی دستوری )صرفی فهم 

 و نحوی( این آثار میتوان به راز جاودان ماندن آثار این دوره و نوع ادبیات كاربردی آن پی برد.

كتاب  555یا  154تاریخی حدود  در فهرستها و منابع»از آثار ارزشمند این دوره، كتب منثور فارسی ابن سیناست. 

سینا درست است. فهرست آثاری كه اند كه انتساب بعضی از آنها به ابن سینا نسبت دادهو رساله و مقاله به ابن

ابن سینا آثار (. 76)ابوعلی سینا، سهامی: ص « كتاب است 495انتساب آنها به ابن سینا اطمینان حاصل شده 

)شامل موضوعات منطق، « دانشنامج عالیی»ربی نگاشته است، اما هشت اثر درانقدر: مشهور علمی خود را به زبان ع

)شامل موضوعات حیوانی، نباتی و معدنی(، « قراضج طبیعیات»شناسی(، )نبض« شناسیرگ»طبیعیات و الهیات(، 

وم د عل)درمور« كنوز المعزمین»، «رساله در حقیقت و كیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات»

)در موضوع اندرزنامه( را به « ظفرنامه»و « معراجنامه»)درخصوص علم مکانیک: جرثقیل(، « معیارالعقول»غریبه(، 

 است.  زبان فارسی تألیف كرده

، بهار، شناسی نثر فارسی)سبکبندی بهار، مربوط به آثار دورۀ اول نثر فارسی آثار فارسی ابن سینا طبق تقسیم

بندی خانلری جزو دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی هستند و از نظر نوع سبک، در تقسیمو طبق ( 51: ص 6ج

حیطج نثر مرسل قرار میگیرند. از نظر تاریخی نثر مرسل دو دورۀ حکومت سامانیان و غزنویان را دربر میگیرد و 

 سینا مربوط به دورۀ غزنویان است. آثار فارسی ابن 

سینا شناسی آثار منثور فارسی ابنخص شد كه تاكنون هیچ پژوهشی درمورد سبکبا جستجو در منابع اطالعاتی مش

ر شده، هشت اثر مذكور بر پایج سطح نحوی د تحلیلی نگاشته-در این مقاله كه به روش توصیفیاست.  انجام نشده

 4اند. شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار درفتهسبک

 

 بحث و بررسی 

 افعال

ساس تحقیقات برخی ادیبان و زبانشناسان، زبان فارسی ازجمله زبانهایی است كه تعداد افعال براساختمان افعال: 

اعم از آنچه در فارسی جاری امروزی معمول است »ساده در آن اندک است. از جمله خانلری تعداد افعال ساده را 

اریخ ت»، كمتر از سیصد میداند «ستشده او آنچه در زبان و شرع و ادب بکار میرود و آنچه مطلقاً متروک و فراموش

(. اما  در آثار ابن سینا فعلهای ساده بیشترین بسامد را دارند و در نثر این كتب، 449: ص 6زبان فارسی، خانلری، ج

                                                      
 بطور تصادفی، هشت صفحه انتخاب و مورد تحلیل قرار درفت.در بررسی بسامدی موضوعات مورد تحقیق، از هر هشت كتاب ابن سینا،  -4
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 %6/65، مركب %9/73اند. طبق آمار، درصد بکاردیری افعال ساده افعال سادۀ زیادی بجای افعال مركب بکار رفته

. این آمار دویای آن است كه در دورۀ اول نثر فارسی استعمال فعل ساده بر دیگر انواع فعل است %4و پیشوندی 

غلبه داشته است و در حالت طبیعی زبان چنین بوده، چنانکه انواع دیگر افعال از فعل ساده متولد شده و بر آن 

حال آنکه در دورۀ اول نثر  عارض دردیده است. همچنین بسامد استعمال فعل پیشوندی كمتر از فعل مركب است؛

 فارسی استعمال فعل پیشوندی بیشتر از فعل مركب است.

در آغاز دورۀ زبانهای میانه پیشوندهایی بودند كه متروک شدند؛ به همین دلیل زبان به افعال پیشوندی: 

دری  انه و س س بهپیشوندهای جدید نیاز پیدا كرد كه از حرفهای اضافه و قیدها استفاده شد كه به زبان ایران می

منتقل شدند. این پیشوندها بر سر افعال آمده و معنی آنها را تغییر میدادند و یا فعل را مؤكد میساختند و داهی 

نیز در وجه فعل اثر داشتند. اما فرشیدورد معتقد است این افعال مركب هستند؛ زیرا پیشوندها را قید مینامد و از 

اند، ولی به دالیلی كه ذكر آن موجب درازای سخن ها را پیشوند دانستهنه واههبعضی دستورنویسان اینگو»نظر وی 

است، اینها وقتی با فعل بیایند قیدند و میتوان آنها را پیشوند قیدی هم شمرد. بعضی از این كلمات مانند: فرا، 

بعضی )« اندهصفت هم آمدساز )حرف اضافه( و اسم و و كتابهای دیگر بصورت وابسته تاریخ بیهقیفرود، و فرو در 

 (.374از قواعد دستوری تاریخ بیهقی، فرشیدورد: ص 

های كهنگی اثر وجود اینگونه فعلهای پیشوندی در نثر دورۀ نخست بسیار استفاده شده است و یکی از نشانه

، «اندر»، «ب»از:  نداند، بترتیب بسامد عبارتسینا برای ساختن فعل بکار رفتهفعلهاست. پیشوندهایی كه در آثار ابن 

 و...« فرو»، «باز»، «بر»

 اند. خانلری آن را در فارسیخوانده« باء زاید»یا « باء زینت»، «باء تأكید»را صاحبنظران به نامهای « بی»پیشوند 

و تاریخ زبان فارسی،  344: ص 4شناسی نثر فارسی، بهار،  ج امروز نشانج مضارع التزامی و وجه امری میداند )سبک

ها مستعمل است و در آمده و امروز هم در بعضی صیغه(. این باء بر سر فعلها می651و  464:  صص 6انلری، ج خ

غیرملفوظ نوشته میشده است. این حرف در دورۀ اول داه بر « هاء»به یاء مجهول و بعدها به « بی»قدیم بصورت 

ورد نفی و نهی مؤكد نیز قبل از نون نفی و سر تمام صیغ )جز صیغج اسم فاعل و اسم مصدر( داخل میشده و درم

جا جایز است، مگر در مواردی كه معنی تأكید فعل میم نهی قرار میگرفته است. ایراد باء مذكور در مقام تأكید همه

ناسی شدرنظر نبوده باشد و در مواردی كه فعلی به فعل مؤكد دیگر معطوف باشد نیز حذف آن جایز است )سبک

 (.333: ص 4، ج نثر فارسی، بهار

 اسی نثرشنسبکرا بر سر فعل برای تأكید یا تزئین میدانند، اما  بهار در « بی»دستورنویسان وجود جزء پیشین 

را بر سر فعل صرفاً برای تأكید میداند و استداللش این « بی»را برای این نوع كلمه نمی سندد و « باء زاید»عنوان 

ای ضرورت معنوی جویی هستند و تا حرفی یا كلمهمردم بدنبال صرفه چیز زاید نیست واست كه در زبان هیچ

ادیبان ایران »الشعرا، خانلری معتقد است: (. پس از ملک349: ص هماننداشته باشد، پا به عرصج زبان نمیگذارد. )

یک ت )زیراكه هیچاند، اما نه تعبیر اول قابل قبول اسلقب داده« باء تأكید»و داهی « باء زینت»این جزء را داهی 

واهد كه مستلزم ش« تأكید»از اجزای دفتار بیهوده و تنها برای آرایش لفظ بکار نمیرود( و نه تعبیر دومی یعنی 

(. به هر روی ما نادریزیم تا زمانی كه 651: ص 6صریح و فراوان برای اثبات است )تاریخ زبان فارسی، خانلری، ج 

 بنامیم: « باء زینت یا زاید»یا « باء تأكید»ا روشن نشده است، آن ر« بی»ماهیت این 
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)كنوز: ص بداد و پیغامبر فرستاد و رسالت  بنمود. راه بهشت و دوزخ (64 ص )تسلسل: بجنبانیدندپس آن خط را 

)معراج: ص بخوردم و  بستدم(. اشارت به شیر كرد، 64)معیار: ص بردیرند (. آلت ثقل معلوم را بقوت معلوم 6

 (.41)ظفر: ص ببرد است كه اندوه (. چند چیز 454

یافتج آن است كه بعنوان پیشوند فعل و حرف صورت تخفیف« در»به معنی داخل و درون است و « اندر»پیشوند 

در زمان »الشعراء بهار معتقد است (. ملک394: ص 4اضافه استفاده شده است )تاریخ زبان فارسی، خانلری، ج 

با افعالی « اندر»استفاده شده است. « اندر»جا پیشوند انیان و قرن چهارم همهغزنویان پیدا آمده و در زمان سام

« راكنداندر پ»همراه است كه مفهوم ظرفیت داشته باشند و استفاده از آن با افعالی كه مفهوم ظرفیت ندارند مانند 

: 4ج هار، بثر فارسی، شناسی ن)سبک« درست نیست و باید در اینگونه موارد از پیشوندهای دیگری استفاده شود

 (.373ص 

(. تا این خط 44و به خلق رساند )معراج: ص  اندر یاودبعنوان پیشوند فعل: حقیقت امر ایزدی را « اندر»كاربرد 

 (.7(. ادر هوای سرد بدو نرسد ز اعتدال اندر دذرد )نبض: ص 44)معیار: ص اندرآید لولبی درد اسطوانه تمام 

(، هرچ اندر جهان انواع علومست نزدیک 44ضافه: غلط اندر وی ظاهر است )دان: ص  بعنوان حرف ا« اندر»كاربرد 

(. زیراكه عقل نه اندر موضع بود 61(. اندر انجام كتاب و معانی پراكنده )معیار: ص 3خویش حصر كند )قراضه: ص 

 (.46(. دفتم اندر جهان چه نیکوتر است )ظفر: ص 47)معراج: ص 

 

 زمان افعال

ماضی استمراری امروزه دو معنی و مفهوم دارد، یکی اینکه فعلی در زمان »خی فعل استمراری: كاربرد تاری

دذشته جریان داشته اما به انجام نرسیده و دیگر اینکه فعلی در دذشته به حکم عادت و مدام انجام میشده است. 

ی به دو صورت استعمال میشد. امروز برای این هر دو مفهوم یک وجه استعمال هست، اما در دورۀ اول نثر فارس

آمد و وقتی هر دو معنی در آخر فعل می« ی»اضافه میشد و برای مفهوم دوم « همی»یا « می»برای مفهوم اول 

 (.635: ص 6)تاریخ زبان فارسی، خانلری، ج « آمدندمراد بود هر دو با هم می

« می»بسامد كاربرد  نامهمعراجد، اما در كتاب در آثار ابن سینا نیز هر دو شکل كاربرد ماضی استمراری دیده میشو

 در آخر فعل بیشتر است: « ی»، بسامد كاربرد دانشنامج عالییو در كتاب « همی»و 

: )معراجمیبودم و من بحکم خطر محترز  میخواستو شرح آن بر طریق معقول  میکرددوستان ما اندر معراج سؤالها 

 (. 74ص 

 )معراج: صمیرساند و به عقل  میکند... معقوالت را از میان محسوسات جدا دمیرسانبواسطج علم سعادت به نفس 

91 .) 

 (.444)معراج: ص مییافت و جواب شافی  میکردعرضه  میبودپس از آن هر اشکال كه 

(، آوردیمی 463(، دانستیمی )466(، بودندی )444(، خواندندی )459(، نبودندی )47دانشنامج عالیی: شدندی )

رفتی( و با هم )همی« ی»و « همی»یک از آثار ابن سینا، فعل استمراری در شکل استعمال جزء یچدر ه(. 463)

 ای یافت نشد. برفتی( نمونهدر آخر )می« ی»و مصوت « می»جزء پیشین 

ای از استعمال فعل اطالق میشود كه بوسیلج آن دوینده نظر خود را درمورد جریان وجه فعل به شیوه»وجوه فعل: 

ای كه جریان فعل ازطریق دوینده نقل میشود و بر حسب اینکه وقوع عملی بیان میکند. به عبارت دیگر طریقهفعل 

خبر بدهد یا قصد خود را به انجام دادن آن، میل به انجام یافتن یا شرط انجام درفتن یا امر به انجام دادن فعلی را 



 47-446 صص ،41 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 456

ثار ابن سینا بعلت موضوع خاص آنها، بسامد وجه اخباری (. در آ649)تاریخ زبان فارسی، خانلری: ص « بیان میکند

ال به وجوه و افع)و درنتیجه فعلهای ماضی ساده، استمراری، نقلی، بعید، نقلی استمراری، مضارع اخباری( نسبت

 دیگر بیشتر است. 

« مدنآ»و « دشتن»، «شدن»در ساختمان فعلهای مجهول موجود در آثار ابن سینا از مصدرهای فعل مجهول: 

بعنوان فعل كمکی استفاده شده است. زمان فعلهای مجهول نسبتاً متنوع بوده و ماضی مطلق، نقلی و بعید و مضارع 

 التزامی دیده میشود و از نظر ساختمان فعل، هم فعل مركب و هم فعل پیشوندی و هم فعل ساده وجود دارد. 

نشای متأخران معمول شده است برای پرهیز از خانلری میگوید: در ا«: شد»فعل مجهول همراه با فعل كمکی 

 را در ساختمان ماضی« شده»در ماضی نقلی و بعید و فعل ربطی، كلمج « بود»و « است»اشتباه بین فعل معین 

آورند، اما چنین استعمالی در متون كهن ما مطلقاً نیست یا ادر هست بسیار نادر است، یعنی در نقلی و بعید می

ددان قدیم از قرائن و فحوای مطلب دریافته میشود كدام وجه مراد نویسنده بوده است )همان: آثار شعرا و نویسن

چنانک در اسم حسین ( 6تا به تفهم نزدیکتر باشد )تسلسل: ص  ایراد كرده شدبر طریق سؤال و جواب  (:316ص 

 (.44)كنوز: ص  دفته شدو فاطمه و مشتری 

ر به نوع دیگاین نوع فعل مجهول بسامد كمتری نسبتمجهول:  كاربرد فعل الزم )آمدن( برای ساختن فعل

چنانکه نموده آمد )معیار: ص « ز»نزدیک چرخ « ظ»آلت آن دارد و تنها در چند مورد معدود استفاده شده است: 

(. پس به حکم التماس برحسب فهم انسی 15(. قوت این زیاده از این قوتهاست كه شرح داده آمد )معیار: ص 17

 (.6عقل بشری بیانی كرده آمد موجز )تسلسل: ص  و قوت

و چیزی بود كه » (.43جسمها اندر صورت مختلف نبوند )دان: ص  صرف صیغۀ مضارع بودن: بُوَم، بُوی، بُوَد...

نوع بود و بس و جنس هیچ نوع نبود زیرا كی زیر وی كلی ذاتی اندر جواب ماهو نبود بلک زیروی جزّویات بوند و 

(، مردمان دانش چنین دویند كه این چهار یک به 66بلکه زیر وی جزئیات بوند )همان: ص  (.41)دان: ص « بس

 (.446(، درخت خرما و درخت انگور یک س س دیگر نیند )همان: ص 14دیگر شوند )همان: ص 

 «كند قاعدۀ كلی و عام آن است كه فعل در افراد و جمع با فاعل یا مسندالیه مطابقت»مطابقت نهاد و فعل: 

(، اما در متون كهن داهی این مطابقت وجود ندارد. در آثار ابن سینا 174: ص 3)تاریخ زبان فارسی، خانلری، ج 

در اغلب موارد، هر داه نهاد جمله، جاندار باشد، مطابقت بین نهاد و شناسج فعل وجود دارد. یعنی وقتی نهاد مفرد 

همج حیوانات از چیزهای  د، فعل جمله نیز جمع است. مثلآید و هر داه نهاد جمع باشاست، فعل هم مفرد می

 (. 41بهائم چون پوز بر آب نهد )قراضه: ص  داهی عدم تطابق هم دیده میشود:(. 7موذی محترز باشند )قراضه: ص 

رد فمکنیه یا جاندارانگاری بکار نرفته است، برای نهاد غیرجاندارِ جمع، فعل م ازآنجاكه در آثار ابن سینا استعارۀ

بیجان، فعل جمع نیز آورده است: فلزات ...  (، اما داه برای فاعل جمع4چیزها دودونه است )دان: ص  آمده است:

 (.455( شعاعات بر استقامت بروند )قراضه: ص 75آمیخته دردند )قراضه: ص 

(. چراست 49ضه: ص فعل مفرد آمده است: بعضی از بهائم را ... متفرع كرد )قرا« بعضی»برای كلمات مبهم مانند 

« هر»( و برای فاعل مصدر به 64كه بعضی از حیوان را دندان پیش زیرین نیست و بعضی را هست )قراضه: ص 

یکی صورت به اندازۀ  هر(، 74است: هر یکی از این دو جوهر مخالف یکدیگر ددازند )قراضه: ص  فعل جمع آمده

  .(444 ص )دان: خویشتن توانستند پذیرفتن

(. از بهر آن را كه چون مردم در صحرا بنگرد 453مردم چنان داند )قراضه: ص  فعل مفرد بکار میبرد:« دممر»برای 

و هرداه منظور تمام مصادیق بشری بوده به صورت مردمان آمده است و برای آن فعل جمع  (444)همان: ص 
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(. مردمانی كه اسقرار كنند، 36ص مردمان پندارند كه به حقیقت خط از جنبش نقطه آید )دان: است:  آورده شده

 (.43چون بسیاری را یا بیشتر را چنین یابند )دان: ص 
 

 جمالت

ضه:  جمله ضه، آن نوع جمله های معتر سنده خللی وارد      جملج  معتر ستعمال آن در پیام نوی ست كه عدم ا ای ا

طلبی یا مطالبی میشیییود كه     نمیکند و از نظر كیفیت این ویژدی را دارد كه در میان یک جمله نادهان یادآور م         

دهنده و مکمل اسیییت، اما روال طبیعی جمله را بهم میزند، بطوریکه داه پیوند معنوی جمله را          هرچند توضییییح 

ضه   شوار میکند. جمالت معتر صورت دعایی و به زبان عربی      درهم میریزد و فهم آن را د شتر ب سینا بی در آثار ابن 

(. و اهلل المعین 4(، تعالی اهلل و تقدس )تسییلسییل: ص 6لیهم اجمعین )نبض: صصییلوات اهلل ع اند. مانند:بکار رفته

 (.44(. و اهلل اعلم بالصواب )معیار: ص 63)كنوز: ص 

جمله را از حیث ترتیب درست و طبیعی اجزای كالم به دو  دستور زبان فارسی: در كتاب جابجایی اركان جمله

اند )دستور زبان فارسی، انوری و نادستورمند( تقسیم كردهقسمت، جملج مستقیم )دستورمند( و غیرمستقیم )

نخستین )از آغاز تا اوایل قرن  در فارسی دری دورۀ»(. خانلری درمورد ترتیب اجزای جمله دوید: 359دیوی: ص 

ر د به ادوار بعد، آزادی بیشتری دارد. ... تنوع ترتیب این اجزاهفتم( ساختمان جمله از نظر ترتیب اجزای آن نسبت

های عوامل مختلف مانند ساددی و پیروی از شیوۀ طبیعی دفتار و تأثیر ساختمان عربی در جمله دورۀ اول كه نتیجج

)دستور تاریخی زبان فارسی، « بندی انواع آنها را دشوار میسازدای است كه طبقهقرآن و مانند آنهاست، به اندازه

 (.114: ص 3 ؛ تاریخ زبان فارسی، خانلری، ج644خانلری: ص  

های نهاد پس از آن، اجزای دزاره نهاد )اسم، ضمیر( در آغاز، وابسته ترتیب رایج در این دوران این است كه هستج

پیش از فعل، و فعل در پایان جمله قرار میگیرد. این ترتیب بتدریج بر دیگر صورتهای ساختمان جمله غلبه مییابد 

 بیان مطلب تبدیل میشود. های بعد به متداولترین صورتو در دوره

خورددی همو  بنیز از الگوی كلی جمله در زبان فارسی دری پیروی میکند  آثار ابن سیناها در ساختمان بیشتر جمله

ی از باب تأكید یکقرآن و تحت تأثیر عربی است و یا از لهجج تخاطب است یا من ترتیب اجزای جمله در اثر ترجمج

(. هستی را خرد خود بشناسد 1ن هرچندكه جدا نبود از مایج محسوسات )دان: ص یا هستی ایشا اركان جمله:

(. تا شرح این كلمات داده شود بر سبیل اسرار و اعتماد بر توفیق ایزد است عز و عال 9حد و رسم )دان: ص بی

ختم به ادراک و (. ن ردا31(. قسمت كرده باقسام چندانکه باید یعنی نصف و ثلث و ربع )معیار: ص 45)معراج: ص 

 (.447تحفظ جزویات )معراج: ص 

نویسنددان این دوره از آوردن فراكردهای متمم اجزای جمله »ها بسبب آن است كه كوتاهی جملهجمالت كوتاه: 

پرهیز دارند و این فراكردها را بصورت جملج مستقل در پی فراكرد اصلی قرار میدهند. از مترادفات هم كه در ادوار 

سینا میانگین  در آثار ابن(. 196: ص 3ج تاریخ زبان فارسی، خانلری، « )ده است، غالباً اثری نیستبعد رایج ش

آن  كلمه میرسد كه بیانگر این نکته است كه تقریباً از هر چهار كلمه، یک كلمج 43/1تعداد كلمات هر جمله به 

(. 45انها را دو طبقه آفرید )نبض: ص (، ایزد تعالی سری43پس این سه اندازه عرض بوند )دان: ص  فعل است:

(. دفت: بدانک حق تعالی حرص و آز و غافلی در دل مردم نهاد 94حقیقت اندر یاونده را عقل دویند )معراج: ص 

 (.44)ظفر: ص 
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به مركب بیشتر است و فزونی سینا، بسامد جمالت ساده نسبتدر آثار ابن ساختمان جمالت ساده و مركب: 

به جمالت مركب قابل تأمل است و در ساختمان جمالت مركب حداقل دو و حداكثر سه بتجمالت مستقل نس

نشان میدهد عامل ارتباط این جمالت غیر از عامل « و»جمله ساده دیده میشود. همچنین بسامد بسیار حرف ربط 

 معنوی، عامل نحوی است.

 

 اسامی

متر سینا هستند. بحدی كه كترین نوع اسم در آثار ابن به اقتضای محتوای آثار، اسامی و اصطالحات علمی پركاربرد

كم، یک اسم مربوط به علوم در آن دیده نشود. فراوانی این نوع اسامی، راه را ای بتوان یافت كه در آن دستصفحه

 بر تنوع دیگر انواع اسم بسته است. 

ست  لغات و تركیبات تازه:  شیوه از ویژدیهای نثر بوعلی لغات و تركیبات تازه ا س كه با  اخته های مختلف آنها را 

شکل:    سامدترین تركیب در  صفت   كه پرب سم با  شود: نا + ا شمار )  دیده می سازوار  456(، نااندرخور )45دان: نا (، نا

(، نادراینده 464(، ناسییتهنده )469(، نامقسییم )469پذیر )(، ناقسییمت444(، ناتمامی )457(، ناخوشییی )456)

(464.) 

ساخت   سازی معادل سی بجای لغات عربی:    و  صطالحات علمی پار ستعمال ا ایرانیان در این دوره برای  و ا

حفظ اسیییتقالل زبان خود و جلودیری از تحلیل آن در زبان عربی، لغات و اصیییطالحات جدیدی را بجای لغات           

سینا در حیطج واهه   غات متداولسازی برای ل سازی، معادل وارداتی عربی ایجاد كردند. از ویژدیهای جالب نثر ابن 

عربی اسییت و برای برخی از اصییطالحات علمی معادلهای فارسییی آورده كه برخی در زمان وی رایج بوده اسییت.  

(، بول: علم تفسره/ علم   1نیم خون: بلغم/ كفک خون: صفرا/ درد و ثقل خون: سودا )   :شناسی  نبضبعنوان مثال در 

شرف/ كوتاه: غلیظ/ میان 5رگ: علم نبض ) شاهق/ افتاده: منخفض   میان(، بلند: م ضق/، بلند:  : معتدل/ پهنا اندک: 

(، 45(، هموار: مسییتوی )41(، سییخت: صییلب/ دمادم: متواتر )43(، بدیر: طوالنی/ تیز: سییریع/ درنگی: بطیء )46)

(، دسییلیده: 64(، بازدردیده: عاید )44وزن: مجاوزالوزن )الوزن/ دذشییتهوزن: متغیرالوزن/ جداوزن: مبایندسییسییته

باریک: دقیق/ دم    66) منقطع لداوزی: سیییلی/ مورچگی: نملی/ آهوی: غزالی/  فار/، اره  (، جوا دی:  موشیییی: ذنب ال

(، دو زخمی: ذوالفتره/ اندر میان افتاده: ذوالفتره/ اندر میان افتاده: الواقع فی الوسییط 63منشییاری/ سییتبر: غلیظ )

 (.65(، لرزنده: متشنج )61)

(، نبض  44(، نبض پهن )41تركیبات دونادونی آفریده اسییت: نبض تهی )با واهۀ نبض  شییناسییینبضهمچنین در 

 (.64(، نبض به مفاجاه )69(، نبض آبستن )61(، نبض جوالدوزی )63نبض آهوی )-(، نبض اردی44جدا وزن )

داه كلمج اول فارسی و كلمج دوم معادل آن در زبان فارسی است )و بالعکس( و كاربرد مترادف فارسی و عربی: 

 هر دو واهه فارسی یا عربی هستند: داه 

(، 64وضع )-(، نهاد64این )-(، كجایی69كیفیت )-(، چگونگی69كمیت )-(، چندی65دان: حركت و جنبش )

جهت -(، سو447و بیش از تمام )« التمامفوق»(، 47(، قادری و توانایی )54(، نقصان و كمی )34متصل )-پیوسته

(464 ،) 

(، اول و ابتدا 45(، سبق و تقدم )5(، عجز و قصور )3(، مخیل و موهوم )6و فهم ) (، عقل4تسلسل: ریب و افترا )

 (. 65(، حركت و انفعال )65(، كثرت و زیاده )44(، لغو و عبث )44(،كفر و ضالل )44(، محدثی و مخلوقی )44)
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(، ابواب و فصول 66)بدیل نظیر، بی(، بی66(، حقیر مستمند فقیر )64(، فضل و افضال )64معیار: جهل و ضالل )

 (. 34(، شکافتن و جدا كردن )66)

(، 94(، عزم و نیت )95(، عاقلتر و خردمندتر )95(، بزردوارتر و كریمتر )95(، خلل و عیب )74معراج: جد و جهد )

(، شاد 455(، مکر و فریب )455(، عقاب و وبال )455(، خائن و خاسر )43(، منهل و مختل )99مهذب و مودب )

 (.444(، پاک و منزه )446(، نور و ضیاء )445و خرم )

های بعد به مقدار كمی با لغات عربی به دورهازآنجاكه زبان فارسییی در این دوره نسییبت »كم بودن لغات عربی: 

آمیخته بود، در كتب پارسی این دوره لغات تازی اندک است و حتی در كتب علمی هم كوشش شده است تا حد      

برخی از كتب تازی به   تركیبات تازی خودداری شییود. پیداسییت این امر درمورد ترجمج  امکان از آوردن كلمات و

 (.49)تاریخ ادبیات در ایران، صفا: ص  « افتدپارسی و ورود مفردات و تركیبات عربی بیشتر اتفاق می

ن یا كه برای آسینا كمتر بوده و اغلب آنها لغات دینی و علمی هستند نسبت لغات عربی به فارسی در آثار ابن 

مترادفی در فارسی وجود نداشت و یا اینکه ادای لغات عربی بدلیل روانتر بودن بیشتر متداول بود و اغلب این لغات 

امه نمعراجو  معیارالعقول، كنوزالمعزمینسینا در كتبی چون ابن ها به نثر فارسی این دوره وارد شد.از راه ترجمه
ه با ای هستند كهای عربی اسامیدر كتب دیگر، بیشتر واهه ی استفاده كند.مجبور بوده از كلمات عربی بیشتر

(، 14(، فاسدات )4(، مناظر )6: سیاسات )دانشنامج عالییاند. بعنوان مثال در های جمع عربی بکار رفتهنشانه

(، 467یالت )(، مخ447(، وهمیات )441(، متواترات )445(، متخیالت )46(، جزویات )73(، اقسام )51محموالت )

 (.436(، مقبوالت )464(، مظنونات )461مسلمات )

های خاص بازماندۀ فارسییی میانه دارد. در اعداد ترتیبی  واهه 4-3فارسییی دری برای عددهای بکار بردن اعداد:  

در فارسی دری یکم و دوم و سوم به قیاس با دیگر اعداد ترتیبی  »یییُیییم و یییُیییمین به كوچکترین عدد می یوندد. 

نخست فلک   (: 95-99، 4396)خانلری،« اخته میشوند. اول و اولین عربی بجای نخست و نخستین بکار میروند   س 

 (.63االفالک است و دیگر فلک ثامن كه فلک البرج است )تسلسل: ص تاسع كه فلک

 (.459یکی وجود است ددیگر عدم )قراضه: ص كاربرد دُدیگر و یا دو دیگر: 

 .(454 ص )دان: آنکه...و سیوم درجه : كابرد سیوم

 (.459از این معنی سه قسمت یکی مضیء ددیگر صیقل و سدیگر مظلم و مکدر )قراضه: ص  كاربرد سدیگر:

 .(41 ص )دان: سوم مذهب آن است كه... عددد بر معدود مقدم میشود:

 (.4دیگرم علم ریاضی است )دان: ص   بکار بردن عدد بصورت خاص:
 

 حروف

كه مخفف اندر است، در عهد غزنویان پیدا شده   « در»الشعرا به اعالم داشته است لفظ    لکم«: اندر»حرف اضافۀ  

ست و ادر كتاب بدون تاریخی دیدیم كه همه جا        شده ا ست كه از پهلوی درفته  سامانی همه جا اندر ا و در دورۀ 

سبک    ست ) سی نثر ف   اندر دارد، میتوان دفت متعلق به قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ا سی،  شنا : ص 4ج  بهار،ار

خراسان میداند؛ حال   های چهارم و پنجم در منطقجرا مربوط به سده « اندر»(. خانلری هم استعمال پربسامد   373

های بعد اسییتعمال اندر تقریباً منسییوخ میشییود، یعنی خانلری این اسییتعمال را بسییته به موقعیت   آنکه در دوره

ایشان اندر خالء یا اندر جسم بوند )دان:   (: 395: ص 3رسی، خانلری، ج  جغرافیایی نویسنده میداند )تاریخ زبان فا 
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(، 61(، اندر ترتیب این آالت با یکدیگر )معیار: ص      91(، بی آنکه اندر وی فسیییادی راه یاود )معراج: ص    466ص 

 (.74معانی لطیف و رموز شریف اندر خاطر آید )معراج: ص 

فک »ج مفعولی است، در بعضی موارد حرف اضافه است؛ داه از نوع در بیشتر موارد نشان« را»حرف «: را»انواع 

(، كه دانستید كه 59این را بیشتر شرح كرده آید )دان: ص  میباشد، در چند مورد محدود هم زاید است:« اضافه

(، هر یک دردش 446(، ادر همه چیز را سبب یک چیز بود )دان: ص 74این محال ایشان را الزم آید )دان: ص 

(، دفت: كوشش قضا 74(، س اس خداوند آسمان و زمین را )معراج: ص 45را شبانروزی دویند )تسلسل: ص فلک 

 (.66انگشتی را رگ را بزردتر بود )نبض: ص (،1را سبب است )ظفر: ص 

دری  از عالیم مفعول است و از اصطالحات  لهجج« مر»بهار معتقد است كه «: را»به همراه « مر»استفاده از 

رفته صورت ادا به بوده است و رفته« حضرت و مولی»در اصل از عالمات احترام مانند « مر»ه دمان وی، است. ب

باید كه مر خادمان مجلس وی را كتابی تصنیف (: 154: ص 4ج بهار، شناسی نثر فارسی، خود درفته است )سبک

ها را ب زد )دان: ص ماه مر میوه (،44 ص )دان: (، لفظ قوت مر معنیهای بسیار را دویند6 ص )دان: كنم به پارسی

(، ظهور وی مر نفس را به ایجاد بر نفس حاصل شد )تسلسل: 54(، تا چرخها مر یکدیگر را میگردانند )معیار: ص 41

 (.44ص 

، كمیت قوتش درنشاید بافتن از بهر (7 ص )دان: دراز بودن مر هستی را نه از بهر هستی است«: از بهر» كاربرد

(، 41(، چرا بر وجود عقل مجرد اقتصار نیفتاد )تسلسل: ص 15بعد از قبول ضرب است )معیار: ص  آنکه فعل وی

(، تواضعی بی مذلت و رنجی نه از بهر این 41چون بر طریق فیض بعقل رسیده بود تا موجود شد )تسلسل: ص 

( از بهر آن را كه فساد 65(، خواسته از بهر چه باید؟ )ظفر: ص 46جهان و سخاوتی نه از بهر مکافات )ظفر: ص 

 (.454چیزها آسانتر و پیشتر توان كرد )قراضه: ص 

یک یا چند كلمه پیش از فعل، از  بدون فاصله یا با فاصله« نا»و « نه»آوردن حرف نفی تقدیم حرف نفی فعل: 

یبایی به ز جمله مواردی است كه بکرات در متن كتاب بکار رفته و در بیشتر موارد غرض تأكید در نفی است كه

پس آن علم كه حال چیزها داند كه ایشان نیازمند (، 34 ص )دان: و این نه بر نفی مکان بودجمله نیز افزوده است: 

اند... چه (، چه آنچه با زمان یکجا444(، چنانک كه مردم سطح آن زمین را نه بیند )قراضه: ص 3نیند )دان: ص 

چنان كه قول نه آنست كه نطق است؛ نطق نه آنست كه دعوت و (، هم44وجود ایشان نه ذاتی است )تسلسل: ص 

ادر به حکمت اختیار نقیض این كند اختیار پیدا ناشدن وجود و (، 44دعوت هم نه آنست كه نبوت )معراج: ص 

دفتم از دوست ناشایست چگونه باید برید؟ دفت (، 9باشد )تسلسل: ص نابودن حکمت و نادیدن و نادانستن كرده 

(، به دیدنش نارفتن و حالش 1یز: به دیدنش نارفتن، حالش ناپرسیدن و ازو آرزو ناخواستن )ظفر: ص به سه چ

 (.1ناپرسیدن )ظفر: ص  
 

 موصوف و صفت

(، 454 ص )دان: را بیند نادردندهعقل مر دوهرها و صفتهای كاربرد صفت مشتق با الگوی:  نا + اسم )صفت(: 

 (.9)ظفر: ص  ناخواسته (، بخشوده آن است كه بدی از وی آمد 95اج: ص است )معر ناستودهمنع معانی از عاقل 

ساخته میشود و موصوف دیگری كه با موصوف مقایسه شده است، « تر»صفت برتر از صفت پسوند با صفت برتر: 

است. همچنین صفت برتر بیشتر مواقع پس از موصوف « از»متمم هم بیشتر  متمم صفت برتر میباشد. حرف اضافج

 آید. صفت برتر در آثار ابن سینا به یکی از روشهای زیر بکار رفته است:یم



 011/ سطح فکری شعر خراسانی، بررسی موردی: اسطوره جم، تحوالت و ددردیسی آن به سلیمان نبی )ع(

 

: بهتر آن است كه اول اسم خود بنهد بدون اسمی كه صفت برتر آن را مورد مقایسه قرار میدهد )مفضل علیه(

 (. 44)كنوز: ص 

 (. 49ای نیست )تسلسل: ص سه نزدیکتر ازچه بدو هیچ رتبه «: از»با 

است )قراضه:  غالبترغلط و ارضیت  بر دیگر حیوانات(، 47)قراضه: ص به سنگ كمترند دیگر فلزات «: بر»و « به»با 

 (. 44ص 

 (. 49 است )قراضه: ص بیشپس درست شد كه زر را با زیبق مناسبت استفاده از صفت ساده در معنای صفت برتر: 

 (. 7است )ظفر: ص  كارترزیانهای مردم كدام از عیب كاربرد صفت برتر در معنای صفت عالی:

در تركیبات وصفی، اصل بر آن است كه صفت پس از موصوف ذكر دردد اما داه جای تركیبات وصفی مقلوب: 

ه فردا مقارن دیگر ستاراضافه حذف میگردد:  موصوف و صفت با یکدیگر عوض میشود، در این حالت معموالً كسرۀ

 (.45خویشتن را آن حال جوید )دان: ص  (، نیکبخت مردم آن بود كه جان46بود )دان: ص 

 ضمیر

ضمیر    ستفاده از  شعراء بهار در  ملک«: جانبی»و « جاندار»برای « وی»و « او»ا سی نثر   سبک ال این نوع  شنا

ضمیر را مَجاز میداند و میگوید   ست؛ همانطوركه  ضمیر مختص به ذوی « او»كاربرد كهن    مختص« آن»العقول نی

 شناسی نثر  میباشد؛ چه در عاقل چه در غیرعاقل )سبک  « او»ضمیر مفرد غائب همه جا  العقول نیست و  به غیرذی

بکار « وی»و « او»(. این موضییوع در آثار ابن سییینا هم دیده میشییود كه برای اشیییا 144: ص 4ج بهار، فارسییی، 

ن حركت مد (، حركت رگ به سبب آ44آسمان محدث است زیرا كه وی مانند خانه است )دان: ص  میرود. مانند:

 (.15(، برگ شکوفه او فرد است و ثمره درد )قراضه: ص 4آید )نبض: ص است كه به وی می

پیل هردز نبود كه پیش چشم كسی ایستاده بود كه نبینندش در حالت مفعولی: « ش»كاربرد ضمیر متصل 

 (.444)دان:(، هر چیزی كه هرچه او را هست باید بود به یکبار كه چیزیش نباید بستن 454)دان: ص 
 

 پیشوندها و پسوندها

هم برای وجه التزامی بکار رفته است و همه « به»و « می»این پسوند مانند  و كاربرد آن همراه فعل:« ی»انواع 

های شرطی و تمنایی و مانند آن نشانج وجه التزامی است، ولی در ماضی استمراری و برای وجه اخباری. در جمله

 اخباری است. جمله اجزای شرط عالمت وجه

  .(95 ص )دان: نبردندیحیوانات تیزبوی تا پنجاه فرسنگ و صدفرسنگ بوی استمراری: « ی»

 (. 5)كنوز: ص دیدمی مرا هوس آن بودی كه هرقت بناء اهرام و دیگر بناها همچنین تمنایی: « ی»

 (. 44)تسلسل: ص بودی لغو و عبث  بودیوجود یکدیگر نتوانست بود چه ادر بی شرطی و جواب شرط: « ی»

 آید:این جزء صرفی هنگام پیوستن به فعل ساده، در بیشتر موارد بدون فاصله به اول آن درمی«:  می« / »همی»

 اندازد:و داه كلماتی بین این جزء صرفی و فعل مركب فاصله می (45)دان: ص پذیرد همیجسم پیوسته دسستگی 

 (. 445معراج: ص كرد )م همیتبساو از تکبر و بزردی با كسی سخن نمیگفت و 

و به سوی من آمدی  همی روی به من نهادیهرجا دوس ندی بودی با عبارت فعلی: « همی»همچنین است كاربرد 

 (. 7)كنوز: ص 

تا زر ایشان پیشتر ددازد  بکار همی دارنداز این سبب بوره را زردران آید: بین اجزای عبارت فعلی می« همی»داه 

 (. 46)قراضه: ص 
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 (.94)قراضه: ص توان دیدن همیاز سبب تاریکی خانه  مصدری همراه میشود:اه با وجهد

 

 صدر م
در آثار ابن سینا مصدر كامل فعل فراوان است و داهی فعل اصلی بین دو جزء مصدر كامل و یا پیش و یا پس از       

ست.        شده ا ستفاده  صدر مرخم ا صد   آن قرار درفته و تنها در چند مورد م سینا، م صورت  را عربی رهایابن    هم ب

سی  صدری ( ی) افزودن با یعنی) فار سم  آخر به م عزیزی و هم   كریمی، عادلی، میبرد، مانند عاقلی، بکار( فاعل ا

 .عزت كرم، عدل، عقل، مانند عربی، مصدر بصورت

در استعمال بیشتر مصاستفاده از وجه مصدری پس از مصدرهای خواستن، شایستن، توانستن، بایستن:  

به مصدر كوتاه از ویژدیهای نثر مرسل سامانی است و هرچه از نثر سامانی دورتر پس از فعلهای ناقص، نسبتتام 

ونه های چهارم تا ششم اینگمیشویم استعمال مصدر تام كمتر و كمتر میشود. خانلری پس از آماردیری از كتب سده

مصدر كوتاه/ در قرن  %4/44است در قبال  %4/63نتیجه میگیرند كه در قرن چهارم استعمال مصدر تام در كتب 

مصدر كوتاه/ در قرن ششم استعمال مصدر تام در  %4/34است در قبال  %5/49پنجم استعمال مصدر تام در كتب 

پس بباید دانستن كه  (.376: ص 6مصدر كوتاه )تاریخ زبان فارسی، خانلری، ج  %7/51است در قبال  %1/4كتب 

بعضی از حیوان  (،34 ص )دان: (، اكنون اندر لفظهای مركب سخن باید دفتن46 ص :)دان این چگونه شاید بودن

(، پس محور دیگر 94توان دیدن )قراضه: ص (، از سبب تاریکی خانه همی4)قراضه: ص دوش بتوانند جنبانیدن 

 )معیار: یدنچنانکه بدست از پس یکدیگر شاید كش(، 16)معیار: ص برتواند درفتن سازند چنانکه پنجاه من بار 

 .(56 ص
 

 تکرار
سبک  سانیان و نثر            بنا به نظر  سا ستا تا عهد  صایص نثر قدیم )عهد او سان از جمله مرحوم بهار، تکرار از خ شنا

ادبیات پهلوی( اسیییت، اما از اوایل دورۀ غزنوی یعنی از قرن پنجم به بعد بتدریج از تکرار كلمات پرهیز میشیییود  

 چنانکه عقلسینا، تکرار شامل حرف، اسم و فعل میشود:     (. در آثار ابن9: ص 6ج بهار، شناسی نثر فارسی،    )سبک 

چوب  اندرسیم و  اندرزر بود و  اندر(، شاید كه 1هرچه بدین ماند )دان: ص  و معلولی و علتی و وحدت وهستی  و

ست حد  كه او را(، 1دل )دان: ص  اندرو  صل   كه او را، نی ست جنس و ف ست   چیزی از وی عامتركه ، نی )دان: نی

 (.9ص 
 

 سادگی متن
دونه آرایج ادبی و صنایع بدیعی در نثر این دوره دیده نمیشود یکی از ویژدیهای اصلی نثر مرسل این است كه هیچ

و این بیشییتر بدلیل ابتدایی بودن نثر این دوره اسییت، زیرا در این دوره، نثر در ابتدای راه پیدایش بوده و شییکل  

گرفته بود و صنایعی مانند سجع، موازنه، ازدواج، ترصیع، استعاره و تشبیه و ایهام و كنایه،       كامل و واقعی به خود ن

ها در هیچ مورد به سجع موازنه و مزدوج كه از  در آثار نثرنویسان این دوره جز در خطبه »معنا و مفهومی نداشت.  

ست برنمیخوریم  سبک « خواص نثر فنی ا سی،     ) سی نثر فار . همچنین در آثار این دوره از (51: ص 6ج بهار، شنا

اشعار فارسی و عربی تقریباً خبری نیست و كمتر استفاده میشود. وضع آیات و احادیث نیز به همین ترتیب است.        

سادۀ ابتدایی كه فقط برای        » صائص نثر  ست. تمام خ صنع ا ساده و روان و خالی از هردونه تکلف و ت نثر این عهد 

 (. 457)تاریخ ادبیات در ایران، صفا: ص « این عهد دیده میشود بیان مقصود بکار میرود در نثر
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 ایجاز و اختصار
با بررسی آثار ابن سینا درمییابیم كه وی برای بیان نظرات خود از كوتاهترین جمالت و كمترین الفاظ بهره میبرده 

ظور از ایجاز در این آثار، مناست. در این آثار از شرح و توصیف خبری نیست و جمالت بیشتر جنبج اخباری دارد. 

ای كه ادر یک كلمه از عبارت حذف شود موجب اكتفای نویسنده به كمینج الزم از لفظ در برابر معنی است، بگونه

اخالل در مطلب خواهد بود. این از ویژدیهای نثر پهلوی است كه به دورۀ سامانی نیز راه یافته است و ادر در جایی 

ركب های مبرای بیانی روشنتر راه اطناب و تفصیل را پیموده، از ذكر جملهابن سینا وادث، در ذكر وقایع و حآثار از 

 های كوتاه و پیوسته بیان داشته است.و پیچیده پرهیز نموده و مطلب را با جمله

ای زائد بنظر نمیرسییید، بطوریکه بیان معنی و منظور نویسییینده با حداقل كلمات           در متن این آثار كلمه و جمله   

در نثر مرسل وظیفج لغت تنها بیان معنی است، در حدی كه معنی را كامل و تمام و رسا منتقل     »ورت میگیرد. ص 

كند؛ به همین دلیل در این قسییم از نثر، از میان سییه شیییوۀ مختلف ایجاز و مسییاوات و اطناب معموالً مسییاوات  

ار میروند نه به اسلوب ایجاز. معانی بسیانتخاب میشود و دو ركن كالم یعنی لفظ و معنی دوشادوش یکدیگر پیش 

در الفاظ كم فشرده میشود چنانکه به روش قصر یا حذف كه دو طریقج ایجاز است، معنی محذوف حتی داه بدون 

شوار و تعقید لفظی، معنی           شتن لغات غالباً د شود و نه به طریق اطناب كه با انبا سته  شکار از مذكور خوا قرینج آ

 (.54)فن نثر در ادب فارسی، خطیبی: ص « از فهم بیان شودغامض و پوشیده و دور 

های نثر مرسل  كلمه است كه نشانگر كوتاهی جمالت متن است و یکی از شاخصه      45/1متوسط كلمات هر جمله  

آید. البته ادر اسیییامی خاص را درنظر نگیریم، متوسیییط كلمات موجود در هر جمله كمتر از این رقم  بشیییمار می

دهندۀ آن است كه ابن سینا فقط در پی بیان مطلب بوده و به هیچ روی قصد وی    موضوع نشان   خواهد شد و این 

 آراستن كالم نبوده است.

 

 گیرینتیجه
شییناسییی مربوط به دورۀ اولیج زبان آثار منثور فارسییی ابن سییینا، از نظر زمانی در عهد غزنویان و از منظر سییبک

شت         ستند. در این ه سل ه سبک نثر مر سی و  شنامج عالیی، رگ فار ساله در       اثر )دان ضج طبیعیات، ر سی، قرا شنا

سببات، كنوزالمعزمین، معیارالعقول، و ظفرنامه( عمده           سباب و م سل ا سل سله موجودات و ت سل حقیقت و كیفیت 

فعلها بیشتر ساده است و در مرتبج بعد افعال پیشوندی و مركب بکار     ویژدیهای دستوری نثر مرسل دیده میشود.    

سامد كمی وجود دارد. جمالت       ارفته  ست و موارد تقدیم فعل با ب شتر در پایان جمله ا ست. جایگاه نحوی فعل بی

بیشتر كوتاه و ساده هستند. اصطالحات علمی عربی و فارسی در این كتب فراوان دیده میشود و بدین سبب فهم         

شکال میکند.   های مهم آثار ابن سینا بشمار آورد.   صه ایجاز و كوتاهی جمالت را میتوان یکی از شاخ آنها را دچار ا

ر  دبه دیگر آثار ابن سینا دارد؛ بعنوان مثال  همچنین برخی ویژدیهای خاص در یک كتاب، بسامد بیشتری نسبت   

شناسی جمالت معترضج دعایی كه بیشتر شامل القاب عالءالدوله هستند، سهم قابل توجهی را به خود   رسالج نبض 

 اند. اختصاص داده

 

 كت نویسندگانمشار

 استخراج آزاد اسالمی واحد همداندانشگاه  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

. اندهبود مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنماییپور رزاقآقای دكتر مرتضی . است شده
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. اند هداشت نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم نسرین امیدی

 ژوهشپ این مشاور نقش تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز آقای دكتر سیاوش مرادی 

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را

 

 قدردانی و تشکر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .دنماین اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت و همدان

 

 منافع تعارض

سنددان  شریه  هیچ در اثر این كه مینمایند واهید مقاله این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده  اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه سئولیت . ا  ارضتع رشدزا م

 را دهش  ذكر موارد كلیه مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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 فهرست منابع
 ( تهران: تیردان.4397ابوعلی سینا؛ سهامی، علی )

شنامج  الهیات سین  سینا،  ابن عالیی، دان شی  مقدمه،( 4393) عبداهلل بنح صحیح  و حوا : تهران معین، محمد ت

 .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن

هقی، به كوشش محمدجعفر ( یادنامج ابوالفضل بی4399بعضی از قواعد دستوری تاریخ بیهقی،  فرشیدورد، خسرو )

 .345 -345یاحقی، دانشگاه فردوسی مشهد، صص 

 ( تهران: ققنوس.4375اهلل )تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح

 ( سه جلد، تهران: فرهنگ نشر نو.4396تاریخ زبان فارسی، ناتل خانلری، پرویز )

 فت مستشارنیا، تهران: توس.( به كوشش ع4376فارسی، ناتل خانلری، پرویز ) دستور تاریخی زبان

 ( تهران: فاطمی.4395، انوری، حسن و احمدی دیوی، حسن )6دستور زبان فارسی 

( 4393بن عبداهلل ) رساله در حقیقت و كیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات، ابن سینا، حسین          

  مقدمه، حواشی و توضیح موسی عمید، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

سین      رگ سینا، ح سی، ابن  شکاه،       4393بن عبداهلل ) شنا صحیح محمد م شی و ت ساله در نبض( مقدمه، حوا ( )ر

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

 ( تهران: امیركبیر. 4373بهار، محمدتقی )شناسی نثر فارسی، سبک
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اشی و تصحیح محمد مشکاه، تهران:    ( مقدمه، حو4393بن عبداهلل ) طبیعیات دانشنامج عالیی، ابن سینا، حسین   

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

( مقدمه، حواشی و توضیح غالمحسین صدیقی، تهران: انجمن آثار     4393بن عبداهلل؛ ) ظفرنامه، ابن سینا، حسین  

 و مفاخر فرهنگی.

سین      سینا، ح ضج طبیعیات، ابن  صدی       4336بن عبداهلل ) قرا سین  ضیح غالمح شی و تو قی، تهران: ( مقدمه، حوا

 انجمن آثار ملی.

الدین همایی، تهران: انجمن ( مقدمه، حواشی و تصحیح جالل  4334بن عبداهلل ) كنوزالمعزمین، ابن سینا، حسین  

 آثار ملی.

سین   معراج سینا، ح صحیح و تعلیق     4345بن عبداهلل ) نامه، ابن  شمس الدین ابراهیم ابرقوهی؛ مقدمه، ت ( تحریر 

 د: پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی. نجیب مایل هروی؛ مشه

الدین همایی،  ( )فن جرّ اثقال(؛ مقدمه، حواشی و تصحیح: جالل  4334بن عبداهلل ) معیارالعقول، ابن سینا، حسین  

 تهران: انجمن آثار ملی.

سین     سینا، ح شنامج عالیی، ابن  صحیح محمد معین و محمد   4393بن عبداهلل ) منطق دان شی و ت  ( ؛ مقدمه، حوا

مشکاه، تهران: انجمن آثار ملی. 
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