
 

 گیهان»هایهای نحوی متون علمی قرن ششم هجری بر اساس کتاببررسی ویژگی
 «فارسنامه ابن بلخی»و« ذخیره خوارزمشاهی»، «شناخت

 
 فائزه جعفری نجفی

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

  چكیده
ترین انواع نثر در زبان فارسی است. در قرن ششم هجری یکی از مهم ،شده به زبان فارسیمتون علمی نگاشته

گرفتن این زبان از زبان عربی بوده های اصلی پیشیهای علمی نگاشته شده به زبان فارسی، یکی از علّتکتاب
شناسی زبانی، های زبانی و در واقع سبکت. ویژگیها کاری ضروری اساست. بنابراین آگاهی از سبک این کتاب

شناسی زبانی شامل شناسی متون مختلف به آن توجه شود. سبکترین مواردی است که الزم است در سبکاز مهم
های آوایی و مواردی از این دست بررسی مواردی از قبیل صرف، نحو، چگونگی به کارگیری واژگان، ویژگی

های نحوی متون علمی قرن ششم هجری را با ترین ویژگیشده است برخی از مهم است. در این مقاله سعی
به دست  شناخت، ذخیره خوارزمشاهی و فارسنامه ابن بلخیگیهانهای توجه به رویکرد آماری و بر اساس کتاب

مورد نظر، های آوریم. روش انجام مقاله به صورت استقرای ناقص است. به این ترتیب که از هرکدام از کتاب
های مربوط به فعل، های مربوط به جمله، ویژگیهای نحوی آنها، شامل ویژگیسی صفحه انتخاب و ویژگی

های مربوط به حروف اضافه و حروف ربط، بررسی شد. در نهایت بر اساس نتایج و آمار به دست آمده، ویژگی
های نحوی متون شده بودند، به عنوان ویژگی هایی که بیشترین بسامد را داشتند و در هر سه کتاب تکرارویژگی

 علمی قرن ششم هجری شناخته شدند.

 ابن بلخی.خوارزمشاهی، فارسنامه شناخت، ذخیرههای نحوی، گیهانمتون علمی، قرن ششم هجری، ویژگیها: کلیدواژه        

 

 مقدمه. 1

بسیار و رقابت با زبان عربی، سرانجام در دورة های بعد از ورود اسالم به ایران، زبان فارسی پس از فراز و نشیب
سلجوقی و در قرن ششم هجری توانست بر زبان عربی پیشی گیرد. یکی از دالیل برتری زبان فارسی بر زبان عربی 
این بود که نهضتی که از اوایل قرن پنجم هجری علما و متکلمان معتزله و دانشمندانی مانند ابوعلی سینا و ابوریحان 

در این عهد با شدت بیشتری ادامه های علمی به زبان فارسی ایجاد کرده بودند، شاگردان آنها در تألیف کتابو نیز 
های گوناگونی در مسائل مختلف علمی به زبان پارسی گردید و باعث توسعه دایرة یافت و این امر باعث ایجاد کتاب

تون علمی نگاشته شده به زبان فارسی در این عهد از اهمیت . با توجه به اینکه م(326: 3، ج 1369)صفا، ادب فارسی شد 
باالیی در گسترش زبان فارسی برخوردار بودند، و نیز به دلیل اینکه آگاهی از وضعیت زبانی این متون از جمله مواردی 

دوره بر  های نحوی مربوط به متون اینترین ویژگیاست که باید به آن توجه شود، در این مقاله سعی شده است مهم
 ، به دست داده شود. فارسنامه ابن بلخیو شناخت، ذخیره خوارزمشاهی گیهانهای اساس کتاب

 روش انجام مقاله -2
برده شده، سی های نامای و آماری است. به این ترتیب که از هر یک از کتابروش انجام مقاله، به صورت کتابخانه

های مختلف دستوری و آخر( را انتخاب، و بر اساس کتابصفحه )ده صفحه اول، ده صفحه وسط و ده صفحه 
های فراهم شده در هر قسمت، آمار های نحوی آنها را بررسی کردیم. سپس بر مبنای یادداشتشناسی، ویژگیسبک

های به دست آمده در هریک از های نحوی را در هر سه کتاب به دست آوردیم. از مجموع ویژگیمربوط به ویژگی
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هایی که در هر سه کتاب تکرار شده بودند، انتخاب شد و فراوانی مجموع آنها به دست آمد. سپس ها، ویژگیاین کتاب
کردیم  excelافزار هایی را که دارای چند متغیر بودند و نیز نیاز به مقایسه داشتند، وارد نرمهای آن دسته از ویژگیداده

 ها را به دست آوردیم.ه هریک از ویژگیافزار جدول و نمودار مربوط بو از طریق این نرم

 های انتخاب شدهمعرفی کتاب -3
 شناختگیهان 3-1

بن علی قطان مروزی است. قطان از علمای جامع عصر خود، و آن طور که نویسندة این کتاب امام ابوعلی حسن 
ر زمان استیالی ترکان غز بر آید شاعر، حکیم، مهندس، طبیب بوده و نیز به علوم اوائل آشنا بوده است. وی دبرمی

های مختلف تألیفات متعددی داشته است خراسان به دست ایشان به شهادت رسید. امام قطان مروزی در زمینۀ دانش
مانده از او است که در علم هیأت تألیف شده است. این کتاب از جهت اینکه یکی تنها اثر باقی شناختگیهانکه کتاب 
علمی به زبان فارسی است اهمیت فراوان دارد و اال از نظر علمی در زمان ما چندان مهم به های ترین کتاباز قدیمی
 .(535-532: 1310)اقبال، رود شمار نمی

برده تنها یک چاپ وجود دارد و آن به تصحیح علی صفری آق قلعه است که کتابخانه، موزه و مرکز اسناد از کتاب نام
 ن را به چاپ رسانده است. در این مقاله به همین چاپ ارجاع داده شده است.آ 1390مجلس شورای اسالمی در سال 

 ذخیره خوارزمشاهی 3-2
رود. کتاب ترین کتاب طبی این دوره به شمار میکتاب ذخیره خوارزمشاهی نوشتۀ سید اسمعیل جرجانی است و مهم

های پزشکی پیش از خود مانند کتابکه در ده مجلد در یک کتاب تألیف شده است، در ادامۀ  خوارزمشاهیذخیره
ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی( است. اگرچه نویسنده در کتاب خود تالش )قدیمیالمتعلمین فی الطبهدایهکتاب 

های علمی آن های عربی استفاده نکند، اما به دلیل رواج زبان عربی در نوشتهکرده تا آنجایی که ممکن است از واژه
تلفیقی از زبان عربی و فارسی است. با این حال  خوارزمشاهیذخیرهپزشکی به کار رفته در کتاب  هایروزگار، واژه

های فارسی های پزشکی از واژهها و مادههای انسان و بیماریهای مختلف مانند اندامجرجانی توانسته است در زمینه
 . ) .8/10/2017iranicaonline.org( 1استفاده کند

هایی که از این کتاب صورت گرفته است تا کنون به طور کامل چاپ نشده است و چاپ خوارزمشاهیذخیرهکتاب 
گیرند. مهمترین چاپی که از کتاب موردنظر موجود و منبع ما در این مقاله حداکثر تا مجلد سوم این کتاب را دربرمی

 1344پژوه و ایرج افشار در سال  دانشبوده است، مربوط به انتشارات دانشگاه تهران است که به کوشش محمدتقی 
منتشر شده است. این چاپ شامل مجلد اول و دوم کتاب ذخیره است و در این مقاله از ده صفحه اول مجلد اول و ده 

 صفحه میانی و پایانی مجلد دوم استفاده شده است.

 بلخیفارسنامه ابن 3-3
در زمینۀ علم تاریخ و انساب و نیز جغرافی است. آنطور که های قرن ششم هجری ترین کتاباین کتاب یکی از مهم  

الدین محمد بن ملکشاه تألیف کرده است آید، وی کتاب خود را به سفارش سلطان غیاثاز گفته مؤلف این کتاب برمی
های ب. این کتاب یکی از کتا(32: 1380)ندیم، و مؤلف نگارش این کتاب را در دهه اول قرن ششم به پایان برده است 

 معتبر فارسی دربارة تاریخ ایران قبل از اسالم و جغرافیای این سرزمین است.
 را انتشارات لوزاک و زیرنظر اوقاف گیپ به کوشش گای لیسترانج و نیکلسون در سال فارسنامهمهمترین چاپ کتاب 

 چاپی اند.اپ را منتشر کردهاین چ انتشارات دنیای کتاب و اساطیر افسته.ق( منتشر کرده است.  1339میالدی ) 1921
 ترتیب داده است. 1363که در این مقاله از آن استفاده شده، افستی است که دنیای کتاب در سال 

                                                           
 (116 – 97: 1389های پزشکی به کار رفته در کتاب ذخیره نک )محمدی فشارکی، در باب اطالع بیشتر از اصطالح 1
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 شناخت، ذخیره خوارزمشاهی و فارسنامه ابن بلخیهای گیهانهای نحوی کتابویژگی -4
نشینی و چینش چگونگی توالی و نظم و همهای زبانی در جمله و علم نحو عبارت است از مطالعۀ روابط میان صورت»

های رایج در سبک این است که اندیشه و سبک با هم متقارن و پشت و . یکی از دیدگاه(267: 1390)فتوحی، « هاواژه
شود. در واقع چگونگی گیری اندیشه میروی یک سکه هستند. بر این اساس، این ساختار زبان است که باعث شکل

گیری معانی دارند. اگر این رابطه میان سبک ای در شکلها و نوع روابط آنها با یکدیگر نقش عمدهترکیب اجزای جمله
ها با و اندیشه را بپذیریم و نحو را سازندة اندیشه بدانیم، بر این اساس پیوند استواری میان ساختارهای نحوی جمله

ف پیوند میان ساختارهای نحوی و معنای سخن، های نحوی و نیز کشنوع سبک وجود دارد و بنابراین بررسی مقوله
 (. 268)همان: شناسی خواهد داشتاهمیت بسیاری در سبک

پژوهی، در ادامه به بررسی های نحوی در سبکبا توجه به توضیحات باال درخصوص نقش عمده و بسزای ویژگی
 پردازیم. شده میبردههای ناماین ویژگی در کتاب

های های مربوط به فعل، ویژگیهای مربوط به جمله، ویژگیبررسی شده شامل ویژگیهای نحوی و اما ویژگی
گیرند. در ادامه نتایج حاصل از بررسی مربوط به حروف اضافه و حروف ربط است که هرکدام موارد مختلفی را دربرمی

 آورده شده است.

 های مربوط به جملهویژگی 1-4

اجزای جمله، تقدیم اجزای جمله، تکرار اجزای جمله، چگونگی آغاز جمله های مربوط به جمله شامل حذف ویژگی
توان ها را نمیهای معترضه است. درخصوص عنوان این بخش الزم است گفته شود چون این ویژگیو کاربرد جمله

آن انتخاب کدام از انواع اجزای جمله اختصاص داد و به نوعی مربوط به کل جمله هستند، این نام را برای به هیچ
 های بررسی شده همانطور که در ادامه مشاهده خواهد شد، مربوط به اجزای جمله هستند.کردیم و سایر بخش

 حذف اجزای جمله 4-1-1
 128بار تکرار و نیز حذف فعل با  186در بررسی انجام شده، حذف نهاد اعم از حذف نهاد به قرینه و بدون قرینه با 

ا نسبت به دیگر انواع حذف داشتند. بعد از آن به ترتیب حذف معدود و ممیز و حذف بار تکرار بیشترین بسامد ر
 هایی از هرکدام از انواع حذف و نیز نمودار مربوط به آن آمده است.مفعول قرار دارند. در ادامه نمونه

 حذف نهاد به قرینه لفظی -
و نیز زحل و  1گویند« متحّیره»و پنج دیگر را  گویند« منیّر اعظ»گویند؛ و آفتاب را « نیّر»* و منجمان ماه و آفتاب را 

و عطارد  گویند« سفلیّین»و زهره و عطارد را  گویند« علویّْین»؛ و مشتری و زحل را گویند« علوی»مشتری و مریخ را 
 . (62)مروزی.  گویند« سفلی»و ماه را 

* و هرگاه که درد به غایت صعبی رسد قوت ساقط شود و نبض بدان سبب به غایت ضعیفی شود و به آخر نملی 
 (.93: 2)جرجانی. ج  شود

کی چه  مشورت کردو  بازنمودو حال  فرستاد* به عاقبت اپرویز دانست کی طاقت او ندارد کس به پدرش هرمز 
 (.100)ابن بلخی. ؟تدبیر کند

 قرینهحذف نهاد بدون  -
*... و برادر خویشتن را بثیادوس نام با شصت هزار مرد جنگی به مدد او فرستاد و سپاهساالری بود کی به مبارزی او 

 . (102)همان،  برابر نهاده بودندرا با هزار مرد 
 . (5)همان، کی چرا همه قرون چون عاد و ثمود و مانند ایشان زود هالک شدند...  پرسیدند* و پیغمبر را علیه السالم 

                                                           
 بار بدون فاصله حذف شده است در شمارش یک مرتبه حساب شده است.مواردی که یک نهاد چند  1
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 حذف فعل به قرینه -
را « آفتاب»را و چهارم « زهره»را و سیّم « عطارد»راست و دوم « ماه»تر است * و آسمان نخستین که به زمین نزدیک

 (.61 )مروزی، را« زحل»را و هفتم « مشتری»را و ششم « مریخ»و پنجم 
 (.224)جرجانی،  نابیوسان* و مردم مفاجا به سبب اندوه و بیم نابیوسان کمتر از آن میرد که از شادی 

 (.8)ابن بلخی، و معنی فرس پارسایانست و به تازی چنین نویسند...  فارس* فرس جمع 

 حذف فعل بدون قرینه -
 (.102)همان،  بهرام بن سیاوش* و بهرام به مداین آمد و بر تخت پادشاهی نشست و بندویه را به بزرگی سپرد و نام او 

 . (57)مروزی،  * دانندهء پیدا و نهان؛ سازندهء کار هر دو جهان
 . (130)همان،  یک قسم شمالیو  یک قسم جنوبی* و خط استوا زمین را به دو قسم راست کند؛ 

 
 
 
 
 
 
 

 حذف معدود و ممیز -
مرتبه تکرار شده است. اما این ویژگی را از این جهت به حذف به قرینه و بدون قرینه تقسیم نکردیم  42این ویژگی 

بنابراین تنها به آمدن و نیامدن ممیز و معدود در کنار عدد توجه شده است. در توان دلیلی آورد چرا برای هرکدام می
 آوریم.هایی از این ویژگی را میادامه نمونه

 . (62)مروزی،  گویند« متحیّره»را  پنج دیگرگویند و « نیّر اعظم»گویند؛ و آفتاب را « نّیر»* و منجّمان ماه و آفتاب را 
حس عضو باشد چنان باشد که هرگاه که آماس اندر حجاب یا اندر معده باشد نبض  * و تغیر که به سبب طبیعت و

همچون نبض خداوند غشی و خداوند تشنج باشد. از بهر آنکه طبیعت حجاب، همچون طبیعت عصب است و معده 
 (. 95: 2)جرجانی، ج تر اند و از درد آگاهی بیشتر یابند حساس دوعصبانی است، و بدین سبب هر 

 (. 7)ابن بلخی، معنی است...  دو سه* ... سجیل را 

 حذف مفعول -
 هایی از ایناند. نمونهمورد حذف مفعول وجود داشت که همۀ آنها حذف به قرینه بوده 20طبق بررسی انجام شده    

 ویژگی در زیر آورده شده است.
 . (203)مروزی،  آغاز کنندحمل  *... و آن ده سال را به نام آن برج و آن درجه خوانند و به اول درجۀ

 درصد فراوانی 

 81.18 151 حذف نهاد به قرینه

 18.81 35 حذف نهاد بدون قرینه

 100 186 مجموع
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 89.1 114 حذف فعل به قرینه
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)جرجانی، های دیگر باز نگردد و از هر جایی نجوید مراد او حاصل نشود * و تا اندر هر غرضی و مقصودی به کتاب
 (. 3: 1ج 

* و در فترت دیلم این محمد بن یحیی کی جد حسویه بودست پنج نوبت زد و این معنی آیین ماند میان ایشان تا 
  (.165)ابن بلخی،  برداشتاکنون کی اتابک چاولی 

 تقدیم اجزای جمله 4-1-2
ر دیگر اجزای جمله از بین موارد مختلف تقدیم اجزای جمله بر یکدیگر، تقدیم فعل و نیز تقدیم انواع مختلف متمم ب 

 هایی از هر نوع و همچنین جدول و نمودار آنها آورده شده است.بیشترین بسامد را داشتند. در زیر نمونه

 تقدیم فعل بر متمم قیدی -
 . (65)مروزی، گوی* بدان که این ستارگان به این عدد که یاد کرده شد همه گرداند چون 

 (.17: 1)جرجانی، ج تر باشداز بیرون تا قوت او تمام یاری دهدرا * پس به ضرورت چیزی بایست که این صورت 
 (.167)ابن بلخی، به شبیخون... بکشت* و پس از آن به روزگار ابوسعد کازرون تاختن برد و امیرویه را 

 تقدیم فعل بر متمم اسم -
اند بعضی از موهمی گرفته اند وگرفته« بحر مغرب»* و خالف است میان ایشان در مبدای عمارت. بعضی، از ساحل 

 . (133)مروزی،  که آنجا شش جزیرة آبادان بوده است... درون دریای مغرباز 
ها را بخار گرداند و بر دماغ * و هرگاه که مردم مانده شود و رنجی کشد حرارت از زندرون تن او برافروزد و تری

 .(222: 2)جرجانی، ج به آسایش  استبرآید و به خواب اندر شود، از بهر آنکه خواب حاجتمندی طبیعت 
از اجزاء نبوت که حق تعالی او را به کرامت  بود* و چون هنرهاء پادشاه بدین هر دو فضیلت آراسته باشد آن جزئی 

 (. 1)ابن بلخی، آن مخصوص گردانید 

 تقدیم فعل بر صفت)معطوف صفت( -
روز رسد، بر هر دو نقطه یکسان یا شمالی و آفتاب چون به جایگاه نیم بود* و هر شهر که از آن نقطه جنوبی 

 (.134)مروزی، افتد...
فراهم آورده از چهار مایۀ با  ستای و صورتی، و ماده چیزیترکیب کرده از ماده ست* بباید دانست که تن مردم چیزی
 (.227: 2)جرجانی، ج یکدیگر ناسازنده و ناگنجنده،... 

 (.101)ابن بلخی، استوار...  بود* و آنجا کی رسیده بودند دیری 

 تقدیم فعل بر قید  -
 (.133)مروزی، میان ایشان در مبدای عمارت است* و خالف 

 (.16: 1)جرجانی، ج خاصه... استاصه، و بعضی سبب بیماری خ استدرستی ها آن است که سبب تن* و بعضی سبب

 (.101...)ابن بلخی، هم بر آن شکل گرفتند* لشکر او را 

  تقدیم فعل بر نهاد)مسندالیه، نایب فاعل( -
 (.198)مروزی، حکم کلی کردن... بود* و همچنین اندر رؤیت کواکب دیگر که از شعاع آفتاب بیرون آیند، دشوار  

 (.16: 1)جرجانی، ج چیزهای طبیعی،... ست* این
 (.7.)ابن بلخی، مفسران یکی آنست کی سنگی سخت و دیگر کی سنگی از گل پخته مانند آجر.. گویند* ... 

 تقدیم فعل بر مفعول -
 (. 107)همان، چنین خالیق را کشتن...  روا نداشت*... 

 .(196)مروزی،  نور آفتاب را از ماه بازدارد* پس چون زمین و هر دو نیر بر یک خط افتند و زمین در میان بود، 
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 . (231: 2)جرجانی، ج مردی را که به شتاب تمام برخاست تا نعلین اندر پوشد... دیدم* قسطا بن لوقا گوید من 

 تقدیم فعل بر متمم فعلی - 
)مروزی، روز شمالی راست...نیم و بود شمالی مغربی بامداد، ایشان ۀ، سایجانب جنوب* و چون آفتاب میل کند به 

132). 
بر شرف نفس و گوهر پاک و همت بزرگ و علم وافر و خاطر روشن و فهم تیز و قریحت  گواهی دهدو این معنی  *

 (. 3: 1)جرجانی، ج  درست و ذهن راست و فطنت تمام
از  ارزانی داشتع کون و مکان و برگزینندة آدمیان بر انواع حیوان بدانچ ایشان را * آفریننده زمین و زمان و صان

 . (1)ابن بلخی، ها نگرد و بر هستی آفریدگار گواهی دهدفضیلت نطق و بیان تا به چشم خرد در آفریده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدیم متمم قیدی بر نهاد -
 . (66 )مروزی، گویند« البروجۀمنطق»یی است، آن را دایره فلک* و در میان این هر دو نقطه، بر 

 اندر وقتتر و متواترتر باشد، همچنانکه اندر ابتدای دردها. و تر و سریعتر و قوینبض عظیم ابتدای آماس* اندر 
 (. 94: 2)جرجانی، ج فزودن آماس عظیمی و قوت و سرعت و تواتر زیادت شود،... 

 .(104)ابن بلخی،  آن فر و اقبال اپرویز و پارسیان نقصان گرفت... قدرت ایزد تعالی* و بعد از آن به 

 تقدیم متمم قیدی بر مفعول -
 . (170)همان، ها ساخت... قانون از نو* پس چون مأمون در خالفت متمکن گشت 

و سپارد و کار بهرام را بیاورد و ملک بد لجاج او*... و اندیشه کردند کی نباید کی چون اپرویز به روم برود هرمز به 
 (. 100)همان، از دست برود 

  (.204)مروزی،  طرفی یاد کردیم... سبیل اختصاردارد ولیکن بر « احکام»* و هرچند این فصل تعلق به 
 
 
 
 
 

 
 جملهتكرار اجزای  4-1-3 

« تکرار فعل»منظور از تکرار، تکرار اسم یا فعل یا دیگر اجزای جمله در چند سطر به صورت متوالی است. در این میان
 بار تکرار،  بیشترین بسامد را داشته است.  35با 

 درصد فراوانی 

 49.5 103 تقدیم فعل بر متمم قیدی
 13.9 29 تقدیم فعل بر متمم اسم

 11.1 23 فعل بر صفتتقدیم 
 7.7 16 تقدیم فعل بر قید
 6.7 14 تقدیم فعل بر نهاد

 تقدیم فعل بر مفعول
 

12 5.8 
 5.3 11 تقدیم فعل بر متمم فعلی

 100 208 مجموع

 درصد فراوانی 

 92.1 82 تقدیم متمم قیدی بر نهاد

 7.8 7 تقدیم متمم قیدی بر مفعول
 100 89 مجموع
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 تكرار فعل -
النهار هیچ میل ندارد، بر سمت این موضع بگذرد و آنجا آغاز تابستان * زیرا که چون آفتاب به سر حمل آید و از معدل

و  نبودروز هیچ سایه و در نیم بودروز، مشرقی و پس از نیم بودها و بناهای ایشان بامداد، مغربی شخص ۀو سای بود
ها هاء شخصو سایه . و چون در جانب شمال آید، از سمت سر ایشان به جانب شمال میل کردن گیردبوداین غایه گرما 

)مروزی،  ...بودروز، جنوبی راست و نیم بودروز، مشرقیِ جنوبی و پس از نیم بودو بناهاء ایشان بامداد، مغربیِ جنوبی 
131). 

تر ، و هر آدمی که ازین هوا نفس گیرد دل و دماغ او قویباشدتر * هر نباتی که اندرین هوا روید خوشتر و گوارنده
)جرجانی، ج  و گوشت ایشان خوشتر باشنددرست چنین جانوران دیگر تن، و همباشدتر ی او درستهاو حاست باشد

1 :2). 
کی ملک روی  است* و این مزیت و کرامت ایزد تعالی خداوند عالم، سلطان معظم شاهنشاه اعظم... ارزانی داشته 

و آفتاب جود و احسان او  استو رایه عدل و سیاست کی در عالم افراشته  استزمین کی به ارث و استحقاق یافته 
اهتزازی دارد در اکتساب علوم و معرفت احوال و اشکال و نهاد عالم کی باعث آن جز  استکی بر عام و خاصّ تافته 

 .(2)ابن بلخی،  شرف نفس و کمال عقل نیست

 چگونگی آغاز جمله 4-1-4
ای اند. نکته، پرداختن به عناصری از جمله است که در آغاز یا پیشانی جمله قرار گرفتهمنظور از چگونگی آغاز جمله

های بررسی های کتابها نسبت به کل جملهکه باید در اینجا بدان اشاره کرد این است که بهتر بود میزان اینگونه جمله
نمود، میزان هریک ناممکن بسیار دشوار می ها اگرنهشد. اما از آنجا که به دست آوردن آمار کل جملهشده حساب می

 از این موارد به کاربرده شده نسبت به کل موارد دارای این ویژگی محاسبه شده است.

اند، بقیه موارد هرکدام مختّص ها تکرار شدهکه در همۀ کتاب« و اما»استینافیه و « و»گفتنی است که به غیر از کاربرد 
و وجه تأکیدی فعل مختص « شناختگیهان»مختص کتاب« بدان»صورت که فعل امراند؛ به این کتاب خاصی بوده

شناخت آمده است.( و کاربرد فعل اخباری اند)به غیر از یک مورد که در کتاب گیهانبوده« خوارزمشاهیذخیره»کتاب
بوده « خوارزمشاهیهذخیر»منفی به جای فعل امر که دو بار به کار رفته است هر دو مورد در ده صفحه پایانی کتاب

 است.

 «و»با -
 .(131)مروزی، اگردریاها به زمین محیط باشد، هیچ فرق نباشد میان جنوب و شمال زمین در گرمی و سردی...  و* 
ها ها و دهان و سینه یازیدن گیرد، از بهر آنکه دماغ از کار بستن حاستهرگاه که مردم خواب آلود شود عصب و* 

 (.222: 2)جرجانی، ج جویدمانده شود و آسایش 
 (.1)ابن بلخی، چون ایزد شخصی شریف را از جملۀ بندگان خویش اختیار کند...  و* 

 «اما»،«و اما»با -
 .(137)مروزی، بر خط استوا هیچ عمارت نیست... و اما* 
فاوت و آب سرد اگر سردی او به اندرون تن رسد و بر حرارت غریزی غالب شود نبض صغیر و ضعیف و مت اما* 

 (. 92: 2)جرجانی، ج بطیء شود 
 (.168)ابن بلخی، آنچ استفهام فرموده بودند کی مردم پارس را خواری سازد یا نیکویی؟ معلوم شد... و اما* 
 «بدان»با  -

 . (65)مروزی،  که این ستارگان به این عدد که یاد کرده شد همه گرداند چون گوی بدان* 
 (. 132)همان، خوانند « انتصاب القامات»که اشخاص چون بر کرة زمین قایم شوند، آن را  بدان* و 
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 (. 199)همان، افتد « قران»که هر دو کوکبی که در طول برابر شوند، ایشان را به هم  بدان* 

 با وجه تأکیدی -
 (.137)همان، خوانند « هفت کشور»که آن را « اقلیم»اند به هفت که حکما جمله عمارت را مقسوم کرده بداند* و 
 (. 94: 2)جرجانی، ج که تغیر نبض به سبب آماس از پنج وجه باشد  بباید دانست* و 

 (.227)همان، که مرگ عارضی نیست که آن را به تدبیر و عالج توان بازداشت  بباید دانست* 
  
 
 
 
 
 
  

 
 های معترضه عربیکاربرد جمله 4-1-5

صلّی اهلل علیه و »برای خداوند و « جل جالله»هایی دعایی هستند به زبان عربی نظیر منظور از جمله معترضه، جمله
که برای فروتنی « و اهلل اعلم»هایی مانند هایی که برای پادشاهان و ممدوحان و نیز جملهپیامبر و نیز جملهبرای « سلّم

های معترضه عربی به آمدند. جملهها میرود. این مورد آخر معموالً در پایان جملهو حسن ختام و جز آنها به کار می
هایی اند. در ادامه مثالشده اند تقسیمکه در پایان جمله قرار گرفتهسه قسمت فاصله داشتن یا نداشتن با مورد دعا و این

 از هرکدام و نیز نمودار مربوط به این ویژگی آورده شده است.

 جملۀ دعایی عربی بدون فاصله با مورد دعا -
ارتفاع قطب مساحت کردند به نگاه داشتن  – کرم اهلل وجهه –* بدان که زمین را به روزگار مأمون امیرالمؤمنین 

 (.139)مروزی، النهار؛معدل
)ابن هنرهای ملوکانه و مناقب پادشاهانه را بدین متین و اعتقاد پاکیزه بیاراسته است اعز اهلل انصاره* و خداوند عالم 

 (. 2بلخی، 
 (.169)همان،  اند... ثبتها اهلل* اما دیگر رعایای آن والیت دعاگویان دولت قاهره 

 در پایان جملهجمله دعایی عربی  -
 (. 137)مروزی، و باهلل التوفیق* و صوره جملۀ زمین و اقالیم بر این مثال است که نهاده آمد بر آن صفحه؛ 

 (.4: 1)جرجانی، ج  بحمد اهلل و منّه* و بدانچه اندر این خطبه وعده داده است وفا کرده، 
 (. 170)ابن بلخی،  بمنه وجوده* حق تعالی سایه دولت قاهره بر دین و اسالم و مسلمانان پاینده دارد 

 جمله دعایی عربی با فاصله با مورد دعا)با فعل( -
 .(58 )مروزی، که اوست تواناء بر کمال -عزّ و جلّ-* و نیرو از خدای خواهیم 

: 1)جرجانی، ج که پارة از روی زمین از آب برهنه کرد...  سبحانه و تعالی* بباید دانست که آن سبب عنایت ایزد است 
19.) 

)ابن بلخی، ... علیه السالماند هوشنگ پدر خنوخ بودست و خنوخ نام ادریس است * و قومی از اصحاب تواریخ گفته
10.) 
 

 درصد فراوانی 
 84.1 233 «و»با
 6.1 17 «اما»،«اماو »با

 5.7 16 «بدان»فعل امر
بباید »فعل وجه تأکیدی

 «دانست
11 3.9 

 100 277 مجموع
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 «و»های کوتاه بااتصال جمله 4-1-6
های کوتاهی بودند که با حرف خورد، کاربرد جملههای بررسی شده به چشم میهای نحوی که در کتابیکی از ویژگی

مرتبه  60استفاده و در مجموع  به یکدیگر متصل شده بودند. این ویژگی در سه کتاب بررسی شده« و»ربط همپایۀ 
 تکرار شده بود.

وقت باشد که تا  و* و از این است که زهره چون از نور آفتاب بیرون آید وقت باشد که به دو روز او را بتوان دیدن 
او را بر افق  ونیز وقت باشد که محترق باشد  وآن از جهت عرض او افتد به شمال و جنوب.  وهفده روز نتوان دیدن 

 (.199و  198)مروزی،  فجر و شفق نور او را غلبه نتوانند کردن  ووان دیدن بت
مردم با نیروتر  وچشمها برخیزد  وروی سرخ گردد  وهای گردن پر شود * و از بهر این است که اندر حال خشم رگ

 (. 224: 2)جرجانی، ج شکل خشمناکی پدید آید وتر شود باکو بی
بیشترین بزرگان و لشکر فرس بدآن  وعلت طاعون پدید آمد  وشومی آن ناپاکی او را دریافت  و* پس بیمار شد 

 (. 108)ابن بلخی، شیرویه هم بدان علت بمرد  وهالک شدند 

 های مربوط به فعلویژگی 4-2
 هادر انواع فعل« ی»و »ب« ، «می»چگونگی کاربرد  4-2-1

ها را برای ای مهم ناگزیریم. معیارهایی که امروزه ما آناز اشاره به نکتهقبل از پرداختن به آمار و نتایج این قسمت 
اند، اغلب برای شناسایی انواع فعل در ادوار مختلف شناسیم و نیز دستورنویسان به آنها اشاره کردهها میتشخیص فعل

تشخیص فعل مضارع اخباری یعنی در گونۀ تاریخی زبان فارسی کارامد نیستند. برای مثال یکی از معیارهای اصلی 
های بررسی که در کتابمعیار تشخیص مضارع التزامی است. درحالی»ب« بر سر آن است؛ همچنانکه وجود« می»وجود

البته از آنجایی که این مورد «)می»آمده بود و مضارع التزامی با»ب« شده چندین مورد وجود داشت که مضارع اخباری با
نسبت به دیگر کاربردها بسامد خیلی کمی داشت، آمار مربوط به آن در اینجا آورده  مرتبه تکرار شده بود و 6فقط 

اند. در این تحقیق سعی شده است آمده»ب« و« می»های مضارع اخباری و التزامی بدوننشده است( و نیز اکثر فعل
های شرطیه را، های جملهها در نظر گرفته شود. بر این اساس وجه فعلمعیاری مناسب برای شناسایی اینگونه فعل

اند و به طور پذیر بودههای تابعهایی که تابع فعلو یا مانند آن و فعل« چون»اند یاآمده« اگر»هایی که بایعنی جمله
ها را وجه اخباری ها قطعیت ندارد و به نوعی مشروط هستند، التزامی و  دیگر فعلهایی که وقوع آنخالصه فعل

 ها آورده شده است.ها به همراه میزان فراوانی و درصد آنکاربردهای مختلف فعلایم. در ادامه گرفته

 «می»مضارع اخباری بدون -
ربع »و « ربع معمور»و  گویند «مکشوف ربع» را ربع آن و ربع یک به الّا است محیط خاکی ة* و آب به همه سطح کر

 . (129 )مروزی، گویند« ربع مسلوک»و « مسکون
)جرجانی، ج  نشودهای دیگر بازنگردد و از هر جایی نجوید مراد او حاصل غرضی و مقصودی به کتاب * و تا اندر هر

1 :3 .) 
 (.168)ابن بلخی، یا نیکویی؟ معلوم شد...  سازد* و اما آنچ فرموده بودند کی مردم پارس را خواری 

 درصد فراوانی 
 68.6 46 بدون فاصله با مورد دعا

 25.3 17 در پایان جمله
 5.9 4 فاصله با مورد دعابا 

 100 67 مجموع
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 »ب«مضارع التزامی بدون -
این مایه را آسان درتواند یافتن  گیردکه ازین هنر بهره  خواهد* این چند سخن فراز آوردم کوتاه و آسان تا چون کسی 

 (. 58و  57)مروزی، 
ها را بخار گرداند و بر دماغ حرارت از زندرون تن او برافروزد و تری کشدو رنجی  شود* و هرگاه که مردم مانده 

 (. 222: 2)جرجانی، جاز بهر آنکه خواب حاجتمندی طبیعت است به آسایش  برآید و به خواب اندر شود،
 ترتیب کنی*... گفت باید کی آنانک مرا بدین حال کردند کینۀ من ازیشان بتوزی و قومی را از اهل علم و حکمت 

 (. 100)ابن بلخی،  کنندو ندیمی من  آیندکی هر روز به نوبت 

 »ب«مضارع التزامی با -
در نیمۀ آن  بگذردآن بود که علویّین هر بیست سال در یک برج قران کنند و چون بیست سال دیگر « قران اصغر»* و 

 (. 199)مروزی، برج قران کنند 
و  بشناسدباید که هرچه تن مردم را طبیعی است  بداند* پس هرگاه طبیب خواهد که جزو علمی از علم طب تمام 

 (. 15: 1)جرجانی، ج  ...بشناسدهرچه ناطبیعی است 
  (.6)ابن بلخی، ... بداند* چنانک به عهد حجاج بن یوسف یکی را از حکماء عرب آنجا فرستاد تا احوال آن والیت 

 

 «می»مضارع اخباری با -
 (.196)مروزی، ... شودمیتر شود باریک* پس قاعدة او بر مقدار قطر زمین بود و هرچند دورتر می

و اندر آخر ریاضت سریع و متواتر شود،  شودمیتر تر و عظیممعتدل باشد نبض به تدریج قوی* هرگاه که ریاضت 
 (. 90: 2)جرجانی، ج  ...شودمیتر و قوت قوی افزایدمیاز بهر آنکه اندر ریاضت معتدل حرارت 

 (. 170)ابن بلخی، :... گویدمی* و در کتاب خراج کی جعفر بن قدامه کرده است 
 

 »ب«ه باماضی ساد -
بر فالن کوکب »تر بود به وقت قران. آنگه آن کوکب را گویند: آن کوکب بود که به اوج خویش نزدیک« مستعلی»* و

 (. 201مروزی، )«بگذشت
* قسطا بن لوقا گوید من دیدم مردی را که به شتاب تمام برخاست تا نعلین اندر پوشد، به زودی یک پای نعلین اندر 

  (.231: 2)جرجانی، ج  بمردو  بیفتادپوشید و فرو بود تا دیگر پای راست کند، اندرین فروبودن 
 

 »ب«مضارع اخباری با -
)مروزی، تا به افق رسد؛... بگذرانندای وهمی بر سمت سر دو شهر * و چون خواهند که سمت شهری بشناسند، دایره

136 .) 
 (. 19: 1)جرجانی، ج  بماند* منفعت او اندر هر تنی آن است که تن را از هستی او پایداری باشد و بر آن نهاد که بنهد 

گیر، چون امیری یا والی کی به پارس رود با سیاست اند زبون* و سپاهیان پارس چون شبانکاره و غیر ایشان مردمانی
و زبون و مطیع او گردند و چون با سیاست و هیبت دادگسترد و دهنده باشد  بشکوهندو هیبت باشد همگان از وی 

 (. 169)ابن بلخی، ... دست ببردیکبارگی 
 

 «ی»ماضی استمراری با -
 )جرجانی،که بسیار بزرگان از آن غافل باشند شنیدیداوند نکتۀ از لفظ بزرگوار این خ رفتی* و اندر هر علمی که سخن 

 (. 2: 1ج  
)ابن بلخی،  فرستادندیها به یکدیگر و تحفه رفتیالروم زنده بود میان اپرویز و از آن او پیوسته مکاتبات * و تا ملک

103 .) 
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 چگونگی کاربرد فعل مجهول 4-2-2

و دسته دوم آنهایی که « آمدن»های مجهولی که با فعل کمکیاین ویژگی به دو دسته تقسیم شده است. دسته اول فعل
ساخته « را»های مجهولی هم وجود داشتند که با حرف اضافۀاند. غیر از این مورد فعلساخته شده« شدن»با فعل کمکی

اینجا وجود داشتند از آوردن آنها در « شناختگیهان»شده بودند، ولی چون بسامد بسیار کمی داشتند و تنها در کتاب
 خودداری شده است.

 

 «آمدن»با فعل کمكی -
 (.63 )مروزی، یاد کرده آید* چنانکه از پس از این 

 (. 3: 1)جرجانی، ج که طبیب را اندر هیچ باب به هیچ کتاب دیگر حاجت نیفتد  جمع کرده آمدست* و این کتاب چنان 
نک از ابتداء ملک ایشان تا آخر آن ذکر هر چنا کرده آمدست* و استخراج این فصل از میان تواریخ درست معتمد 

و باز اندکی از تواریخ اسالمیان و آخر روزگار دیلم تا به روزگار این دولت قاهره خلد اهلل ایامها  کرده آیدیکی مختصر 
. اند..کی هیچ کی از مصنفان تواریخ بدین مختصری و روشنی نکرده نگاه داشته آیدنبشته شود و این ترتیب بر طریقی 

 (. 8و  7)ابن بلخی، 
 

 «شدن»با فعل کمكی -
، اگر در یک طرف آهویی افتاده باشد عفو احتمال کند گفته شده باشد*... چون در این مقدار حجم چندین سخن 

 (.204)مروزی، 
  (.91: 2)جرجانی، ج نبض بدان سبب مختلف و بی نظام شود...  خورده شود* اما شراب اگرچه بسیار 

)ابن ... نبشته شود* و باز اندکی از تواریخ اسالمیان و آخر روزگار دیلم تا به روزگار این دولت قاهره خلداهلل ایامها 
  (.8بلخی، 

 
 
 
 

 پذیرهای تابعکاربرد تابع فعل 4-2-3
ها به حکم معنی یا برحسب مورد استعمال، برای تمام شدن مفهوم خود محتاج به فعل دیگری هستند بعضی از فعل

های تواند به صورتها می. تابع اینگونه فعل(361: 2، ج 1392)خانلری، کنیماز آن یاد میفعل تابع که در اینجا با عنوان 
های موردنظر مورد استفاده قرار گرفتند یا به صورت مصدر تام بودند یا به هایی که در کتابمختلف بیاید اما گونه

 درصد فراوانی 
اخباری مضارع
 «می»بدون

517 51.4 

 24.8 249 «ب»مضارع التزامی بدون
 5.5 55 «می»مضارع اخباری با
 6.4 63 «ب»مضارع التزامی با
 4.7 48 «ب»مضارع اخباری با

 4.8 48 «ب»ماضی ساده با
 2.6 26 «ی»ماضی استمراری با

 100.0 1006 مجموع

 درصد فراوانی 
 58.7 37 «آمدن»با فعل کمکی
 41.3 26 «شدن»با فعل کمکی

 100 63 مجموع
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تابع فعل های تابع پذیر
مصدر مرخم مصد تام

صورت مصدر مرخم و تنها در چند مورد در کتاب فارسنامه به صورت مضارع التزامی به کار رفته بودند. در ادامه آمار 
 هایی از هرکدام آورده شده است.مربوط به دو نوع اول و نیز نمونه

 

 مصدر مرخم -
 (. 195)مروزی، ...بوددو کسوف آفتاب در مدت هفت ماه نتواند * اما 

چند شود همان و همو بدل آنچه به تحلیل خرج می داشتتوان نمی نگاه* پس چون تن او را از تحلیل و تباه شدن 
  (.227: 2)جرجانی، جشود به ضرورت مدد پایداری او گسسته می آوردتوان نمی بازآن 

،... کرد* راهزاد چون شکل کار بدید نامۀ نبشت باپرویز کی لشکر روم بسیاراند و بدین قدر لشکر تدبیر ایشان نتوان 
 (. 105)ابن بلخی، 

 

 مصدر تام -
 (. 199)مروزی،  کردننتوانند  غلبهو فجر و شفق نور او را  دیدن* و نیز وقت باشد که محترق باشد و او را بر افق بتوان 

 آمدننتوانستی  بیرون* و اگر وقتی اندر مسئله سؤالی فرمودی مشکلی فرمودی که هر کسی از عهدة جواب آن 
 (.3: 1)جرجانی، ج 

یا مانند آن دقایق  کردنتواند  ایراد* چه صورت نه بندد که هیچ حکیمی چندان نکت پر معنی در پرسیدن حال والیتی 
  (.3ابن بلخی، )... داشتنداند  نگاهچنان مختصر و خوب 

 
 
 
 
 

 
 های مربوط به حرف اضافهویژگی 4-3

« در»فاعلی و حذف حرف اضافه« را»به جای حروف اضافه دیگر، کاربرد« را»مفعولی، « را»این قسمت شامل حذف
 هرکدام آورده شده است.هایی از است. در ادامه آمار و نمونه

 

 مفعولی« را»حذف 1-3-4
گیرد، حذف آن است. در اینجا که پس از مفعول صریح قرار می« را»های مربوط به حرف اضافه پسآیندیکی از ویژگی

 اند. مورد بررسی قرار گرفته« را»های بدوناند و مفعولآمده« را»هایی که با مفعول
 

 مفعولی« را» -
 . (196)مروزی، از ماه  راهر دو نیر بر یک خط افتند و زمین در میان بود، بازدارد نور آفتاب  * پس چون زمین و

 . (221: 2)جرجانی، ج بگزد اندکی ترش است را* و آنچه پوست دهن 
الروم بر و از وی مدد خواه در حصنی محکم بنشان و خویشتن پناه به ملک را* هرمز جواب فرستاد کی زنان و اثقال 

 (. 100)ابن بلخی، 
 مفعولی« را»حذف  -

  (.58)مروزی، یاد کردم، سخن استادان و داناآنی بود که در سخن ایشان گزاف نیست ...  آنچه* و کوشیدم تا 
بشناخت و امنی که اندر والیت  عدل این خداوندو سیرت و سیاست و  بدید* و خوشی هوا و آب والیت خوارزم 

 (. 1: 1)جرجانی، ج  ...بیافتن است از هیبت و سیاست مزة آ
  (.172)ابن بلخی، داشت... نگاه می نظام آن مملکت* و وزیری بود معروف به صاحب عادل و 

 درصد فراوانی 
 68.05 49 مصدر مرخم

 31.94 23 مصدر تام
 100  72 مجموع
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 به جای حروف اضافه دیگر« را» 2-3-4

شود که از میان در کاربرد حروف اضافه دیگر دیده می« را»مورد وجود داشت که های بررسی شده چندیندر متن
 مرتبه تکرار بیشترین بسامد را داشتند. 10با « به»به جای« را»بار تکرار و 39با « برای»به جای« را»آنها

 

 «برای»به جای« را» -
 (. 198)مروزی، اند کردهها پیدا از خسوف و کسوف، اصحاب احکام رنگ را* و بدان که هر یکی 

 (. 88: 2)جرجانی، ج ... راطبیعت زندگی  –الجمله فصل خزان همچون ضدیست * و علی
 (. 102)ابن بلخی،  بود... را*... و به آخر ظفر اپرویز 

 

 «به»به جای« را» -
 (.57)مروزی، آرام و هر دو خواست و فرمان او را رام  راجنبش و یکی  را* یکی 

)ابن النصر تا دمشق بیامد..  اسپهبدی عراق داد تا به آخر روم و اقصی مغرب و بخت را* ... لهراسب چون بخت النصر 
 (.5بلخی، 

 .(101)همان، ده...  را* درحال بندویه، اپرویز را گفت جامه و ساز خویش م
 
  
 
 
 

 
 

 فاعلی« را»کاربرد 4-3-3
های بعد از فاعل )نهاد یا مسندالیه( به کار رفته بود. در کتاب« را»های بررسی شده مواردی وجود داشت که در صفحه

به کار « داشتن»همراه بوده و در معنای « بودن»با فعل « را»دو نوع داشت. یکی اینکه این « را»مورد نظر این کاربرد 
مرتبه تکرار شده بود. و مورد دیگر اینکه که  43ها به کار رفته و در مجموع رفته است. این ویژگی در تمام ده صفحه

دادند. مورد دوم تنها در کتاب ذخیره به کار رفته است. هم نمی« داشتن»به کار رفته بودند و معنای « بودن»بدون فعل 
 ت.هایی از هرکدام ذکر شده اسدر ادامه نمونه

 همراه با فعل بودن« را» -
 (.132مروزی، ) نباشد سایه را شخص هیچ روزنیم در*... 

 . (19: 1)جرجانی، ج از هستی او پایداری باشد  را* و منفعت او اندر هر تنی آن است که تن 
بود نبشت کی باید کی تو با این لشکر کی با تواند تن فرا قتل دهید...  را* اپرویز از آنجا کی ستیزگاری و بدخویی او 

 (. 105)ابن بلخی، 

 درصد فراوانی 
 54.8 335 را مفعولی

 45.2 276 حذف را مفعولی
 100  611 مجموع

 درصد فراوانی 
 80 40 «برای»به جای « را»
 20 10 «به»به جای« را»

 100 50 مجموع
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 «بودن»بدون فعل  -
  (.3: 1)جرجانی، ج اندر هیچ باب به هیچ کتاب دیگر حاجت نیفتد  را* و این کتاب چنان جمع کرده آمدست که طبیب 

حرارت بیرون جوشد، از بهر آنکه نفس که گوهر مردمی است از آن ننگ آید  را* هرگاه که حالی نو گردد که مردم 
 (. 224: 2)همان، ج خواهد که آن حال را دور کند 

از طبع خوش آید خون و روح بجنبد و به ظاهر تن میل کند، از بهر آنکه طبع  را* هرگاه که حالی پدید آید که مردم 
 . (223)همان، تر شود و آن را بیشتر ادراک کند خواهد که بدان حال نزدیک

 

 «در»حذف حرف اضافه 4-3-4
را در آنها در « در»توان حرف اضافه های این ویژگی مواردی هستند که نقش قید را در جمله دارند ولی میاکثر نمونه

 رده شده است.های مربوط به آن آومرتبه به کار رفته است. در زیر نمونه 37تقدیر گرفت. این ویژگی 
  (.202)مروزی، آفرینش، فلک بر این شکل بوده است...  ابتدای* گویند 

 (.19: 1 ج جرجانی،) دارد آرام طبع به آنجا و است همه فرود او جایگاه* 
 (.118)ابن بلخی، مقام کرد  آنجاثبات نیافت و به ترکستان رفت و  آنجا* و بهرام به جانب خراسان گریخت و 

 

 های مربوط به حرف ربطویژگی 4-4
 کاربرد حرف ربط قیدی)حرف ربط مرکب( 4-4-1

سازد و خود انواع مختلفی دارد واره قیدی میداند که جملهدکتر فرشیدورد یکی از انواع حرف ربط را حرف ربطی می
مانند چون، تا، که و نظیر . دکتر فرشیدورد حروف ربطی (529: 1388)فرشیدورد، مانند زمان، مکان، کیفیت و حالت و... 

اند ولی از آنجایی که این موارد معمواًل در همه انواع متون کاربرد دارند و از نظر اینها را نیز حرف ربط قیدی دانسته
و « از بهر آنکه»، «زیراکه»شناسی اهمیت چندانی ندارند، ما در اینجا به بررسی حروف ربط قیدی مرکب مانندسبک

بار  98ایم. این ویژگی در هر سه کتاب مورد نظر با بسامد نسبتاً زیادی تکرار شده و در مجموع کردهنظیر اینها اکتفا 
 ایم.هایی از هرکدام را آوردهبه کار رفته است. در ادامه نمونه

  (.137)مروزی، همه دریا گرفته است...  از بهر آنکه* و اما بر خط استوا هیچ عمارت نیست 
)جرجانی، تر شود، به سبب زیادتی و تری و نرمی کسی آسایشی جوید خویشتن دراز کند دماغ گستریده همچنانکه*... و 

 (.222: 2ج
اند یا پرست بودهآن پادشاهان یا آفتاب از آنچ* ... مآثر خداوند عالم خلد اهلل ملکه بر رای ایشان روشن و پیداست 

 (. 2)ابن بلخی، ملتی ضعیف داشته... 
 

 ریگینتیجه -5
خوارزمشاهی و فارسنامۀ ابن بلخی، شناخت و ذخیرههای به دست آمده از بررسی سه کتاب گیهانبراساس ویژگی

 توان ترسیم کرد: گونه میهای یادشده اینهای نحوی متون علمی قرن ششم را بر اساس کتابویژگی
های ترین ویژگیحذف فعل جزو مهم آمده حذف اجزای جمله به قرینه به خصوص حذف نهاد وبراساس آمار به دست

نحوی متون علمی قرن ششم هستند. همچنین تقدیم فعل بر دیگر اجزای جمله مانند تقدیم فعل بر متمم قیدی و نیز 
توان آنها را یکی های نحوی در متون مورد نظر بودند و بنابراین میتقدیم متمم قیدی بر نهاد، از پرکاربردترین ویژگی

تکرار »هایی از قبیلتوان به ویژگینحوی متون علمی در دوره مورد نظر دانست. بعد از این موارد، میهای از ویژگی
های نحوی مربوط اشاره کرد. دو مورد اخیر به همراه موارد ذکر شدة پیش از آن، از ویژگی«« و»آغاز جمله با»و« فعل

 به جمله هستند.
، «ب»و مضارع التزامی بدون« می»ی از قبیل کاربرد مضارع اخباری بدونتوان به مواردهای مربوط به فعل میاز ویژگی

 پذیر به صورت مصدر مرخم اشاره کرد.های تابع، کاربرد تابع فعل«شدن»و« آمدن»کاربرد فعل مجهول با فعل کمکی



 373   /   ذخیره ...»، «گیهان شناخت»هایهای نحوی متون علمی قرن ششم هجری بر اساس کتاببررسی ویژگی 

« را»، «را»ونو نیز بد« را»های نحوی مربوط به حرف اضافه، آمدن مفعول با حرف اضافه پسآیندترین ویژگیاز مهم
به « در»هستند. حذف حرف اضافه « برای»به جای حرف اضافۀ « را»فاعلی( و کاربرد « را»)کاربرد« بودن»همراه با فعل 

های توان آن را به طور قطع جزو ویژگیدلیل اینکه در بیست صفحه از کتاب ذخیره خوارزمشاهی کاربرد نداشت، نمی
 تر است. های دقیقازمند بررسینحوی متون علمی دانست و اثبات آن نی

کاربرد حروف »های نحوی مربوط به حروف ربط در متون مورد نظر، ترین ویژگیشده، مهمبر اساس بررسی انجام
شده با بسامد باالیی صفحه بررسی 90ها در هستند. از آنجا که این ویژگی« حروف ربط مرکب»و نیز « ربط قیدی

 های نحوی متون علمی قرن ششم هجری دانست.توان آنها را یکی از ویژگیتکرار شده بودند، بنابراین می
 خوارزمشاهیذخیره و شناختگیهان هایکتاب اساس بر ششم قرن علمی متون نحوی هایویژگی مهمترین باال در

 هایصفحه تمام نیزو  است شده انجام گیرینمونه روش با تحقیق این اینکه دلیل به اما. بلخی آورده شد ابن فارسنامه و
 هایویژگی اینکه اثبات داد و تواننمی قطعی حکم یادشده هایویژگی درمورد اند،نشده بررسی موردنظر هایکتاب

 .است تردقیق و بیشتر هایبررسی نیازمند هستند، هاویژگی کدام دقیقاً علمی متون نحوی
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