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  چکیده

که ادراك و شناخت آنها جز  اي وجود دارند در تاریخ زبان فارسی نقاط ناشناخته

به همین جهت . پذیر نیست هاي مختلف تاریخی امکان با بررسی متون فارسی در دوره

سینا به عنوان   ابندانشنامه عالییزبانی متن هاي  ، به بررسی ویژگیدر پژوهش حاضر

یکی از متون مهم نثر فارسی قرن پنجم پرداخته شده است تا عالوه بر آشنایی با آن، 

براي دستیابی به این .  بررسی شود نیز نوشتار زبان فارسی درآن زمانۀطریق سبک و

و معرفی ِآثار السیک پس از بررسی مطالعات انجام شده بر متون زبان فارسی کهدف، 

هاي   و شیوه- سامانیان ة به ویژه نثر دور–انواع نثرهاي فارسی، سینا فارسی ابن

هاي گردآمده از  اند و سپس داده معرفی شدهدر حوزه علوم نظري سینا  گزینی ابن واژه

   .اند گرفته مورد تجزیه و تحلیل قرار دانشنامه عالییکتاب 

  .شناسی کهن، سبک زبانی، متون هاي ، ویژگیسینا بن ا،دانشنامه عالیی :کلیدي يها واژه
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  مقدمه

 .هست  همواره با زبان کهنسال فارسی همراه بوده و تاریخیتغییرات وتحوالت

 ۀ مطالع تاریخی، درة ویژگیهاي زبان فارسی در هر دوریۀبررسی آثار قرون مختلف و ارا

 مقاله حاضر به بررسی  در این زمینه،.دارداهمیت تکوین زبان فارسی  تطور وسیر 

و » طبیعیات«، »الهیات«با سه بخش(سینا  ابن عالییۀدانشناممتن ویژگیهاي دستوري 

هاي زبانی  پردازد که با توجه به اهمیت آن در تاریخ زبان فارسی و وسعت داده می)»منطق«

  . رود  کاربرد فارسی نو به شمار میۀ، از متون بسیار مهم دوران اولیآن

را با سیر تحول  تواند ما قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم می فارسی ازبررسی زبان 

این  بررسی کتابهاي فارسی بر جاي مانده از. و روند تغییرات این زبان بیشتر آشنا کند

عصر، عالوه بر این که راهی براي درك بهتر این آثار است ما را به این حقیقت خواهد 

 چه ویژگیهایی برخوردار بوده و تاکنون چه رساند که زبان فارسی در آن دوران از

  . تغییراتی را از سرگذرانده است

  عالییۀدانشنامهاي این پژوهش، کتاب  آوري دادهچنانکه گفته شد، منبع گرد

آن توسط سید » طبیعیات «ۀرسال، معین آن توسط دکتر محمد» الهیات«است که رساله 

معین و سید محمد مشکوة تصحیح  مدآن توسط دکتر مح» منطق «ۀ، و رسالةمحمد مشکو

 ۀطی این تحقیق رسال. اند  شدهتجدید چاپ در همدان 1383شده و همگی در سال

هاي مهم آن از نظر  طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفت تا ویژگیه  بدانشنامه» الهیات«

طور کلی ویژگیهاي صرفی و نحوي آن بررسی ه کاربرد جمالت و عناصر دستوري و ب

و » الهیات«، »منطق «ۀهاي واژگانی گردآوري شده از هر سه رسال با وجود این داده.  شود

» طبیعیات«و » منطق«هاي  الزم به ذکر است که از رساله.  استدانشنامه عالیی » طبیعیات«

سینا استفاده شده است و براي  هاي فارسی ساخته شده توسط ابن بیشتر براي بررسی واژه

  .   استمورد مطالعه قرار گرفتهبیشتر » الهیات «ۀبن سینا رسالبررسی ویژگیهاي نثر ا
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  پیشینه مطالعات -2

  مطالعات عمومی در مورد متون نثر کالسیک فارسی -2-1

هاي گوناگون نثر فارسی  متون مختلف در دورهویژگیهاي زبانی تاکنون در مورد 

، دیوان کبیر بر )1345(تسلیمیهاي   مانند پژوهش:ستا   نوشته شدهمتعدديمطالب 

 امیري ،قابوسنامه بر) 1357(سیفردوپنجم و ششم،  متون منثور قرن بر) 1354(صدیقیان

 )1377( محمد زاده، ناصرخسروسفرنامه و دیوان  بربه ترتیب) 1377 (عموزادهو  )1374(

هاي ششم و هفتم   متن منثور از قرن40 بیش از  بر)1378(نغزگوي کهن، نامه سیاست بر

  وتاریخ جهانگشاي جوینی، اسرارالتوحید، حمیدي مقامات، اسکندرنامهانند م (هجري

 دهد که متون نشان می ها  این نمونه توجه به.تاریخ بیهقی بر )1381(امینیو ، )کلیله و دمنه

و اند  تا کنون توجه بیشتري را به خود معطوف کردههاي ششم، هفتم و هشتم  نو قرمنثور

  . ل قرن پنجم و پیش از آن کارهاي جدي صورت نگرفته استدر مورد متون منثور اوای

  

  آثار اوو مطالعات برروي ابن سینا پیشینه  -2-2

 انجام شده است و قسمتی از کارها متنوعیسینا کارهاي متفاوت و  در مورد ابن

  . پردازیم ، که در زیر به آنها میاستجدید هاي فارسی  هم مربوط به نقش او در ایجاد واژه

نجم و  )1360( و )1359(محیط طباطبایی، )1359( فانی،)1333(، مهدوي)1347(صفا

. اند ارائه کردهسینا  یشان اطالعاتی کلی در مورد زندگی و آثار ابنها  نوشتهرد)1375(آبادي

 دید و )1355(نفیسیتوان در  را میسینا  اندیشه و روزگار ابن و زندگیبا وجود این، 

  .  یافت) 1364(در کتاب شعبانیتوان  میوعلی سینا را ب اي کامل از آثار مجموعه

آثار ابن سینا را بررسی کرده ) 1327(خطیبیهاي زبانی و سبکی،  به لحاظ ویژگی

 همو. هاي فارسی اشاره کرده است سینا براي ساخت واژه است و به روشهاي متفاوت ابن

نیمه اول قرن پنجم نوشته فارسی در نیمه دوم قرن چهارم و  اي در مورد نثر مقاله)1334(

  رضوانی؛ مواردي که بعدها درسینا اشاره کرده است ودر آن به سبک نثر فارسی ابن

سینا در استغناي فارسی و نفوذ آن بر زبانهاي   در مورد سهم ابن.اند تکرار شدههم ) 1344(

  .رجوع کرد )1374(شهمردانتوان به   نیز میگویان هند هند و فارسی
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د که به ن هم وجود دار دیگريآثار مهم آثاري که در باال ذکر شد، اما عالوه بر

به عنوان مثال، در حوزه  .اند سینا رفته تصاصی به سراغ مطالعات زبانی ابنطور اخ

اسباب  ۀرسالبا عنوان که   داردمخارج الحروف مهمی به نام ۀسینا رسال آواشناسی، ابن

 دستاوردهاي ةمقاالت موجود دربار و بیشترین  هم شناخته شده استحدوث الحروف

هاي موجود درباره این رساله،  از میان تحلیل. شود سینا هم به آن مربوط می شناختی ابن زبان 

 اول اشاره کرد که البته بیشتر این اثر را ۀدر مرحل )1358(و سپنتا) 1347(انلريخباید به 

سینا  ابن  این اثرۀی به مطالعسشنا زبان عد ب از  کهاي مقالهولی . اند تا تحلیل معرفی کرده

 آواشناسی فیزیکی و آواشناسی ۀاین اثر را از جنب که است)1357( سهیلیاست،پرداخته 

کرده و نیز چامسکی و هله مقایسه  فوگد تولیدي نقد کرده و با آثار متأخرانی چون لده

 او  عالییۀدانشناماز درون را سینا  ی ابنخت معنا شنايار همچنین آاو. )51ص (است

بندي هیس پانوس  استخراج کرده و از نظر تقسیم کلمات به مفرد و مرکب، آن را با تقسیم

از میان پژوهشگران اروپایی، . )59-71صص(کرده است کتز و فودور مقایسه ۀریو نظ

سینا   ابنۀنقاط قوت رسالدر بحث راجع به این کتاب، ) 96-97: 1990(بوهاس و دیگران

د و متذکر ندان اهیت ارتعاشی صدا و ساخت اصلی فرایند شنوایی میرا تشخیص درست، م

نخستین کتابی است که نقش حنجره و تارهاي صوتی را در تولید این د که نشو می

 ترکیب ۀي باشد که به خوبی به مسئلاثرشاید نخستین ، و شناسد صداهاي زبانی باز می

  ). 25-27صص (پردازد  غیر زبانی میمصنوعی صداهاي گفتارمانندِ

سازي  سینا و ابتکارت او در واژه  فارسی ابنهاي نوشتهدر مورد از سوي دیگر، 

سینا و   در مورد لغات فارسی ابنمفصلاي  مقاله )1334(معین. اند نوشته شده مهمی آثارهم 

علمی فارسی در سینا در ترویج اصطالحات   و به نقش ابنتأثیر آن در زبان فارسی نوشته

 تعداد لغات پارسی موجود در کتب فارسی بوعلی و ختهپردا گزینی او  و واژهمقابل عربی 

ختی بررسی شنا زبان سینا را از بعد  مهم دیگري که آثار ابن ثرا .سینا را نشان داده است

، سینا در زمینه حروف مقطعه قرآنی  از پژوهشهاي بوعلیکهاست ) 1377(، ساسانیکرده

 هاي علمیِ  فرهنگ نگاري، برخوردش با واژهۀ زمیندر  و تالش اوشسبک نگارش آثار

   .)243-7رضوانی . نیز نک(کرده استگزینی یاد  براي واژهاو عربی آن روز و تالش 
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 عصرساسانی ة در آن، نویسنداست که) 1380(رضایی باغ بیدي مهم بعدي، ۀمقال

سازي در  نت واژهسته و به سترین دورانهاي فرهنگی ایران پیش از اسالم دان را از درخشان

 5و  4هاي  به خصوص در قرن - سنتی که پس از ورود اسالم .آن زمان اشاره کرده است

دهد که اقدامات  ین ماهمیت این مقاله در آن است که نشا. نیز ادامه یافت -هجري

آن  سنتی هستند که این دو دانشمند ۀ، در اصل ادامسینا و ابوریحان بیرونی گزینی ابن واژه

  . اند گرفته را پی

است که در ) 2003( بختیارييمحمودشناسیم،  آخرین اثري که در این زمینه می

، دستاوردهاي سامانیان در حفظ وحراست و احیاء زبان فارسی نویسنده ضمن بررسی آن

 در دوره  وریزي زبان در ایران هاي برنامه ترین نمونه  که یکی از کهنداده است نشان 

  . سامانیان رخ داده است

هم » نامه بسامدي واژه«از چند که این بخش، شایسته است به ن ادپیش از پایان د

 ۀرسالبر ) 1351( مدرسی  یعنی پژوهش.اند سینا انجام شده یادکنیم که بر روي آثار ابن

اورنگ نهایتا  و  جودیهۀرسالبر ) 1353(پور حسن، معیارالعقولبر )1352(، بدیعنفس

 هاي فارسی، غیرفارسی و برساخته را  که میزان بسامد واژه،شناسی رگبر رساله ) 1353(

سینا  رد واژگان فارسی ابنهاي تکمیلی در مو در ارائه فهرستدهند  در این آثار به دست می

  . دثرنؤم

  

  هاي سبکی نثر فارسی   دوره-3

  بررسیتوان میهاي سبکی نثرها را از چند دیدگاه  دوره) 1384:13(از نظر شمیسا

  . و به لحاظ معنایی )1380:283بهارمانند نگرش (شناسی گاه تاریخی، دیدگاه سبکدید: کرد

سبک (نثر مرسل :ند ازا هاي نثر فارسی عبارت از دیدگاه تاریخی، سبک

اواخر قرن پنجم و اوایل : بینابین  اول قرن پنجم، نثرۀقرون سوم، چهارم و نیم): خراسانی

نثرساده در قرن  ع ووصن مع در قرن هفتم، نثرفنی در قرن ششم، نثر مصنو قرن ششم، نثر

.اوایل قرن دهم هشتم، نثر ساده در قرن نهم تا
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ة نثردور( ادبی تجدید حیاتةنثر دور،  قرن دوازدهمۀاز قرن دهم تا میان : معیوبةنثر ساد

با . )نثر رمان و نثر دانشگاهی(نثر جدید و )اي روزنامه نثر ( نثرمردمی دوره مشروطه،)قاجار

صورت «شود، یعنی  سینا از نویسندگان نثر مرسل محسوب می بندي، ابن جه به این تقسیمتو

نویسندگان نثر ). 24همان، ص (»مکتوب زبان گفتاري بدون توجه به هنرورزیهاي ادبی

 برمبناي زبان  ولذا به صرافت طبع .ندا هفارسی دري نداشت در نثراي  ویژهمرسل الگوي 

به مسائلی چون . نوشتند نوز دچار مجاز و تصرف نشده بود میعادي که ه گفتار مرسوم و

تکرار واژه و عبارت، کوتاهی جمله، عدم التفات به سجع و موازنه توجه داشتند که در 

اي ندارد و لذا نثر این دوره را از قید مرسل بودن  بالغت زبان فارسی دري نقش عمده

  . کند خارج نمی

ین آثار منثور به زبان  فرهنگ ایرانی شد و نخست بهي سامانیان توجه وافرةدر دور

توان  ازآثار این دوره، می. به وجود آمد)  مردم خراسان بودۀکه در آغاز لهج(فارسی دري

 المتعلمین یۀهدا، طبري  تاریخۀترجم،  ابومنصوريۀ شاهنامۀمقدم: را نام برد موارد زیر

حقایق  االبنیه عنو ،  پاكآن قرتفسیر، حدودالعالم من المشرق الی الغرب، الطب فی

. شد سبک نثر  در قرن پنجم وحتی قرن ششم هم تقلید این  . )24 -30صهمان، ص(االدویه

  ).62-63، ص 1379 صفا .، نکسامانی عهد نثر ةبراي توضیحات بیشتر دربار(

 غزنویان تغییراتی در نظام سیاسی و اجتماعی ایران به وجود آمد که ةدر دور

روي کار آمدن عناصر ترك به جاي سامانیان .  تغییر تدریجی سبک شداندك باعث اندك

ثانیاً به دلیل . نباشدخبري  در باب گسترش فرهنگ ایرانی، باعث شد که نژاد ایرانی

نفوذ لغات عربی در فارسی بیشتر ،  غزنویان به دستگاه خالفت)هرچند صوري(وابستگی

غزنوي به یک منوال   سامانی وةک دورتوان گفت که سب به طور کلی می با این همه. شد

اصفهان را فتح کرد   هجري که محمود غزنوي ري و420تحول در واقع بعد از است و

  ). 31همان، ص (پذیرد صورت می

 ابوریحان بیرونی، از التنجیم عۀالتفهیم الوایل صناتوان از   غزنوي میةاز آثار دور

  تاریخ بیهقی،،تاریخ سیستان، کان بونصر مشهاي ، نامهقصص االنبیا، المحجوب کشف

  . نام برد سینا آثار فارسی بوعلی ، آثار ناصر خسرو ونورالعلوم، االخبار زین
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 واقعی رواج و پیشرفت نثر فارسی ة دور یعصر سامانهمچنان که گفته شد، 

هجري به پایان رسید، در تجدید رسوم ایرانی و  389 سامانیان که حکومت آنها در. است

کردند و مترجمان و نویسندگان   ادبی ایران در مقابل ادبیات عربی کوشش بسیار استقالل

که به زبان گفتگو  نثري .کردند را به ترجمه و تألیف آثار، به زبان فارسی دري تشویق می

  . )435ص ،1380 ،فسایی رستگار(نزدیک بود 

به ) قیان سلجوةیعنی دور( که در قرن پنجم وششميترین آثار پس از آن نیز مهم

 اول قرن پنجم به شمار ۀرو نثرمرسل قرن چهارم و نیم اند دنباله نثر مرسل نگاشته شده

ترین آثار این دوره   یکی از مهمدانشنامه عالیی، بندي با توجه به این نوع تقسیم. روند می

به قصد تحقیق در منطق و طبیعیات و هیئت و موسیقی و آن را سینا  است که ابن

   ).همان(ه تصنیف کرده استمابعدالطبیع

  

    به عنوان متنی از قرن پنجم عالییۀدانشنام -1-3

مباحث مختلف  رساله و مکتوب که در درمیان دویست و سی و هشت کتاب و

سینا نسبت داده   علوم به ابندیگر فنون و فلسفی و طبی و ریاضی و ادبی و اخالقی و

 از مشهورترین و. فارسی استرساله به زبان  ، درحدود بیست و سه کتاب وهشد

و  دانشنامه عالیی» طبیعیات« و »الهیات « و»منطق«توان قسمت  ارجمندترین این کتابها، می

  .  نام بردرا شناسی رگ ۀهمچنین رسال

نکات  اصول و کتاب العالیی، حکمت عالیی و، به نامهاي  عالییۀدانشنامکتاب 

، نامی براي دانشنامهنا خودش در متن سی ابن. هم خوانده شده است علوم خمسه حکمیه

اما شاگرد و ندیم وي عبدالواحد محمد جوزانی که پس . این کتاب مشخص نکرده است

و از بزرگ « : بخش ریاضی می گویدۀ را تدوین کرده در مقدمدانشنامهمرگ شیخ  از

ثر، نسبت در نام این ا» عالیی«).سینا، ص الف ابن(». . . است دانشنامه عالییتصانیف او

سینا این  که ابن، سیناست  کاکویه، پادشاه معاصر ابنۀومراد، عالءالدول» عالء«است به 

 ایام اقامت بوعلی  و زمان تألیف کتاب هم درتاب را به نام او تألیف کرده استک

بندي کتاب، خود   در تقسیم.قمري 428 و412 یعنی بین سالهاي .باشد دراصفهان می
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کتابی تصنیف کنم به پارسی دري که اندر . . . «: گوید  می»منطق«تاب سینا درمقدمه ک ابن

یکی  :غایت اختصاره ها پنج علم از علمها حکمت پیشینمان گردآورم، ب وي اصلها ونکته

علم منطق که وي علم ترازوست، و دوم علم طبیعیات، که علم آن چیزهاست که به حس 

ت و نهاد عالم و حال صورت ئعلم هی و سوم .اند اندر جنبش وگردش بشاید دیدن و

ساز و ناساز آوازها  نمودن سببباز  و چهارم علم موسیقی و...جنبش آسمانها و ستارگان، 

ولی باید گفت ). 5سینا، ص ابن(».و نهادن لحنها، و پنجم علم آنچه بیرون از طبیعت است

  . که عمال این ترتیب در تدوین مباحث کتاب لحاظ نشده است

  

  ها  و تحلیل داده تجزیه-4

کتاب پرداخته متن آوري شده از  هاي جمع این قسمت به تجزیه و تحلیل دادهدر 

هاي نثر فارسی و سبک  به ویژگیهاي زبانی این اثر که شامل ویژگیبدین منظور . شود می

پردازیم و براي هرکدام  و همچنین ویژگیهاي صرفی و نحوي است، می نوشتار کتاب

و » منطق«هاي  ذکر این نکته ضروري است که عالوه بر رساله. آوریم مثالهایی می

  . اند  انتخاب شده»الهیات« از رساله ي نمونهها بیشتر جمله» طبیعیات«

ویژگیهایی مانند انواع فعل و کاربرد آنها، تطابق بین فاعل و در ادامه این فصل، 

 جمله در کتابجایگاه عناصر  فعل، پسوندها و پیشوندها، ضمایر، حروف اضافه و

سینا از لغات و  ة ابنفصل هم به استفاد این بخشی دیگر از. اند  توضیح داده شدهدانشنامه

  .  اختصاص دارددانشنامهکلمات فارسی براي نوشتن 

  

   پسوندهاي تصریفی -1-4

هاي تصریفی زبان وجود دارد که شامل موارد زیر   شواهدي از پسونددانشنامه در کتاب 

  : هستند
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   :هاي جمع  پسوند-1-1-4

  »  ها ــ «-1-1-1-4

سینا از این  ابن.  فارسی است»ها  -«پربسامدترین پسوند جمع در این کتاب پسوند

  :پسوند براي جمع بستن کلمات فارسی و عربی هر دو استفاده کرده است

  ) 113الهیات ص . (پیدا کردن چگونگی شاید بود چیزها و اقسام چیزها

  ) 91همان، ص . ( معلومها پیوسته بودۀوي به همیا یکی حال خاص 

ا گوهره، )99همان، ص (، سببها)95همان، ص (، اندامها)95همان، ص(آلتها. همچنین نک

همان، (ها بعد، )60همان، ص(، علّتها)87همان، ص (، جوابها)106همان، ص(و صفتها

  .)12منطق ص (، آفتابها و ماهتابها)34همان،  ص(جسمها، )121ص

  

  »ــ ان «-2-1-1-4

این پسوند براي جمع بستن کلمات فارسی و عربی  سینا در کتاب خود از ابن

  : استفاده کرده است

  )111الهیات،  ص... (و چون نیکو گفت امام حکیمان و آموزگار فیلسوفان

  )113همان،  ص(.بی آنکه بعضی از آن بسیاران سبب دیگر بودند

   و منجمان،پزشکان، )10ص، منطق(پیشینگان ،)4همان، ص(جنبش دارانه ب. همچنین نک

  ).123همان، ص (درودگران

 دوباره »نا«را با  » مردم«اسم جمع ، سینا در این کتاب ۀ قابل ذکر این است که ابنیک نکت

  :جمع بسته است

  )32 ص،الهیات.(زیرا که مردمان پندارند که به حقیقت خط از جنبش نقطه آید

» شخصان«صورت ه ، ب»اشخاص«صورته  جمع بستن ب را به جاي»شخص «ۀهمچنین کلم

  :جمع بسته است

  )118ص، الهیات. (از آن شخصان که اگر نبودي خود اندر نظام خیرکلی زیانی نبودي
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  »ــ ات «-3-1-1-4

در این کتاب از این پسوند جمع عربی براي جمع بستن کلمات عربی استفاده 

  . شده است

، » 3طبیعیات، ص«، » 92، صجزویات« ، »110اولیات، ص «:  منطقۀدر رسال

، »54محموالت، ص«، »114متواترات، ص«، »80متّصالت، ص«، »110، صمتخیالت«

مظنونات، «، » 124مات، ص مسلّ«، » 127، ص مخیالت«، »112محسوسات، ص «

وهمیات، «، »131 ، ص مقدمات«،  » 120، صمشهورات«، »132مقبوالت، ص«، »126ص

، » )149الهیات ، ص (فاسدات«، »)149الهیات، ص(کاینات «، »تکراما«، »117ص 

  . »مرکّبات «و» 2الهیات ص (سیاسات«

  : ند از ا در این کتاب وجود دارد که عبارت نیزعربیمکسر  از جمع يشواهد

همان، (، مناظر)112همان، ص(، طبایع)119همان، ص(، بسایط)73الهیات، ص(اقسام

  ).6ص

 از دو صورت براي جمع بستن یک کلمه استفاده شده گهگاهکه  قابل توجه این است ۀنکت

صورت ه صورت جمع مکسر و هم به  هم ب»جزء«و » جهت«، »جسم«کلمات  مثال ؛است

   :اند سالم آمدهجمع 

  )  125الهیات ص . (پذیرند از جنباننده پذیر هر آینه جنبش این اجسام ترکیب

     )125،الهیات.(نده را طبعی باید که بجنباندپیدا کردن آنکه این جسمهاي بسیط ترکیب پذیر

  )122ص، الهیات. (پیدا کردن چگونگی حال تا بتواند این جهات مختلف بودن

  )122ص، الهیات. (این جهتهاي مختلف نشاید که مخالفت ایشان درست آید

  )30الهیات، ص.(حال نهاد جزوهاي جسم بود

  )33ص، اتالهی(. زیرا که اجزاي وي یکی از دیگر جدا آید
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   پسوندهاي تفضیلی و عالی -2-1-4

    ــ تر   ،  ــ ترین -1-2-1-4

فارسی براي صفتهاي » تر« شواهد زیادي از پسوندهاي  دانشنامهدر کتاب

سینا این پسوندها را هم براي لغات   ابن.براي صفتهاي عالی وجود دارد» ترین«تفضیلی و 

  :ند ازا که عبارت  استفارسی و هم براي لغات عربی استفاده کرده

  )21الهیات، ص. (و این محال است و اگر بیش جنبد محال تر بود

  )55همان، ص. (تر پس ورا بیرون از ذات خویش چیزي بود که به وي بهتر شود و تمام

 ، برتر،فروتر، )همان(، نیکوتر)161همان، ص(تر تر، بهتر و ناقص فاضل. همچنین نک

، و )88همان، ص(تر و مجردتر یگانه، تر ، عالی)121ص، الهیات(تر و دورتر نزدیک

هاي عالی چون  ، در کنار صفت)63همان، ص (تر سپسو پیداتر هاي جالبی چون  نمونه

   .)163همان ص(ترین و فرومایه) 108الهیات ص(ینتر خوش

  

   پسوند اعداد ترتیبی -1-4- 3

ــ ین +  عدد ترتیبی ــ اُم یا +  عدد اصلی ، اعداد ترتیبی با الگوي دانشنامهدر 

  :اند ساخته شده

  )86الهیات، ص. (اول چیزي بباید دانستن که علم واجب الوجود نه چون علم ما بود

  ) 87همان، ص. (و آن دوم نیز دانش بفعل است

  ) 102همان، ص. (و سوم میانه که نه این بود ونه آن

  ) 109ص ،طبیعیات. (معقوالت مکتسب را اندریابد: و سیوم درجه آن که

سه « از »سوم«و براي ، »دیگر« و »باز« از  »دوم«گاهی در متن کتاب به جاي 

  : هم استفاده کرده است» دیگر

  )110ص، طبیعیات.(آلت را اندر نیابد: و دیگر که

  )110ص ، همان(و سه دیگر که اگر کیفیتی بودي که مر او را جوهري شود 

  : را ساخته است» یگرمد «ۀکلم» سوم«و » دوم«همچنین وي به قیاس 

  )6ص، الهیات. (و دیگرُم علم ریاضی است و اندر وي تشویش و اختالف کم است
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  :گاهی اوقات هم جاي عدد ترتیبی را با معدود عوض کرده است

  )14الهیات، ص.( است که جسم از مادتی و صورتی جسمی مرکب است و سوم مذهب آن

  

   عدد و معدودۀ رابط-2-4

سینا براي   موجود بین عدد و معدود این است که ابنۀدر رابطترین نکته  مهم

معدود مفرد » سه«اعداد بیشتر از سه، از معدود جمع استفاده کرده است و براي خود 

  . استفاده کرده است

  )116الهیات، ص. (گونه دانسته آمد پس این هر سه

  )116الهیات، ص.(و اندر این سه قسم تمامی اقسام بود

  :در حالی که

   )112الهیات، ص .(و چهار طبایع یک سپس نیند

  ) ،82الهیات، ص. (ماهیت جز انّیت است که اندر ده مقوالت همی افتد

  دانشنامه هاي اشتقاقی  موجود  در کتاب   پسوند-3-4

  :ند از اسینا در کتاب خود آورده است عبارت هایی که ابن ترین پسوندپرکاربرد

  

    ــ ي-1-3-4

  :به کلمات از آنها اسم ساخته است»  ي-«افه کردن سینا با اض ابن

  )13خ75الهیات ص .(الوجود را دویی افتد به ذات خویش پس نشاید که واجب

  )3الهیات ص .  (اند از قبل آن است که چیزها از سه قسمت بیرون نه اي این علمها و سه

 الهیات(رازي د ، مثلثی و مربعی و گردي و)14الهیات ص(صورتی مادتّی و. همچنین نک

  .)4ص

  

    ــ ا -4- 2-3

آنها اسم  بن فعل مضارع اضافه شده و از  به صفت وا - در این کتاب پسوند

  :مشتق ساخته است

  )     73 ص ،الهیات.(که اگر اندر ذات وي بود، وي پذیرا بودي نه کنا
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  )1 خ 106الهیات .(درازا و پنها و شکل با وي بیند و حرکت و سکون با وي بیند

  

     ــ گر    -3-3-4

  )8خ 70 ،الهیات. (  و پدر نه به حقیقت پسرگر است که به مجاز است

  )69 ،الهیات. (گر موجود نیست   و آن معنی سپس درودگر و خانه

  )70 ،الهیات.(گر نیست بلکه به مجاز است گر به حقیقت خانه   پس گل

  )135 ،الهیات.( پس بیرون جسم جهتگر نشاید که جسمی بود جهتگر

   

    ــ گار  -4-3-4

  )1 ص ،منطق. (     سپاس و ستایش مر خداي آفریدگار بخشاینده خرد را

    ــ ان-5-3-4

  )26ص ، منطق. (ست خندان، گریان و پهن ناخن          مردم حیوانی

    ــ انه-6-3-4

  )40ص ، منطق. (هیچ مردم جاودانه نیست:         چنانکه گویی

     ــ انی-7-3-4

  )164ص ، الهیات. (   و نوعها و آبادانی پیوسته باقی بود      

    ــ ار -8-3-4

  )90ص ، منطق.  (هر فالنی باستار است حق بود:         پس گفتار ما که

    ــَ نده      -9-3-4 

  . سازد که معنی فاعلی دارد شود و اسمی را می        این پسوند باستاك حال ترکیب می

  ) 163 ص ،منطق. (جنباننده باید     هر جنبنده را 

  )145 ص ،منطق. (  که آموزنده اعتقادي دارد خالف آن اصل-ولیکن آن بود      

    ــ گین -10-3-4

  )3 ص ،الهیات(  و یکی را علم میانگین خوانند و علم فرهنگ و ریاضیات   

  )22 ص،الهیات. (    یا کنارگین بجنبد و میانگین بایستد
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    ــ ین -11-3-4

  .     این پسوند قابلیت ترکیب با اسم، قید و صفت را دارد

  )18 ص،منطق. (    پس وصف پیشین ذاتی است بحقیقت

  )18 ص،منطق. (آید     پس سپسین وصف آنگاه همی

  )3 ص،الهیات. (    و یکی را علم طبیعی و علم زیرین خوانند

  )164ص ،الهیات.(    بیشترین آن بود که به کمترین وقت بیمار بود

    ــ اینه-4- 12-3

  )31 ص،منطق.( است اگر کسی پرسد که دي، پارینه نام است یا کلمه، جواب آن بود که نام

    ــِ ش -13-3-4

  . سینا از این پسوند براي ساختن اسم مصدر، بسیار استفاده کرده است ابن

       )  46 ص ،طبیعیات.(یکی به بساوش چنان که یخ مر چیزي را که ببساود سر کند

. و پاکی جان به صورت بستن هستیهاست اندر وي و به دور بودن از آالیش طبیعت

  )10 ص،منطق(

  )145 ص ،الهیات. (پدید شده است که چیز عقلی سبب جنبش نبود

  ناك-  -14-3-4

  )62 ص،طبیعیات. ( وآن آب هواي آبناك بود-وزیر زمین

  وار                                   -  -15-3-4

  )62 ص ،طبیعیات. (   تا حیوانات بزرگوارآنجا بایستند

   پیشوند نفی -4-4

  »  -نا «  پیشوند-1-4-4

     از پیشوندهایی که در زبان فارسی دري وجود دارند، پربسامدترین آنها در کتاب 

به » نا«اصرار زیادي در کاربرد پیشوند نفی و  است) نا، نه(، پیشوند نفی یا سلبدانشنامه

  :شود عربی دیده می» الي«و» غیر«جاي 

، )128همان، ص(پذیر ناقسمت، )129، صهمان(ناگراینده، )129الهیات، ص(ناستهنده

همان، (، ناخوشی)116همان، ص(، ناتمامی)88ص, همان(نابودن، )128همان، ص(نامنقسم
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همان، ص (نااندرخور، )102همان، ص (ناسازوار، )107همان، ص(، ناخوش)107ص

، )106همان، ص(ناگردنده، )16همان، ص (ناراستی، )135همان، ص (پذیر، فسادنا)102

، ناپذیرا )137همان، ص(، نامعلول)81همان، ص(نامتناهی، )16همان، ص(نامتجزي

همان، (ناتابشی، )115همان، ص(ناجسم، )132همان، ص(ناپذیرایی، )27طبیعیات، ص(

، 26همان، ص (ناطبیعی، )71ان، ص هم(نادیداري، )81همان، ص (ناسازگاري، )132ص

همان، (ناحیوان، )37همان، ص (، نابینا)50منطق، ص(ناآمدن، )79همان، ص(ناماننده، )25

، )136همان، ص (، ناسازواري)3همان، ص(ناساز، )59همان، ص (نادانسته، )15ص 

  .)26همان، ص (ناشناخته، )15همان، ص (ناشمار

  »  نه« پیشوند -2-4-4

این . استفاده شده است دانشنامه ها و فعلها در کردن جملهاز این پیشوند براي منفی 

کند و یا بین آن پیشوند و فعل  آید و آن را منفی می پیشوند یا بدون فاصله قبل از فعل می

  . افتد فاصله می

  )31 ص ،الهیات. (نه بر نفی مکان بود» أین«و 

  )1 ص ،الهیات. (و یکی آن است که هستی وي نه به فعل ماست

  . این پیشوند براي منفی کردن و متضاد ساختن اسمها هم استفاده شده استاز * 

  )56 ص ،منطق(.پس نقیض هرچه، نه هرچه بود

  دانشنامه   ضمیر در کتاب -5-4  

    ضمایر شخصی -1-5-4

و سوم » او« مربوط به سوم شخص مفرد ،بیشترین استفاده از ضمایر دانشنامهدر 

هم در متن یافت » من، تو، ما و شما«یر فاعلی   اما ضما.است» ایشان«شخص جمع 

  :شود می

  )101 ص،منطق. ( اندر چیزها که من طلب کنم

 ،طبیعیات.( و ما دانیم که مردمی معنیی است که میان مردمان اندر وي خالف نیست

  )105ص
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   وي-1-2-5-4

استفاده » او«به جاي ضمیر و این ضمیر براي ارجاع به اشیا و معانی مفرد از 

   : ماننددر حالت غیرفاعلی است» او«، ضمیر »وي«معموال . شود می

ست که بدانیم که ما را چه باید  ا  وي آنةزیرا که فاید.  این را علم عملی خوانند

  ) 2 ص،الهیات(کردن

  )100 ص،طبیعیات. (اند پس هر حیوان را اصلی است که این همه آلتهاي وي

  )144 ص،منطق.  (اندر وي شک بودو سوم اصل موضوع که اصل علم بود ، و 

  :ولی در حالت فاعلی هم به کار رفته است

  )113 ص،الهیات. (هر چه او را ماهیت است جز وجود ، وي ممکن الوجود بود

   او -2-2-5-4

  :استفاده شده است» ي«به موازات » او«از ضمیر 

  )96منطق ص.(و اندر آسمان نگریدند، و او را مانند خانه یافتند

  ) همان (.فتندکه آسمان محدث است، زیرا که وي مانند خانه است و بگ

   ورا -3-2-5-4

براي ارجاع به انسان و غیر انسان هر دو ) وي را(» ورا«همچنین در این کتاب از ضمیر 

  . استفاده شده است

  ) 95 ص،الهیات.(مردم را اندامها چگونه باید تا  ورا  نیکوتر بود

.   ، ورا ماهیتی دیگر نبود جز وجودالوجود بود ه واجبدر پیش گفته بودیم که هر چ

  )113 ص،الهیات(

 و 97 ص،منطق؛  70 و 65، 9، 12صصالهیات . هاي دیگر از این کاربرد، نک براي نمونه

  .63 ص،طبعیات

   ایشان -4-2-5-4

  .  استفاده شده استروح ارجاع به اسامی غیرذياین ضمیر بیشتر براي از 

  )144 ص،منطق.(بر بوند نیمهاي ایشان برابر بوندکه هر چیزها که برا

  )122 ص،الهیات(و بعضی ستارگان چاره نبود اندر وجود ایشان
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  )18 ص،الهیات.(این جهتهاي مختلف نشاید که مخالفت ایشان درست آید

  ).33 و 20 ،18، 4 صص ، الهیات،147منطق ص، 18طبعیات ص. نیز نک

  

   ضمیر شخصی متصل   ـ ش-5-2-5-4

  )113 ص،الهیات. (ممکنیش به خویشتن و حکم واجبیش به اولحکم 

  )116 ص،الهیات(.یکبار که چیزیش نباید بایستنهر چیزي که هر چه او را هست باید بود به 

  ) 101 ص،منطق.  ( و پیل هرگز نبود که پیش چشم کسی ایستاده بود که نبینندش

   ضمایر مشترك -5-4- 3

  . وجود دارد» خود، خویش و خویشتن«در این کتاب هر سه ضمیر مشترك 

  )8 ص،الهیات.(هستی را خرد خود بشناسد

 ولیکن جایگاههایی که به طبع خویش جویند یکی ،صورت جسمی همه جسمها یکی است

    .)27 ص،الهیات(نیست 

  )94 ص،طبیعیات.(ها را بپزد و به افزایش خویشتن مغزها را بیفزاید که ماه  مر میوه

  )15 ص،منطق.( را آن معنی نداده بود ،  بلکه او را آن از خود بودهیچ چیز آن جز وي

   دانشنامه فعل در - 4- 6

   فعل گذشته -1-6-4

  ) 137 ص ،منطق.(مبادي و موضوع گفتیم که چه بود

  . استفاده کرده است» ي«گاهی براي بیان استمرار در زمان گذشته از پسوند 

  ) 123 ص ،الهیات...(وجد دانستیمیو اگر دو جسم بودي سبب دو جهت یک جسم را م

  )85 ص ،طبیعیات. (حیوانات تیز بوي تا پنجاه فرسنگ و صد فرسنگ ، بوي نبردندي

 ،طبیعیات(، بودندي)123الهیات ص(آوردیمی، )111الهیات ص(خواندندي. همچنین نک

  .)108طبیعیات ص (، نبودندي)17طبیعیات ص (شدندي، )122ص 
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    ماضی نقلی-2-6-4

.     ایم که بعدها را حد بود و را حد نبود یا بر سو را حد نبود، که ما پیدا کردهفرو س

  )121 ص،الهیات(

  )109 ص ،طبیعیات.(ام پذیرفتن وي، چنان که وصف ایشان کرده

  ) 90 ص ،منطق (. که من خواهم گفتن،و ارسطا طالیس اشارت بدین کرده است

    ماضی بعید-4- 6- 3

  )112 ص ،الهیات.(گفته بودیم که هر چه او را ماهیت استو این عکس آن است که 

  )111 ص ،الهیات... (پیش از این پیدا کرده بودیم که 

   مضارع - 4- 4-6

  . شود مشخص می» - و ب -  می، -همی« مضارع در این کتاب با پیشوندهاي ۀصیغ

دانشنامه رسی استمرار یکی از ویژگیهاي دستوري نثر فابیان براي » می«به جاي » همی«وجود 

  . است

  )15 ص ،الهیات. (پذیرد و می بینیم که جسم پیوسته گسستگی همی

90 ص ،الهیات.(د آمدن وي از ويکه واجب همی بو(  

  )112 ص ،طبیعیات. (و اینجا وجودهاي بسیار همی بینیم

، منطق(خواهیم همی، )123طبیعیات ص(آید ، همی)30 ص،الهیات(سوزد همی. نیز نک

 ،طبیعیات(همی بیند، )16طبیعیات ص (بینیم نمی همی، )72 ص،طبیعیات(ردد گ همی، )150ص

  .)90ص 

  . در اول فعل، مفهوم مضارع را رسانده است» می«گاهی هم بدون آوردن پسوند 

. جاي بود حقیقت خط از جنبش نقطه آید و  ندانند که این جنبش اندره ردمان پندارند که بم

  .)32 ص ،الهیات(

  »   بود« فعل اي صورته -6-4- 5

د و بو« از صورتهاي ، مضارع از فعل بودنۀ گاهی به جاي صورت عادي صیغدانشنامهمتن در 

اند ها به هر دو معنی اخباري و التزامی به کار رفته  و این صورتهم استفاده شده است» دنبو:  

  )13 ص ،الهیات. (پس این سه اندازه عرض بوند

  )22 ص ،طقمن. (بلکه زیر وي جزئیات بوند
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  )57 ص طبیعیات، (.و آن طبیعت همیشه بر یکسان بود

    فعلی نفی-6-4- 1-5

بستی  هاي واژه صورت قبل از حتیقبل از فعل و » ن« کاربرد پیشونداز در کتاب یبراي نفی فعل

   :   استفاده شده است

  )112 ص ،الهیات. (و درخت خرما و درخت انگور یک سپس دیگر نیند

  )13 ص ،الهیات. ( مختلف نبوندجسمها اندر صورت

  )3 ص ،الهیات. (اند پس آن علم که حال چیزها داند که ایشان نیازمندنه

   ساخت مجهول -7-4

افعال معین  پرکاربردترین، و  از ساخت مجهول زیاد استفاده شده استدانشنامهدر متن 

   :ندهست» شدن«و » آمدن«ساز در متن این کتاب،  مجهول

   مجهول ماضی نقلی-1-7-4

  )70 ص ،منطق. (         چنان که گفته آمده است اندر باب عکس

  ) 137 ص ،الهیات... (         دانسته آمده است که هرگاه که سبب به فعل موجود بود

  :  ماضی بعید مجهول-4- 2-7

  )128 ص ،الهیات. (زیرا که آنچه پیش بود و اکنون نیست باطل شده بود:          گوییم

  :ذشته مجهول گ-7-4- 3

  )160 ص ،الهیات. (پس پدید آمد که چنین شمار و چنین مقدار بی نهایت نبود         

  )  7 ص ،الهیات. (        چنانکه اندر آموزش برهان گفته آمد

دانسته و ) 93 ص ،، و همان65 ص ،الهیات(کرده آمد، )9 ص،الهیات(گفته آمد. همچنین نک

  )116همان، ص (آمد

   مجهول مضارع-4-7-4

  )122 ص ،الهیات. (پس باید دانسته آید که چگونه شاید بود این اختالف جهتها

  )87 ص ،الهیات. (تر به حقیقت گفته آید این هر دو سپس

 تسلیم کرده آید، )8 ص ،الهیات(، نگریده آید )58 ص ،الهیات(شرح کرده آید . همچنین نک

  ).32 ص ،الهیات(ا کرده آید پید، )2 ص ،الهیات(پیدا کرده آید ، )62 ص ،منطق(

  

  



  1387 بهار وتابستان/51سال  / 204شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ زبان وادب فارسی 214 

   تطابق فاعل و فعل -8-4

 در این کتاب بین فاعل یا نهاد جمله و فعل آن در بیشتر موارد تطابق از نظر مفرد و جمع 

  : بودن رعایت شده است

  )112 ص،منطق.(و اما مقدمات محسوسات آن مقدمات بوند

  )122 ص،الهیات. (و ایشان اندر خأل یا اندر جسم بوند

 ،، طبیعیات123 ص،الهیات، 125 ص،، الهیات101 ص،منطق. هاي دیگر، نک براي نمونه

  .35 ص،، الهیات61 ص،، الهیات18ص

  : در مواردي هم بین فاعل و فعل تطابق از نظر مفرد و جمع رعایت نشده استالبته 

  )1 ص،الهیات. ( و چیزها دو گونه است

  )122 ص،الهیات.  ( بودپس آنگاه فروسو را و زبرسو را چیزها نهاده

 و به معناي از فعل مفرد» انسان«به معناي عمومی  »مردم«براي کلمه نکته دیگر نیز آنکه 

  :استفاده شده استاز فعل جمع  »آدمیان«

  )26 ص،منطق. (مردم حیوانی است خندان و گریان و پهن ناخن

  )11 ص ،منطق. (چنانکه گویی مردم داناست

  )110 ص،الهیات. ( جان خویش را آن حال جویدو نیکبخت مردم آن بود که

  )87 ص،الهیات.  (مردم عاقل که او را با کسی مناظره بود

: جمع بسته است براي آن فعل جمع استفاده کرده است» ان«در مواردي که کلمه مردم را با 

  )93 ص،منطق. ( یا بیشتر را چنین یابند–مردمانی که استقرار کنند چون بسیاري را 

  )49 ص،طبیعیات. (مردمان دانش چنین گویند که این چهار یک به دیگر شوند

  : از فعل جمع استفاده شده است» بعضی«براي فاعل 

  )48 ص،طبیعیات.  (بعضی اعراض با بعضی دوستی دارند به طبع

    دانشنامه افعال وجهی در-9-4

هاي غیرشخصی به کار  خت براي ایجاد سا در این متن، عمدتاً شایستن وبایستنافعال وجهی 

  : پس از آنها هم مصدر کامل آمده است و هم مصدر مرخم.اند رفته

   بایستن -1-9-4

  )112 ص،الهیات(          پس بباید دانستن که این چگونه شاید بودن؟  
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  )  31 ص ،منطق. (هاي مرکب سخن باید گفتن           اکنون اندر لفظ

  )19 ص،الهیات.(دا نباید دانست حقیقت جدا جه           ولیکن ب

  . جمع غائب این فعل را نیز آورده است، صورت صرفی ابن سینا دراین کتاب

  ) 35 ص،الهیات (.ند تا مرکّب از ایشان موجود بودوال محاله ایشان بایند که موجود بو

  

   توانستن -2-9-4

  )23 ص،الهیات. (ها را کناره نبود هرگز به آخر نتواند رسیدن           و چون نیمه

  )161 ص ،الهیات.(          پس هر یکی صورت باندازه خویشتن توانستند پذیرفتن

توانست خنکی ، )22 ص،الهیات (تواند ایستادن، )89 ص،الهیات(نتوانی دانستن . همچنین نک 

، )115 ص،منطق(، نتوانستیمی شک کردن)40 ص،طبیعیات(نتواند کردن، )57 ص،الهیات(کردن

  ).135 ص ،طبیعیات(سخن گفتن و بتواند شنیدنبتواند 

   شایستن -9-4- 3

  )112 ص ،الهیات. (          آري شاید گفتن که آسمانها بطبع پیشترند از چهار طبایع

  )121 ص ،منطق. (          داد واجب است و دروغ نشاید گفتن

تصور ، )116 ص،منطق(شاید آوردن، بدست )89 ص ،الهیات( بشاید دانستن .همچنین نک

  .)4 ص ،الهیات(شاید کردن 

    خواستن -4-9-4

  )18الهیات ص (.خواهد شدن» ب«به » ا«         و جزوي از 

  )137 ص ،الهیات....  (         و اندر گذشته، از این پیدا شود که خواهیم گفتن

  )23 ص ،الهیات...  (         پس اگر کسی به جایی خواهد شدن

  انشنامهد حرف اضافه در -10-4

هاي متفاوت استفاده کرده و حتی یک حرف  سینا از حروف براي کاربرد  هم ابندانشنامهکتاب 

  . را به جاي حروف اضافه دیگر به کار برده است

  :ها موارد زیر به دست آمده است از تجزیه وتحلیل داده

  »هب«  حرف - 4- 1-10

  » در«به جاي » هب« حرف -1-1-10-4

  )9 ص،الهیات(ه موضوع به جاي دیگر چیزي  دیگر خواهند        هر چند که  ب
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  )8 ص،همان(        واین علم را به آخر آموزند هر چند به حقیقت اول است 

  ) همان. (جاي آوریمه اول بیاموزیم و لطفی به         ما جهد کنیم که ب

  قید ساز » ب  «- 2-1-10-4

  )12 خ 89 ص ،الهیات(تمامی  ه معلوم نیست برا ها ما     اسباب چیز

  )   70 ص،الهیات(.گر نیست بلکه بمجاز است چنانکه گفتیم حقیقت خانهه پس گل گر ب  

  )89 ص ،الهیات. (  اگر این شاید بود نبودي ، خود به یقین دانستیمی

                                          »                                                                     با«به جاي » ب «-1-10-4- 3

  )3 ص ،الهیات. (  وانبازي یا به همخانگان بود به همشهریان

   حرف اندر-10-4- 3

  » در«به جاي  » اندر« حرف اضافه -1-3-10-4

      )111 ص،الهیات. (  و اندر بزرگی وي اندیشه کنیم وحقی را اندر باب وي تصور کنیم

  )69همان، ص.(ت  غلط اندر وي ظاهر اس

  )5 ص،، الهیات1 ص،الهیات، 4الهیات ص . همچنین نک 

  » را«   حرف -4-10-4

  :ند از اهاي متفاوتی دارد که عبارت کار برد» را«، حرف دانشنامهدر کتاب 

  » با«به معناي » را  «-4- 1-4-10

  )120 ص،الهیات.(پذیرند ایشان را  پیدا کردن آنکه آن اجسام که ترکیب

  »  به«به معناي  » را «- 4- 2-4-10

  )2 ص ،الهیات. (ها ما را آگاهی دهد دیگر آن بود که از حال هستی چیز

  )11 ص ،منطق.(یکی را مفرد خوانند  و یکی را مرکّب و مولّف خوانند.  لفظ دو گونه است

  نشانۀ مفعول » را «-3-4-10-4 

  ) 58 ص ،الهیات.( تعالیهللاشاءا    و این را بیشتر شرح کرده آید سپس از این ان

  ) 129 ص ،الهیات(.ایم ی دیگر این مثل را زده   چنانکه بجای

  ) فک اضافه( به عنوان کسرة اضافه »را  «-4-4-10-4

  )14  ص ،الهیات(.آري برخی جسمها را اندازه همیشه بر یکسان بود

  )10 ص ،منطق(.پس باید که خواننده این کتاب را دل تنگ نشود

  ) 112 ص ،الهیات(... یک چیز بوداگر همه چیز را سبب
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  » براي«به معناي  » را «-4-10-4- 5

  . می باشد» براي«به معناي » را« بیشترین کاربرد  دانشنامهدر کتاب

  ) 89 ص ،الهیات.(هاي ما را معلوم نیست به تمامی اسباب چیز

  )17 ص ،الهیات.  (که دانستید که این محال ایشان را الزم آید

  )33 ص ،الهیات(او را الزم است  زیراکه این عرض 

  در کاربرد فاعلی » را «-10-4- 4- 6

  ) 124 ص ،الهیات. (چون جهات را حد است باید که نزدیکی و دوري را حد بود

  ) 8 ص ،الهیات.(که او را جنبش و فصل نیست. که او را حد نیست

   »را... مر« حرف  -10-4- 5

  . استفاده شده است» را«هایی  براي بیان همین کاربردهم » را. . . مر«در این کتاب از ساختار 

   »براي«  به معناي -10-4- 1-5

  )2 ص،منطق.(باید که مر خادمان مجلس وي را کتابی تصنیف کنم به پارسی

  ) 61 ص ،الهیات. (لفظ قوت مر معنیهاي بسیار را گویند

  ) 88 ص ،الهیات(.ممکن را واجب استکه ممکنی مر 

  . 29و الهیات ص 14، الهیات ص 30، الهیات ص 73منطق ص. نیز نک

  »با« به معناي  »  را. . . مر «-10-4- 2-5

  .» دجـ– هـ د –اهـ «مساوي است مر هر یکی را از خطوط » اجـ«و معلوم است که خط 

  )20 ص ،الهیات(

  ) فک اضافه(به عنوان کسره اضافه » را. . . مر  «- 4- 5-10- 3

  )7 ص ،الهیات.(ز بودن مر هستی را نه از بهر هستی استگرد بودن و سه سو بودن و درا

  ) 7 ص،الهیات.(اما سپید شدن و سیاه شدن مر هستی را نه از قبل هستی است

  به عنوان نشانه مفعولی »  را. . . مر  «-10-4- 4-5

  )106 ص ،الهیات.( و عقل مرگوهرها و صفتهاي ناگردنده را بیند

  )4 ص ،الهیات. ( بی پیوند مایه و جنبشتا مر ایشان را تصور شاید کردن
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     ساختار جمله - 4- 11  

خود عالوه بر رعایت ترتیب رایج سینا در کتاب  ابن، به لحاظ ساختار جمله و آرایش واژگان

گاهی مفعول به اول . جا کرده است ه موارد ارکان جمله را جابرخیدر ب، »فاعل، مفعول و فعل«

  :جمله آمده است

  )8 ص ،الهیات.(د خود بشناسد بی حد و بی رسمهستی را خر

ارکان دیگر جمله یعنی صفت، قید و متمم و مسند بعد  و فعل به اول جمله منتقل شده استیا 

  :این کاربرد به کرات در متن مشاهده شد. اند از آن قرار گرفته

  )4 ص ،تالهیا(.هاي محسوس اي از مایه مایهه حد ایشان را پیوستگی بود به زیرا که ب

 ،الهیات.(را مایه خاص معین نبود   ولیکن ایشان.را اندر هستی چاره نباشد از پیوند مایه  ایشان

  )5ص

  ) 5 ص ،الهیات.(اند هر آینه بمادت و حرکت که ایشان نیازمند نه

  )13 ص ،الهیات.(این سه چیز اندر وي بنمایی به اشارت

  )27 ص ،الهیات. (ورا چون به خودي بهلی جایگاهی دارد مخصوص

  )152 ص ،الهیات. (چنانکه پدید کرده آمد پیشتر

  )20 ص ،الهیات.(بیشتر بود بسیاري» اد«و این محال است که همیشه 

  )12 ص،الهیات. (مهتر است از قائمه» ح ل ه«و زاویه 

  )25 ص ،الهیات. (تر نبود از یکدیگر و الّا به هیچ جایگاه اولی

  )16 ص ،الهیات. (زّيها اند نا متج مادت جسمی جزو

  )4 ص ،الهیات  (...یا هستی ایشان هرچند که جدا نبود از مایۀ محسوسات

  )14 ص ،الهیات   (...ها و دیگر مذهب آن است که جسم مرکّب است از پاره

  هاي وصفی ساختار-2-11-4

  : یکی دیگر از ویژگیهاي موجود در این اثر، ساختارهاي وصفی مقلوب هستند

  )92 ص ،الهیات.( دیگر ستاره بودو فردا مقارن

  )110 ص ،الهیات.(و نیکبخت مردم آن بود که جان خویش را آن حال جوید

   تکرار- 4- 11- 3

  . یکی دیگر از ویژگیهاي این نثر، تکرار حروف و عناصر دیگر جمله است
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  »و«  تکرار حرف عطف -1-3-11-4

  )4 ص ،الهیات.(ن ماندچنانکه عقل و هستی و وحدت و علّتی و معلولی و هرچه بدی

  تکرار حرف اضافه -2-3-11-4

  )4 ص ،الهیات. (که شاید که اندر زر بود و اندر سیم و اندر چوب و اندر گل

  »که« تکرار - 4- 11- 3- 3

  )8 ص،الهیات(.که او را حد نیست، که او را جنس و فصل نیست، که چیزي از وي عام تر نیست

   معانی فعلها -12-4

   :اند  که در معناي رایج خود به کار نرفتهخوریم ایی برمیفعال، به صورته مطالعه اةدر حوز

  »اطالق شدن«به معناي » افتادن «-1-12-4

 صرف ةولیکن نزدیک عام نام کنندگی بر کننده شدن افتد، زیرا که ایشان کنند

  )73 ص ،الهیات(.اند نیافته

  » نیاز بودن، الزم بودن«به معناي » افتادن« -2-12-4

.       بر نظام بود...  آن انبازي که اندر یک خانه افتد زن و شوي را و پدر و فرزند راتا 

  )  2 ص ،الهیات(

  »کشیدن، رسم کردن«به معناي » صورت کردن« -12-4- 3

.     ایم شش جزو بنهیم به یک رده و شش جزو دیگر هم برابر ایشان چنین که صورت کرده

  )18 ص،الهیات(

  » فرض کردن ، پنداشتن« ه معناي ب» داشتن« -4-12-4

  )72 ص ،الهیات(.و اگر کنندگی ، چیزي دیگر داري و کننده شدن چیزي دیگر

  » تقسیم کردن، تشریح کردن«به معناي » پاره کردن« - 4- 12- 5

  )13 ص،الهیات. (چنانکه وي یکی بود و هیچ پاره ندارد، تو ورا پاره کنی به وهم

  »  کردن ، توهم کردنفرض«به معناي » نهادن« - 4- 12- 6

  ) 129 ص،الهیات. (پس زمانی بنهیم که اندر وي جنبد آنچه ورا گرایستن است

  » به عمل کسی بستگی داشتن«به معناي » به فعل کسی بودن« -7-12-4

  ) 1 ص،الهیات. ( یکی آن است که هستی وي به فعل ماست

  » توضیح دادن ، مشخص کردن«به معناي » پدید کردن« -8-12-4

  ) 76 ص ،الهیات.(و پدید کردیم که واجب الوجود پیوند دار نیست 
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  کلمات تنوین دار  - 4- 13

  وارد زبان فارسی شده،ترین ادوار دار از قدیمی کلمات تنویندهند که  ن نشان می      قرای

رواج آنها در  و خوریم  برمیچنین کلماتیطوري که حتی در آثار قرن چهارم هم به ه  ب.است

حضور درآثار منثور،  .)199، ص1373فرشیدورد، (ي پنجم و ششم بیشتر هم شده استها قرن

اي   در کتب ساده علمی و افسانه؛ به طوري که  استةتنوین در نثر فنی بسیار بیشتر از نثر ساد

 .)211همان، ص(شود دیده مییک قرن معین، تنوین به مراتب کمتر از آثار نثر فنی همان قرن 

همان، ( رواج تنوین و قیاسی شدن استعمال آن فراهم گردیدۀرن پنجم مقدمبه هر حال در ق

  ). 214ص

در آن وجود » مثالًَ «ة که واژ باشدترین کتابی  کهن عالییۀدانشنامرسد که  به نظر می        

  مثالً و اصالً:  ند ازا  عبارتدانشنامهدار در کتاب  لمات تنوینک. دارد

  .)112الهیات، ص.(ردم و اسب و گاو مثالً یک سپس دیگر نبیندو حال چیزها چنین نیست که م

تر است از جفت مثالً وجفت  خاص تر است  همچنین شمار خاصه است از چندي و عام      

  )21منطق، ص. (از شمار

    )137الهیات، ص.(فعل یا اصال ًسبب موجود نبوده وسبب موجود نبود ب

   استفاده کلمات فارسی و عربی - 4- 14

 این است که ،شود  دیده می دانشنامهترین ویژگیهایی که در متن کتاب  از مهمیکی

 عربی استفاده کرده است و بالفاصله در همان جمله ۀها گاهی از کلم سینا در نوشتن جمله ابن

معادل فارسی آن با هم آورده است و گاهی هم بر عکس ابتدا در جمله از کلمه فارسی استفاده 

یعنی دو معادل فارسی و عربی را براي یک .  عربی آن را هم نوشته استکرده و بعد از آن

  . کلمه در یک جمله آورده است

  )56 ص،الهیات.(و آنجا نقصان و کمی باشد

  )50 ص،الهیات. (پیدا کردن حال متقدمی و متأخري که پیشی و سپسی  بود

  )97 ص،الهیات. (پیدا کردن حال قادري و توانایی واجب الوجود

  )117 ص،الهیات.(گویند؛ زیرا که بیش از تمام است» فوق التمام« را این

  )259 ص،الهیات. (نشاید که این جسم را حرکت و جنبش راست بود

  )11 ص،الهیات(. تازیش جسم خوانندپیدا کردن حال آن گوهر که تن است که به 
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 کیفیت /، چگونگی)28 ص،الهیات( کمیت /چندي، )121 ص،الهیات( جهت /سو. نیز نک

، )همان(وضع / ، نهاد)29 ص،الهیات(متی/ ، کیی)29 ص،الهیات(أین/ کجایی، )28 ص،الهیات(

، الهیات( متصل /یوسته، پ)همان(ان ینفعل / بکنیدن، )همان( ان یفعل /کنش، )همان(ملک/داشت

  ).31، صهمان( منفصل /، گسسته)31ص

ک کلمه را در یک جمله هاي فارسی و عربی براي ی سینا معادل در مواردي هم ابن

گاهی از معادل عربی و گاهی از معادل فارسی ، هاي  متفاوت اما در متن در جمله. نیاورده است

» سه سو«، »اال«و » جز«، »اندر وقت«و » اکنون«، »جنبنده«و » متحرك« استفاده کرده است، مانند

بهره «،  و »سببها«و » علّتها«، »ممکنی«و » شاید بود«، »آیینه محرقه«و » آیینه سوزان«، »مثلث«و 

  :هاي زیر در نمونه» منقسم«و » پذیر

  )129 ص،الهیات.(یعنی مدافعت کند و زود متحرك نشود

  )132 ص،الهیات(.خواسته پس آن جسم جنبنده بود ب

  )13خ92 ص،الهیات(...ون وي مقارن فالن ستاره استو اما اگر گوید که اکن

  )9خ92 ص،الهیات.(ه درست بودو خواهی اندر وقت و خواهی گذشت

  )26 ص،طبِعیات(.روشن کردن بسوزانده چنان که آیینه سوزان که ب

  )48 ص،طبِعیات.(و آیینه محرقه بدان سوزد که برابر اندرون وي یک نقطه بود

  

   دانشنامهسازي در  واژه و واژه-15-4

ت مورد توان کلما  میدانشنامهآوري شده از کتاب  با تجزیه و تحلیل لغات جمع

  : استفاده توسط ابن سینا به صورت زیر توضیح داد

ترین کلماتی هستند  ترین و رایج گروهی از کلمات به کار رفته بسیط هستند و متداول

 در سینا یکی از روشهایی که ابنولی از سوي دیگر، . اند رفته میبه کار سینا   ابنةکه در دور

 در فهرست دانشنامهکه کلمات مشتق موجود در  به کار برده است، اشتقاق است، سازي واژه

توان ادعا کرد که  ، میاین فهرستسی کلمات موجود در ربا بر. اند آمدهاین پژوهش  1 ةشمار

  . هستند» ِ ش–«و »   ي– «هايپسوند، دانشنامه اشتقاقی در متن هايپربسامدترین پسوند

  :رده است استفاده کهاي زیر سینا از روش ابن، در ساخت کلمات مشتق
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  :فعلی ساخت ترکیبهاي  یا از فعل واشتقاق -1

، اندریابنده )108ص(، اندریافته)104 ص،الهیات(اندریافت: هاي اشتقاقی  صورت- اندریافتن

  .)81طبیعیات ص (، اندریابایی)108ص(

  )31و 46ص (، بساوش)82 ص،طبیعیات(بساوایی: هاي اشتقاقی  صورت-بساویدن

، )80ص(، پیوندي)102ص(پیوند): 119 ص،الهیات(پیوستن: یهاي اشتقاق صورت -ستنپیو

  .)15ص(پیوسته، پیوستگی

، )150ص(، توانش)72ص(، توانایی)99 ص،الهیات(توانا: هاي اشتقاقی  صورت-توانستن

  .)81ص(توانگر 

    )125، 137ص(، جنباننده)127ص(، جنبنده)47 ص،الهیات(جنبش :هاي اشتقاقی  صورت-جنباندن

، )4ص(دار ، جنبش)8ص(پذیري ، جنبش)125الهیات، ص(پذیر جنبش: بیهاي ترکی صورت

) مستدیر، وضعی  حرکت(گرد ، جنبش)135ص)(مستقیم، انتقالی  حرکت(راست  جنبش

، جنبش بخواست )20 ص،طبیعیات(، جنبش بطبع)11 ص،طبیعیات(، جنبش طبیعی)139ص(

  ). 20 ص،طبیعیات(، جنبش پیوسته، جنبش بقسر)حرکت ارادي(

، )10ص(، پذیرفته )14ص(، پذیرایی )9 ص،الهیات(پذیرا : هاي اشتقاقی  صورت-رفتنپذی

 ،طبیعیات(، ناپذیرایی )27 ص،طبیعیات(ناپذیرا ، )7 ص،، الهیات108 ص،طبیعیات(پذیراي 

  .)132ص

، پیوند )79ص(، بهره پذیرفتن، بهره پذیرش)126 ص،الهیات(بهره پذیر: ترکیبیهاي  صورت

، )126 ص،الهیات(، ترکیب پذیرفتن )120 ص،الهیات(پذیر ، ترکیب)158الهیات ص(پذیر 

، قسمت )152 ص،الهیات(، قسمت پذیر )125 ص،الهیات(دهترکیب پذیرفته، ترکیب پذیرن

  ). 120 ص،الهیات(، جنبش پذیر)152 ص،الهیات(، برینش پذیر) 34 ص،الهیات(پذیري 

، )59 ص،منطق ()معلوم (، دانسته)29 ص،الهیات (دانا، دانش: هاي اشتقاقی  صورت-دانستن

  .)107 ص،طبیعیات(، دانستنی) 88 ص،الهیات(داننده 

 ، شناخته)1 ص،طبیعیات(، شناخت)27 ص،منطق(شناسانیدن: هاي اشتقاقی صورت - شناختن

  .، شناختگی)26 ص،منطق(

 ،، طبیعیات15 ص،الهیات(گسسته، گسلیده، گسستگی: هاي اشتقاقی  صورت- گسستن، گسلیدن

  .)28 ص،طبیعیات(، گسلندگی)23ص
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 ، ماننده)46 ص،الهیات(مانندگی): 93 ص،الهیات(مانیدن: هاي اشتقاقی صورت -مانستن

  ). 121 ص،الهیات(

  

   مفهوم مصدري ۀارائ -2

  »ِ ش–«با  ) الف

 ، آمیزش)10منطق(، آفرینش، آالیش)47ص(، آرامش)99ص، الهیات(آرایش

 ، بساوش)128 ص،الهیات(، برینش)5 ص،تالهیا(، افزایش، انگارش)78 ص،طبیعیات(

، )73، طبیعیات ص7 ص،منطق(، پرورش)80 ص،طبیعیات(، بودش، پاالیش)47 ص،طبیعیات(

 ، دانش)32، 7 ص،الهیات(، جنبش)118 ص،منطق(، تپش، توانش)73 ص،طبیعیات(پوشش

 ، سونش)149 ص،الهیات(، زایش)56ص، طبیعیات(، رندش، رهایش)29ص ،الهیات(

 ، گرایش)77 ص،طبیعیات(، گدازش)29 ص،الهیات(، کاهش، کنش)76 ص،طبیعیات(

 ،طبیعیات (، مالش)109 ص،الهیات(، نگرش)105 ص،الهیات(، گردش)84 ص،طبیعیات(

  ) . 26ص

  » ي-«با ) ب

 ، بایستگی، بخردي)104 ص،منطق ()شباهت(، باستاري)49، 3 ص،الهیات (انبازي   

، )75 ص،طبیعیات ()انجماد(، بستناکی)19ت صالهیا ()تقابل(،  برابري)29 ص،الهیات(

، بینایی )105 ص،منطق(، بهمانی)82 ص،طبیعیات(، بویایی)47 ص،الهیات ()کثرت(بسیاري

 )تقدم(، پیدایی، پیشی )38 ص،الهیات(، پهنایی)28 ص،الهیات(، بیشی)82 ص،طبیعیات(

 منفعلی، هستی ،)33 ص،الهیات(، یگانگی )47 ص،الهیات ()وحدت(، یکی )60 ص،الهیات(

  ). 82 ص،طبیعیات (، شنوایی)153 ص،الهیات)ماده= مایه  (، مایگی)8 ص،الهیات ()انّیت(

سینا براي ساختن لغات و اصطالحات علمی و فلسفی عالوه بر اشتقاق، از  ابن

ترکیبهاي موجود در . سازي استفاده کرده است عنوان یکی از روشهاي واژهه ترکیب هم ب

 فهرست شماره .رك(یکی ترکیب کلمات فارسی با فارسی . حالت خارج نیستند از دو دانشنامه

براي ساخت ابن سینا همچنین . )3فهرست شماره . كر(، و ترکیب کلمات فارسی و عربی )2

اصطالحات علمی و فلسفی  به فارسی، بسیاري از واژگان را با استفاده از روش ترجمه لفظ به 

 وجودي که ابن سینابا ). 4فهرست شماره . كر(رده است لفظ از عربی به فارسی ترجمه ک

سازي انجام داده تا بتواند کتابی کامالً فارسی بنویسد اما باز هم   تمام تالش خود را در واژه
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پس طبیعتاً در کتاب او لغات عربی . توانسته از کلمات عربی رایج در آن زمان استفاده نکند نمی

  . اند  گرد آمده5 امکان در فهرست شماره د، که تا حدنشو زیادي یافت می

  

   نتیجه

، به نتایج دانشنامهآوري شده از کتاب  ها و اطالعات جمع در این پژوهش، پس از بررسی داده

  :ایم زیر دست یافته

 5 و اوایل 4 تعلق سبکی این متن به نثر مرسل اواخر قرن ،شواهد یافت شده از متن دانشنامه  -

. کند را اثبات می

. کاربردهاي بسیار متفاوتی دارند» را «ۀحروف اضافه در این کتاب، مخصوصا حرف اضاف  -

 ۀ مالکیت، نشانۀ مفعولی، نشانۀ فاعلی، نشانۀنشان: ند ازا کاربردهاي این حرف اضافه عبارت

. »براي«به معناي و فک اضافه، 

ه ثابت و مشخصی در این کتاب، کاربرد ضمایر شخصی سوم شخص مفردو جمع، تابع قاعد  -

. روند نیست و این دو ضمیر در مورد جاندار و غیرجاندار، هر دو به کار می

 به »پدید کردن« اند، مانند ها در این کتاب در معناي غیررایج خود استفاده شده بعضی از فعل  -

. معناي توضیح دادن

. شده استاستفاده » می«به جاي » همی«در بیشتر موارد در این کتاب پیشوند   -

براي مثال در اکثر موارد فعل قبل . ی داردیآرایش واژگان در مقایسه با فارسی امروز، تفاوتها  -

. گیرد از اجزاي دیگر قرار می

. از ساخت مجهول به میزان قابل توجهی استفاده شده است  -

ر این کتاب سینا، او از  لغات عربی زیادي د ساخته توسط ابنعالوه بر واژگان فارسی خود -

. استفاده کرده است

. هاي این نثر است تکرار یکی از ویژگی -

.  پربسامدترین پیشوند در این متن است»- نا«پیشوند  -

سازي، او بیشتر از دو روش ترکیب و اشتقاق  سینا در واژه هاي مختلف ابن با توجه به روش -

. هاي مختلف استفاده کرده است براي ساخت واژه
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هاي موجود ساخته  هایی را هم به کار برده است که به قیاس با واژه عین حال واژهاو در  -

. »سوم«و » دوم«به قیاس از » دیگرم «ۀمثل کلم. اند شده

هاي خود  هایی که در این متن دیده می شود، از ساخته عالوه بر این برخی از ترکیبات و واژه -

اند و در بعضی مواقع ترکیبات بدیع و خود  ی قرضۀسینا هستند که در برخی موارد ترجم ابن

. اي از خود نویسنده است ساخته

سازي علمی زبان فارسی  سینا نخستین دانشمند در عرصه واژه شایسته یادآوري است که ابن  -

 در  دار سنتی کهن بوده است که پیش از او وجود داشته و ریشه نبوده است ولی در واقع میراث

. درادوران ساسانیان د

  

  :ها افزوده

  شده از طریق اشتقاق  هاي ساخته واژه) 1(ة فهرست شمار

، پدري، توانش، ایمنی، برینش، پایگاه، توانایی، انبازي، برهانی، پاالیش، تنومندي

، جاویدانه، آرمیده، بساوش، پذیرفته، جانور، آرامش، بساوایی، پذیرا، تیزي، آبناك، بزرگی

، بکنیدن، پزشکی، جدایی، آفریدگار، بسیاري، پرورش، یگاهجا، آشکاره، بستناکی، پرورده

، پوشیدگی، جنبانی، آمیزش، بوییدنی، پنجی، جنباننده، آموزنده، بویایی، پسرگر، جفتی، آالیش

، پیشینگان، چشایی، بینایی، پیشین، چرایی، آمیزنده، بیماري، پیداگر، جنبنده، آمیزشی، بیرونی

، ضروري، چندي، دردمند، زایش، شنوایی، برنده، پارینه، دتنومن، چشیدن، بخشاینده، پارگی

، خانه گر، دریابنده، زیانکار، فریشتگی، خانگی، درشتی، زیان مند، طاقی، چیزي، درستی، زننده

، دهی، سازوار، کجایی، خزنده، دمه، سازگاري، فالنی، خجستگی، دشخوار، زیرین، فسردگی

، دیگرم، سپیدي، کردنی، خودي، دیداري، سبکی، رانهک، خندانکی، دویی، سالبی، کدامی، خندان

، رهایش، سیاهی، کنا، دانسته، راستی، سونش، کژي، دانستنی، ذاتی، سرخی، کرده، دارنده

، ناتابشی، نیستی، درخشان، روغن ناك، شناخته، کنایی، درازي، روشنا، شرمی، کنارگین، دایرگی

، هستی، کننده، گواهی، ناحیوان، واجی، کنندگی، گسلندگی، ناجسم، نیمه، کنش، گسستگی

، کیی ،ماننده تر ،ناساز ،همواري، کهین ،مانندگی ،نادیداري ،همسایگی، کنیدن ،مالش، نادانسته

 ،گرایش،معشوق مانی ، ناشمار،گرانی ،ناسازوار ،یگانگی، گدازش ،مایگی ،ناسازگاري ،یکیی
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 ،نابینا ،نایقینی، گردي ،میانه ،دنده ناگر،گردش ،مهین ، ناطبیعی،گراینده ،ممکنی ،ناشناخته

  .گزیده ،ناپذیرایی ،نگرنده ،گریان ،ناپذیرا ،نگرش ،گرمگاه

   ترکیب کلمات  فارسی با فارسی) 2(فهرست شماره 

اندر ، بهره پذیر، جنبش پذیر، افکندن گمان، سه سو، به کام، جزوي شناس، سه برهنه

، بیرون از طبیعت، گیر جهت، ندرخور، شمار تاما، بوي دار، جنبنده بخواست، بسته، شاید بودن

اندر یافت ، پیامبر، حکم جزوي، اندر یافت، فرسو، پهن ناخن، چهارسو، اندر خورتر، غذاده

پیوند ، خرمن ماه، آب آمیز، معشوق مانی، پیوند پذیر، خرد نفسان، عملی، گوهرهاي معدنی

، ترکیب پذیر، دوسان، اید بودنآب کش، نش، تجربیات، درد سه، آب دزد، نااندرخود، دار

بروي، ، تیزي فهم، زفر زبرین، بر سو، همچند، تیزي بوي، دیر جنب، پاره، نظر باریک آتش

  .بشتاب، جزاویی، بزرگداشت، زودجنب، جان سخن گویا، زفر زیرین، یکسان

  

   عربی با فارسیةترکیب واژ) 3 (ةفهرست شمار

شکل ، قسمت پذیر،  یقین، کم مألافکندن، شکل دوم، فلسفه پیشین، قیاس راست

، برهان هستی، گرمی ناطبیعی، شکل طبیعی، قسمت پذیر شدن، اندروقت، گرمی طبیعی، سوم

جنبش ، شمارتام، قسمت پذیرفتن، جنبش بطبع، لفظ جزوي، شکل نخستین، قسمت پذیربودن

 قوت، گر، مقدمه اول جهت، صغري جزوي، قوت اندر یابنده، بعرض، مقدمات پیشین

، حدمهین، مقدمه مهین، علم پیشین، قوت جنبش، حد کهین، مقدمه کهین، علم برین، اندریافت

حرکت راست، ، علم زیرین، قوت کنایی، حدمیانگین، موجب جزوي، علم ترازو، قوت داننده

علم ، قوت مایگی، حرکت گرد، نایقینی، علم سپس طبیعت، قوت مادیت، ناقسمت پذیر

، سردي ناطبیعی، هرآینه هستی، علم میانگین، قوت نحو، ی، نفس مردمیسردي طبیع، فرهنگ

.شکل اول، علم نگارش، قوت یادداشت

  

   لفظ به لفظۀترجم) 4 (ةفهرست شمار

بهره ، )کثیراالضالع(بسیار پهلو، )جهت علّو(برسو، )قایم بالذّات(ایستاده به خود

 پهن ناخن، )الینقطع(گسستگی بی، )ما بعدالطبیعه(بیرون از طبیعت، )قابل قسمت(پذیر
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جنبنده ، )حرکت ارادي(جنبش بخواست، )نفس ناطقه(جان سخنگو، )عریض االظفار(

 زیرین فر، ز)فک اعلی(زبرین زفر، )بطئی الحرکۀ(دیرجنب، )متحرك باالراده(بخواست

  ).وحدت(یکیی، )متی(کیی، )أین(کجایی، )جهت سفلی(فروسو، )عدد(شمار، )فک اسفل(

  

    دانشنامه هاي عربی موجود در  واژه) 5 (ةارفهرست شم

اثبات، ، الف، بسیط، حافظه، اتفاق، خطا، اقترانی، برهانی، جسمیت، خصوصیت

، استثنائی، خأل مأل، اولیات، تازي، حد اوسط، استثناء، خأل، امام، بقاءنفس، حجت، خطابه

، حس مشترك، ، خلیفهاستقراء، اولیتر، تخلیل، حرف، استحالت، خلف، اولی، تالی، حدس

آثار ، تصنیف، حکم، اصل، ذبول، ایجاب، تصدیق، حق، اسم، ذاکره، اي شیئی، تخیل

، برهان، تکاثف، حکیم، اطالق، رسم، أي، تصور، حکم مهمل، اضافت، ذوق، ذاتی

، برهان چرایی، توکّل، حواس ظاهر، افراز، سالب، تمیز، حواس باطن، افتراض، ریاضی

، برهان هستی، جازم، خصم، افطسی، سالب کبري، برهان لم، ثواب ،حیلت، سالب صغري

سالب معدوله، ، ضرب، علم موسیقی، سالب کلی، قسري، ضاجک، علم منطق، اقتران، قسر

 سقط، ،طبیعت، علی کل حال، سالب مهمله، قضیت حملی، ضعیفی، علم هیئت،قضیت

 ، قضیه حملی سمع،، طرد، غرقه، سلب، قضیه،طبیعی، عورت،قضیت شرطی متصل

 ، عقل بفعل، فبها و نعم، شکر، قوت تولید، عقل، فاضل، شرط، قوت انفعالی،طلق،غریب

 صاحب ، عقل مستفاد، فضوالن، شنیع، قوت متخیله، عقل فعال، فصل،شم، قوت غصبی

 علم ، فقه، صغري، قوت وهم، عقل هیوالنی، فضیلت شرطی منفصل،شریعت، قوت مصوره

 علم ، قائم به نفس، صورت قیاس، قیاس، علم طبیعیات،فکر ، صغري سالب، قول،جامع

 ، ممتنع، موجب، مستهیل، نحویان، معقمل، ملموس، مهندس، صیاحه، نتیجه،متعارف

، موجب صغري،  مشارك، نغزي، مغاکا، ممکن، موجب کلی، مسلمات، نغز،معقوالت

مشهورات، نفس ، مغالطی، مناظر، موجبه معدوله، مشبهات، نفس، مغالطات، ممکن حقیقی

، مقبوالت، منطقیان، موجبی، مشهورات به حقیقت، نفی، مفرد، منجمان، موجبه مهمله، نباتی

، منفصالت، موضوع، مشهوري، نهاد، مقدم، منفصل، موسیقی، مشهورات بظاهر، نمو

، مهمل، مولوده، ها مصلحت، وصف، مقدمات اولی، منقسم، مولّف، مصادره، نوع، مقدمات
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، مصوره، ولی نعمت، مقدمه، مهمله، مولی امیرالمومنین، ها ور، وصیتمص، مقدمتین

، مکان معلبمب، مهمله موجبه، نا منقسم، مطلب، وهمیات، مقر، مهمله سالبه، میانجی

  . معجزات، مکتفی، مهملی، ناطق، مظنونات، یاقوت
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  منابع

انتشارات  ، همدانبه کوشش محمد معین،، )الهیات ۀرسال( عالییۀدانشنام ،)1383(.سینا ابن  -

  . سینا دانشگاه بوعلی

 ،همدان ،ة، به کوشش محمد مشکو)طبیعیات ۀرسال(دانشنامه عالیی ،)1383. (سینا ابن  -

  . سینا  دانشگاه بوعلیانتشارات

 ،ة به کوشش محمد معین و محمد مشکو،)منطقرساله (دانشنامه عالیی) 1383. (سینا ابن  -

  . سینا دانشگاه بوعلی انتشارات ،همدان

  .  سمت، تهران،تاریخ زبان فارسی ،)1374(.ابوالقاسمی، محسن  -

، رساله کارشناسی ارشد، »نکات دستوري دیوان ناصر خسرو« ،)1374.(امیري، سید ناصر  -

  . دانشکده ادبیات زنجان

، رساله کارشناسی ارشد، »هقیتاریخ بیبررسی ساختار افعال واژگانی  «،)1381(. امینی، رضا -

  . دانشگاه عالمه طباطبایی

 فرهنگستان ، تهران،سینا شناسی ابن نامه بسامدي رساله رگ واژه ،)1353.(اورنگ، مراد  -

  . ایران زبان

  . امیرکبیر: تهران. شناسی سبک ،)1380. (بهار، محمد تقی -

، رساله » از نظر قواعد دستوريدیوان کبیرمطالعه و تحقیق در  «،)1345. (تسلیمی، کبري  -

  . دکتري، دانشکده ادبیات فارسی، تهران

  .  فرهنگستان زبان ایران،تهران. سینا نامه بسامدي رساله جودیه ابن واژه ،)1353(.پور، م حسن  -

  دانشگاه تهرانمجله دانشکده ادبیات. »سینانثر فارسی ابن «، )1333(.حسینطیبی، خ -

1:9198 .  

 و سبک نثر فارسی ابن 5 قرن ۀ و نیم4 قرن ۀنثر فارسی در نیم« ،)1334. (بی، حسینخطی -       

  . 316 – 328 انجمن آثارملی، صص ،تهران. نامه ابن سینا جشن، )ویراستار(ذبیح اهللا صفا در . »سینا

  . ، تهران، انتشارات زوارفن نثر در ادب پارسی ،)1375. (خطیبی، حسین -        

  .  آرمان،تهران. دستور زبان فارسی ،)1373. (الرسولیامپور، عبدخ -         

  . تهران، سمت. انواع نثر فارسی ،)1380. (رستگار فسایی، منصور-
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گزینی در عصر ساسانی و تأثیر آن در فارسی  واژه «،)1380. (رضائی باغ بیدي، حسن  -

 ،تهران. اصطالح شناسیگزینی و  مجموعه مقاالت نخستین هم اندیشی مسائل واژهدر . »دري

  . 538 -521فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص 

سینا و افکار و عقاید او و تحقیق در آثار و وسبک  ابوعلی «،)1356. (رضوانی، اکبر  -        

پایان نامه دکتري، دانشکده . »هاي بوعلی نگارش و بررسی لغات و اصطالحات فارسی در نوشته

  . نشگاه تهرانادبیات و علوم انسانی دا

، »سازي علمی در زبان فارسی هاي واژه بررسی روش «،)1380.(زرین هاشمی، بینا باج  -

  . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

زبان . »سینا شناختی ابن زبان هاي زبانی و  ها و نگرش پژوهش «،)1377. (ساسانی، فرهاد  -

  . 36-1:  3و ادب

مجموعه . »سینا شناختی ابن زبان بحثی تحقیقی در ابتکارات « ،)1359. (سپنتا، ساسان  -

-129، صص در ایران  انتشارات کمیسیون ملی یونسکو، تهران،سینا مقاالت کنفرانس هزاره ابن

142 .  

توجیه مواردي از تطور نظم و نثر در سبک شناسی ادب  «،)1373(. سپنتا، ساسان  -

، تهران، انتشارات شناسی زبان  مجموعه مقاالت دومین کنفرانس . »شناسی زبان یدگاه فارسی از د

  . دانشگاه عالمه طباطبایی

  . 367-365 :5 نشر دانش. »شناسی ابن سینا کتاب «،)1364. (ا. شعبانی  -

  .  نشر میترا،تهران. شناسی نثر سبک ،)1384. (شمیسا، سیروس -

هاي هند  سینا دراستغناي فارسی و نفوذ آن برزبان هم ابنس «،)1334. (شهمردان، رشید  -

 انجمن آثارملی، ،تهران. سینا نامه ابن جشن، )ویراستار(ذبیح اهللا صفا در . »و فارسی گویان هندو

  . 206 -225صص 

  .  دانشگاه آزاد ایران،تهران. تکوین زبان فارسی ،)1356. (اشرف صادقی، علی  -

هاي   مجموعه سخنرانی،مسائل نثر فارسی. »زبان معیار «،)1363. (اشرف صادقی، علی  -

  . گاهینشر دانش مرکز ،تهران. فارسی اولین سمینار نگارش

در ؟ »زبان فارسی قدیم از چه زمان معیار شده است «،)1384. (اشرف صادقی، علی  -

  . 464-449 تحقیق و توسعه رادیو، صص ،تهران. زبان و رسانه، )گردآورنده(محمد پروري 



 231                                   سینا                عالئی ابن زبانی متن دانشنامه  هاي      ویژگی

، رساله »هاي نحوي نثر قرن پنجم و ششم ویژگی «،)1354. (صدیقیان، مهین دخت  -

  . دکتري، دانشگاه تهران

  . 12، تالش، شماره » میراث فردوسی «، )1347. (صفا، ذبیح اهللا -

  .  فردوس، تهران،تاریخ ادبیات ایران ،)1378. (صفا، ذبیح اهللا -

 مرکز نشر ، تهران،زبان فارسی سم و صفت مرکب درا ،)1382. (طباطبایی، عالءالدین  -

  . دانشگاهی

، » ناصر خسروسفر نامهتوصیف دستور زبان  «،)1377. (عمو زاده قادي کالیی، حسین  -

  . رساله کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات مشهد

  . 9-12: 1نشر دانش. »سینا فهرست آثار ابن «، )1359. (فانی، کامران  -

پایان نامه کارشناسی ارشد، . »قابوسنامهخصوصیات زبانی  «،)1357(.افردوسی، هم  -

  . دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

  .  تهران انتشارات دانشگاه،تهران. عربی در فارسی ،)1373. (فرشیدورد، خسرو  -

  .  جهان دانش،تهران. دستور پنج استاد ،)1380. (قریب، عبدالعظیم و دیگران  -

  .  هرمس،تهران ،، ترجمه مهستی بحرینیگیري زبان فارسی شکل ،)1384. (الزار، ژیلبر -

، رساله کارشناسی ارشد، »سیاست نامهتحلیل دستوري  «،)1377.(محمدزاده، هادي  -

  . دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

انس هزاره ابن مجموعه مقاالت کنفر ،»سینا زبان ابن« ،)1360. (محیط طباطبایی، محمد  -

  . 127-117، صص در ایران  انتشارات کمیسیون ملی یونسکو،تهران. سینا  -

 رساله کارشناسی ارشد، ،»رساله نفسنامه بسامدي  واژه «،)1351. (مدرسی، یحیی  -

  . دانشگاه تهران

 انتشارات دانشگاه فردوسی ، مشهد،شناسی زبان سیر  ،)1381.(الدینی، مهديةمشکو  -

  . مشهد

ذبیح اهللا صفا  در ،»لغات فارسی ابن سینا و تأثیر آن در ادبیات« ،)1334. (معین، محمد  -

  .342 -359 انجمن آثارملی، صص ،تهران ،نامه ابن سینا جشن، )ویراستار(

 انتشارات ،تهران. سینا هاي منصفات ابن فهرست نسخه ،)1333. (مهدوي، یحیی  -

  . دانشگاه تهران
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 مجله دانشکده ادبیات ،»سینا چگونه مردي بود ابن «،)1333. (یرمینورسکی، والدیم  -

  .61-98 ص،4، دانشگاه تهران

صفا اهللا  ذبیحدر  ،»اسباب حدوث الحروفرساله  «،)1334. (ناتل خانلري، پرویز  -

  . 481 -497 انجمن آثار ملی، صص،تهران ،نامه ابن سینا جشن، )ویراستار(

  .  فردوس،، تهرانتاریخ  زبان فارسی ،)1377. (ناتل خانلري، پرویز  -

  .  توس، تهران،دستور تاریخی زبان فارسی). 1382. (ناتل خانلري، پرویز  -

 انتشارات ، تهران،تاریخ طب در ایران پس از اسالم ،)1375. (آبادي، محمود نجم  -

  . دانشگاه تهران

هاي ششم و هفتم  ر قرنشناختی متون منثو زبان بررسی  «،)1378(.نغزگوي کهن، مهرداد  -

  . نامه دکتري، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران پایان. »هجري

. دانش:  تهران،روزگار پورسینا زندگی و کار و اندیشه و ،)1355. (نفیسی، سعید  -
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