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  7/12/91: پذيرش                                                4/11/91: دريافت
  

  چكيده
اين كتاب . است) قرن پنجم هجري(هرات ة شده در حوز تون كهن فارسي نوشتهيكي از م الصوفيهطبقات

دست يكي از شاگردانش نوشته  حاصل امالي سخنان خواجه عبداهللا انصاري در مجالس وعظ است كه به 
ة گويش كهن رايج در آن حوزة تواند برخي نكات زباني ناگفته درباربررسي زبان اين متن مي. شده است
اي از مسائل عنوان بهره  ، به»اثرپذيري زبان طبقات از زبان عربي«در اين مقاله به . را آشكار كند جغرافيايي

زبان عربي پس از گذشت مدتي از حضور اعراب در ايران، به . است شدهزباني موجود در اين متن پرداخته 
از . ار ايرانيان تأثير گذاشتداليل مختلف اجتماعي، علمي، ديني، سياسي و فرهنگي، بر زبان فارسي و آث

هاي واژگاني، برخي اثرپذيرية دهند گرفته طبقات انصاري است كه بررسي زبان آن، نشان جمله متون تأثير
هاي عربي در اين متن، وجود  گذشته از استفاده از واژه. صرفي، نحوي و آوايي اين متن از زبان عربي است

هدف از انجام اين پژوهش، . هاي آوايي قابل توجه است ريبرخي نكات دستوري صرفي و نحوي و اثرپذي
عنوان متني برآمده از قرن پنجم و گويش هروي  ، بهالصوفيهطبقاتبررسي ميزان و چگونگي اثرپذيري زبان 

 در اين مقاله كوشش شده. كهن، از زبان عربي در هر سه سطح واژگاني، صرفي و نحوي و آوايي است
و از لحاظ » كاربردي«اين پژوهش از نظر هدف، . با شواهدي از متن بيان شود است موضوع حاضر، همراه

  . انجام پذيرفته است» تحليلي - توصيفي«است كه به روش » اي كتابخانه«آوري اطالعات،   جمعة شيو
  

  . هروي، گويش قديم هرات، متون كهن فارسي، عربي در فارسة زبان فارسي، گون :واژگان كليدي
  

  مقدمه. 1
هايي است كه در زبان متن طبقات انصاري و همسانية در اين مقاله، مشاهد» تأثير«صود از مق
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قرن پنجم (اول فارسي دري ة عنوان يكي از متون دور  به الصوفيهطبقات. زبان عربي وجود دارد
خوبي براي بررسي چگونگي و ميزان اثرپذيري فارسي از عربي در آن دوره و ة نمون) هجري
زبان به شهرهاي مختلف  اي از مسلمانان عربپس از فتح اسالم، عده. افيايي استجغرة منطق

هايي از خراسان، از جمله نيشابور ايران همچون دينور، زنجان، قم، كاشان، نهاوند و حتي بخش
تدريج زبان علم و ادب شد و  زبان عربي به). 162: 1388بيدي،  رضايي باغ(مهاجرت كردند 

كه در اواسط قرن  طورياين زبان مبادرت ورزيدند؛ به ة به يادگيري و ترجم سرعت ايرانيان به
از علل ). 162: همان(اول هجري، در غرب ايران دفتر و ديوان از فارسي به عربي برگردانده شد 

هاي ايراني، كاربرد اين زبان به رواج زبان عربي در ميان ايرانيان و تأثير آن در لهجهة عمد
زبانان به وي، پس از گسترش اسالم است كه در اين حال گروه بزرگي از فارسيجاي زبان پهل

از طرف ديگر چون علوم ديني و عقلي در تمدن . نگاشتن و سرودن به زبان عربي روي آوردند
ورود . آموختند اسالمي به زبان عربي تدوين شده بود، مسلمانان ناگزير بايد اين زبان را مي

لشكري و كشوري و در اختيارگرفتن مناصب باالي حكومتي از قبيل  شئونة ايرانيان به هم
از علل ديگر نفوذ عربي در . كردنيز به اين روند كمك مي... داري و  وزارت، كتابت، ديوان

از ). 72: 1387فرشيدورد، (هاي ايراني، حضور طوالني اعراب در ميان ايرانيان است  گويش
بان عربي منجر شد كه زبان ادبي در ايران و آسياي ميانه طرف ديگر اجبار اعراب به كاربرد ز

عنوان زبان ميراث   نظر از زبان عربي به صرف. قرن سوم، تنها زبان عربي باشدة تا نيم
ها، نمايندگان فرهنگي محلي  گوي ايراني، اين نكته درخور توجه است كه تا قرن نگارندگان عربي

بردند كه باعث شده بود در زبان مراودات  ميكار  به رادانستند و آن  و ادبيات سنتي، عربي مي
  ).11 - 9: 1380زاهدف، (روزمره و آثار ايرانيان، اثر اين زبان هويدا باشد 

ها تقريباً متوقف شد، اما در زبانتازي در ميدان فارسيهرچند از آغاز قرن سوم روند عربي
آور دانشمندان و دليل فراواني شگفت  اين زمان و در قرن پنجم، همچنان كاربرد اين زبان به

چنان ... هاي دولتي و اديبان و شاعران، اقبال مردم به زبان عربي، رسميت يافتن آن در دستگاه
  ).115-125: 1385آذرنوش، (توان نقش و اهميت آن را كم ارزيابي كرد  بود كه نمي

گيري از فرهنگ ديني و قرآني  دليل بهره  اين تأثير در كالم و متون عالمان ديني و صوفيه به
قرن پنجم هجري بود ة اين علما و متصوفة خواجه عبداهللا انصاري از زمر. شود بيشتر ديده مي

هرات مجالس وعظ و تذكير برپا ة گيري از مفاهيم و فرهنگ اسالمي و قرآني، در حوز كه با بهره
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را  1سلَمي الصوفيهطبقات، او در يكي از سلسله جلسات خود. كرد و شاگردان فراواني داشت مي
، حاصل إمالي او در اين جلسات بود كه بعد از او طبقات انصاري. آموخت به شاگردان خود مي

  . دست يكي از شاگردانش به تحرير درآمد  به
گردآوري اطالعات ة انجام شده، با استفاده از شيو» كاربردي«در اين تحقيق كه با هدف 

 - آمده را به روش توصيفي دست ، محتواي بهطبقاتدقيق متن اي و پس از خوانش  كتابخانه
). 70 -  58: 1389نيا،  ؛ حافظ96 -  84: 1385زاده اشرفي و حسيني،  مهدي(تحليلي بررسي كرديم 

ايم  در اين راستا كاربردهايي را كه با توجه به روش فوق، استخراج، توصيف و تحليل كرده
» أ«، »يت«نكات دستوري نظير پسوند اسم مصدرساز هاي عربي و برخي  برخورداري از واژه(

، )حاليه، تميز، مفعول مطلق و ترتيب ذكر اجزاي جمله» واو«ي استينافيه، »اما«استفهام انكاري، 
  . كنيم ميبه همراه شواهدي از متن، ارائه 

  :اند از سؤاالت اصلي پژوهش عبارت
يرفته است؟ اين اثرپذيري در چه سطوحي از الصوفيه از زبان عربي اثر پذآيا زبان طبقات. 1

  زبان رخ داده است؟
  الصوفيه چقدر است؟نفوذ واژگان عربي در زبان طبقات. 2
  هايي براي اثرپذيري زبان طبقات از زبان عربي، در سطح صرفي و نحوي و آوايي وجود دارد؟  چه مصداق. 3

  :اند از هاي تحقيق عبارت فرضيه
از زبان عربي  4و آوايي 3، صرفي و نحوي2در هر سه سطح واژگانيالصوفيه زبان طبقات. 1

  .  اثر پذيرفته است
  هاي الزار، بيستميزان نفوذ واژگان عربي در زبان طبقات انصاري، با توجه به بررسي. 2

  )177: 1388بيدي،  باغ ؛ رضايي 5: 1386صادقي، (شود پنج تا سي درصد برآورد مي و 
هاي جمع، تميز، مفعول  هاي عربي در اين متن، برخي ساخت از واژهگذشته از استفاده . 3

رسد از مقوالتي هستند كه به نظر مي» ت«/ »ِ- «مطلق، ترتيب ذكر اجزاي جمله و تحول آوايي
  . اند زبان عربي تأثير پذيرفته

  

  تحقيقة پيشين. 2
گذشته از . ته شده استالصوفيه از چند ديدگاه مختلف نگريسعبداهللا انصاري و طبقات  به خواجه

  

Tabaghat Al-soofiye of solami .1  

2.vocabular 

3.grammatical 

phonetic .4  
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و سعيداالفغاني ) 1379( 5، سرژ دوبوركوي)1385(فرهادي  پژوهشگراني نظير عبدالغفور روان
، )1378(اهللا مجتبايي اند و محققاني مانند فتح كه به سرگذشت خواجه عبداهللا، نظر داشته) 1386(

اند، علي او پرداختهگري  كه به مشرب صوفي) 1387 (و رضا شاكري ) 1341(اهللا خليلي  خليل
اي بر بخشي از تفسيري كهن  و مقدمه» شناسي زبان فارسيگونه«اي با عنوان  رواقي در مقاله

در توضيحات ) 1380(اهللا شيرازي، عبدالحي حبيبي  به پارسي تحقيق مرتضي آيت
 7رو الزا) 1923( 6الصوفيه، ايوانف طبقاتة در مقدم) 1386(الصوفيه، محمدسرور مواليي طبقات

صورت مختصر و   يك به اند و هر زباني طبقات انصاري را مورد بررسي قرار دادهة جنب) 1963(
هاي  وجود گونهة رواقي پيرو نظري. اند هاي زباني آن اشاره كرده پراكنده به برخي ويژگي

صورت كلي به وجود   هاي مختلف رواج آن، به ها و دوره متفاوت زبان فارسي در حوزه
. زباني هروي توجه كرده استة عنوان متني از گون باني منحصر در طبقات بههاي ز ويژگي

. آن آورده استة الصوفيه در مؤخر هاي متن طبقات واژهة حبيبي بيشتر توضيحاتي دربار
هاي زباني طبقات  ويژگية طبقات، به ذكر توضيحات مختصري دربارة مواليي نيز در مقدم

كهن هرات پرداخته ة هاي لهج خود، به بيان ويژگية مقال همچنين ايوانف در. بسنده كرده است
الزار نيز ضمن توجه به زبان متون ديگر كهن فارسي به برخي اختصاصات . است
يك از  بينيم، در هيچ اما چنانكه مي. الصوفيه به صورت مختصر توجه كرده است طبقات

ر زبان اين متن توجه نشده تأثير زبان عربي بة طور خاص به مقول شده، به هاي انجام پژوهش
اي از  عنوان نمونه  پردازيم كه زبان طبقات، به حاضر به اين موضوع مية رو در مقال اين است؛ از

  . هرات در قرن پنجم، تا چه اندازه و چگونه از زبان عربي اثر پذيرفته استة زبان رايج در حوز
دستاورد تحقيقات ة مختصر دربارقبل از ورود به مبحث اصلي پژوهش، بجا است توضيحي كلي و 

  . ويژه زبان فارسي از عربي ارائه كنيم ها از يكديگر و به كليت موضوع تأثيرپذيري زبانة گذشته دربار
اند  شناسي امروز وجود دارد كه عبارت به نقل از دكتر دبيرمقدم سه نگرش غالب در زبان

ديدگاه ة طرح اين نظريات و ارائ گذشته از. 10و شناختي 9گرا ، نقش8گرا هاي صورت نگرش: از
توانيم  طلبد، مي پذيري كه مجالي مفصل و جداگانه مي تغيير و تحولة مقولة ها دربار يك از آن هر

ده اي متحول و زن شناسي پديده هاي زبان يك از مكاتب و تئوري بگوييم كه زبان، از منظر هر
انساني و ارتباط و ة بستر وجود زند است كه همواره در حال بازسازي است، زيرا اين پديده بر

دائمي متأثر از ديالكتيك تكامل و ة كند و در نتيجه يك رابط عمل اجتماعي حركت مية گستر
  

1. De Laugier Beaurecueil 

 W.Ivanow .2  
 Gilbert Lazard .3  

  .Formalist1 

Functionalis t .2  
.Congn itive 3 
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؛ اين تكامل در هر سه سطح )45 - 20: 1383دبيرمقدم، (قوانين حاكم بر حركت جامعه است 
هاي تاريخي  در دورهنحوي و آوايي جاري است كه با بررسي متون موجود  - واژگاني، صرفي 

ها بر يكديگر گاه  ها و تأثيرگذاري آن زبان). 14: 1379ابوالقاسمي، (آيد  دست مي اين تغيير به 
تغيير و تحوالت، گاه دروني و . شوند شكوفايي متقابل مية فساد و فرسايش و گاه ماية ماي
ل خارجي صورت تحوالت دروني زبان، در درون آن و بدون دخالت عوام. اه بيروني هستندگ
شوند  هاي بيگانه انجام مي گيرند و تحوالت بيروني بر اثر عوامل خارجي، از جمله زبان مي
. تاريخي ميان زبان فارسي و عربي اشاره كنيمة توانيم به رابط كه براي نمونه مي) 14: همان(

بان ايراني را ز... هاي مختلف، مانند تبليغات ديني، حضور و مهاجرت اعراب و زبان عربي از راه
دچار تحول كرد و اين موجب غناي زبان فارسي شد، تا جايي كه اين زبان، به زبان دوم دنياي 

  ). 185: 1382ظفري، (اسالم تبديل شد 
گذشته از توصيف برخي قواعد دستوري متأثر از زبان عربي كه در ميان كتـب دسـتور تـاريخي    

، پرويـز ناتـل خـانلري    )1387(خسرو فرشـيدورد  شناساني نظير  زبان فارسي دستورنويسان و زبان
ــايي  )1382( ــن رض ــاغ ، حس ــدي  ب ــمي  )1388(بي ــن ابوالقاس ــده،  ) 1385؛ 1383 (، محس ــان آم ــه مي ب

و ) 1373(، خسرو فرشيدورد )1380(الدين زاهدف  ، نظام)1385(نظراني چون آذرتاش آذرنوش  صاحب
. انـد  پذيري زبان فارسي از عربي سخن راندهاثرة كليت مقولة دربار) 1371؛ 1386 (اشرف صادقي  علي

انـد و صـادقي جزئيـات و     گيري روند ايـن تـأثير پرداختـه    آذرنوش و زاهدف، به علل و چگونگي شكل
 عربـي در فارسـي  توصيفات زباني مختصري را در اين باره ذكر كرده است، اما فرشيدورد در كتـاب  

هاي فراواني، البته بدون توجه به متني خاص، ارائه  هتر به اين مقوله پرداخته و نمونخود از همه مفصل
هاي عربي در فارسي،  تركيبات و جمله كلمات عربي در فارسي، «او مباحث خود را ذيل عناوين . كند مي
هاي عربي در فارسي، تأثير قواعد عربي در فارسي، تغيير شكل كلمات عربي در فارسي، لغـات و   وزن

ضـرورت  . ارائه كرده اسـت » ...هاي عربي در فارسي و تغييرات واژه ، شده از عربي اصطالحات ترجمه
طور خاص از  توجه به اين موضوع در اين نوشتار به جهت آن است كه مرحوم فرشيدورد و ديگران به

انـد، بلكـه از    اي مشخص، توجـه نكـرده   يك از متون كهن فارسي و حتي متعلق به دوره اين نظر، به هيچ
. انـد  صـورت كلـي يـادكرده    ي، فارغ از توجه به دوره، حوزه يا متن مشخصـي، بـه   اشكال اين اثرپذير

شـده در ايـن كتـاب، در مـتن طبقـات يافـت        برده همچنين برخي از مصاديق تأثير عربي بر فارسي نام
  . ها در اين متن، از نظر شدت و ضعف، درخور توجه است شود يا ميزان كاربرد آن نمي
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  طبقات از عربي  مقوالت اثرپذيري زبان. 3
هاي  بندي پس از بررسي متن طبقات از نظر تأثيرپذيري از زبان عربي، با نگاهي به تقسيم

بندي  طبقهة و بنا بر رسم شيو) 240- 123: 1373فرشيدورد، (گرفته در كتاب فرشيدورد  صورت
 -  7: 1387؛ رضايي باغ بيدي، 122و  37: 1388هروي، (هاي زباني  معمول در توصيف ويژگي

شده در اين متن را در سه سطح واژگاني،  ، موارد يافت)240 - 50: 1383؛ نصري نصرآبادي، 23
  .كنيم نحوي و آوايي تنظيم و ارائه مي -  صرفي

  
  سطح واژگاني. 3- 1

ها از نصوص ديني به  آنة با توجه به تسلط خواجه عبداهللا و شاگردانش بر زبان عربي و استفاد
و موضوع مجالس وعظ انصاري، واژگان عربي زيادي در متن  ها آنة زبان عربي و ترجم

  . شود كه البته غريب و غير معمول نيستندطبقات يافت مي
ة گرفت كه يك كلم هاي ايراني بيشتر در مواردي صورت ميهاي عربي در لهجه نفوذ واژه
ه كاربرد آن موجب اي بود كسادهة آمد يا كلمنظر مي ايراني به ة كهنة تر از يك كلم عربي ساده

شد عربي معادلي يافت نمية اين نفوذ همچنين هنگامي كه براي يك كلم. شدگشايشي در زبان مي
گذشته از . گرفتو گاه در مورد تعبيرات ديني و اصطالحات سياسي، اداري و علمي صورت مي

ة ه از آغاز غلبهاي ايراني در سه قرن اول كم بود و هر چاين موارد، تأثير لغات عربي در لهجه
زبانان در كلمات عربي  هايي كه فارسي با تصرف. يابيم شويم تأثير آن را بيشتر ميتر مي عرب دور

هاي ايراني راه يافتند، جز  ها كردند، وضعي پيش آمد كه لغات عربي را كه در گويش و معاني آن
واژگان و تعبيرات  آغاز حضور). 71 -  72: 1387فرشيدورد، (توان عربي دانست  در ريشه نمي

عربي در زبان فارسي، اين دوره و اندكي قبل از آن است و در اواخر قرن ششم و هفتم هجري 
؛ با اين تفاوت كه در اين دوره و در متوني )Lazard, 1963:171(رسد اين حضور به اوج خود مي

، »زاهد«، »سجدم«، »ظاهر«زبان فارسي مانند ة شد نظير طبقات، واژگان عربي معمول و شناخته
ها و تعبيرات ناآشناي عربي  هاي بعد، واژه شود، اما در دوره ديده مي... و» صحبت«، »ضرورت«

اشرف صادقي، در قرن اند، چنانكه از نظر الزار و عليمناسبت وارد متون فارسي شدهنيز گاه بي
اند، اما در  داده ميپنج تا سي درصد واژگان فارسي را تشكيل   و چهارم هجري كلمات عربي بيست 

: 1388بيدي،  باغ ؛ رضايي 15: 1386صادقي،. (قرن ششم اين رقم به پنجاه درصد رسيده است
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بايد توجه كنيم كه اين نسبت، به سبك نيز بستگي دارد؛ مثالً واژه
عنوان يكي از متون دور  طبقات نيز به. حماسه اندك و در غزل بسيار است

ميزان كاربرد واژه در ادامه، نتايج بررسي. عربي فراواني از نوع ساده و مشتق دارد
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اين رقم . كرده استهاي عربي استفاده  درصد از واژه 54بينيم، انصاري تقريباً  چنانكه مي
دليل اين امر موضوع . آن برآورد كرده، بيشتر استة دور حتي از ميزاني كه الزار در متون هم

هاي پاياني طبقات، با توجه به كثرت  كه با نگاهي به قسمت طوري و محتواي اين متن است، به
شويم كه  هاي كتاب، متوجه مي مفاهيم و اصطالحات ديني و عرفاني نسبت به ديگر قسمت

  . هاي عربي نسبت به فارسي، بسيار بيشتر است كاربرد واژه
صورت معمول بوده، گاه در  ها در زبان فارسي به  البته گذشته از كلماتي كه كاربرد آن

، خارج از ...هاي ندا، قيدهاي ويژه، اصوات، صفات تفضيلي و هايي نظير برخي نشانهطبقات واژه
  : اند و غريب عربي، استفاده شدهصورت اصيل   معمول و بهة شيو
  ).393: الصوفيه طبقات( ...الشيخ ايها: گفت - 
  ).180( چه يادكنم كه همه يادم الهي - 
  ).346(متحير  و ديگر همه عاجزند و �������بحق او خود را شناسد  - 
  ).400( كه نه زندگانيست واهللاياد دوست زندگاني  بي - 
  ).226( جويد ن او مياو را كه دوستا طوبي :سهل گويد - 
  

  سطح صرفي و نحوي. 3- 2
قواعد عربي به دو صورت در زبان فارسي به كاررفته است؛ يكي با عبارات و كلمات عربي و 

، پيروي از عادات زباني و 11»سازي قرينه«. ديگر با عبارات و كلمات فارسي و غير عربي
اين نكته درخور . يرات هستنداطالعي از قواعد صرف و نحو عربي از عوامل مهم اين تغي بي

توجه است كه كلمات عربي در آغاز ورود به زبان فارسي معموالً از قواعد زبان ما پيروي 
ها اسم مصدر و  بستند يا از آن كردند؛ براي نمونه، اين كلمات را طبق قواعد فارسي جمع مي مي

تركيبات خاص خود وارد ها و  ساختند، اما از قرن ششم به بعد قواعد عربي با واژه صفت مي
صفت و موصوف، ة ؛ تثنيه و جمع، مصدر صناعي، مطابق)147: 1373فرشيدورد، (فارسي شد 

در طبقات نيز اين . هاي خاص اين زبان هستند ويژگي مفعول مطلق و اسم تفضيل، از جمله
  . شود كاربردها، بارها بدين صورت ديده مي

  
  

  

analogie .1  
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  صرف. 3- 2- 1

  : اند از تأثير زبان عربي هستند، عبارت بقات كه تحتبرخي واحدهاي صرفي در متن ط
  
 iyyat/ »يت«پسوند . 3- 2- 1- 1

در » يه«(مصدر صناعي يا مصدر جعلي، اسمي است كه در آخر آن ياي نسبت و تاي تأنيث 
گاه در  ). 57: 1373فرشيدورد، (باشد و بر معني مصدر داللت كند ) در فارسي» يت«عربي و 

  : هاي عربي پيوسته و اسم مصدر ساخته است عربي به برخي اسم طبقات، اين پسوند
  ). 560(و صمديت ) 561(، اوليت )562(، وحدانيت )562(فردانيت 

  
  هاي جمع عربي نشانه. 3- 2- 1- 2

ندرت، آن هم براي جمع بستن كلمات در طبقات  به) جمع مذكر عربية نشان(» ين«و » ون«از 
جمع بسته » ها«و » ان«هاي جمع فارسي  بي در اين متن با نشانهاستفاده شده است و كلمات عر

 :اند گونه جمع بسته شده هايي از كلمات فراواني هستند كه اين كلمات زير تنها نمونه. اند شده

، عراقيان )194(، بغداديان )161(، مدعيان )147(، متأخّران )144، 171، 192(پيغامبران 
ها  ها، قسمت ها، اذي ، رنج)545(، منكران )526(، متأهالن )261(دان ، متعب)217(، مالمتيان )197(
  ).557(، عطاها )347(ها  ، لذت)415(ها  ، مزبله)175(ها  ، جنايت)167(

  . است) 323و  163(تابعين ة عربي در كلم» ين«تنها كاربرد 
ي است كه گفتن. شود در برخي كلمات عربي اين متن ديده مي) جمع مؤنث عربية نشان(» ات«

كار  به تنها براي جمع بستن كلمات عربي» ات«. استفاده از اين نشانه نيز در طبقات زياد نيست
» ات«هايي هستند كه با  واژگان زير نمونه. اندنشدهبسته  رفته و كلمات فارسي با اين نشانه جمع

  :اند جمع بسته شده
  ).171(قامات ، م)345(، مجاهدات )194(، اشارات )340، 194(معامالت 

  
  مثنية نشان. 3- 2- 1- 3

كلمات عربي كه به همراه (دليل كثرت وجود كلمات مثني  هرچند در برخي متون كهن فارسي، به
بر  توان در تقسيمات شمار اسم، كلمات مثني را نيز عالوه  مي) اند رفتهكار  به »ين«ة تثنية نشان
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نظر  گونه كلمات در طبقات، به  اشتن اينمفرد و جمع در نظر گرفت، اما با توجه به كاربرد ند
ندرت و  در اين متن به» ين«. توان از نظر شمار، به چنين قسمي از كلمات قائل شد رسد نمي مي

  : در كلمات زير به كاررفته است
  ).393(، حرمين )272(، ميانين )323، 159(نعلين 

  
  جمع مكسر. 3- 2- 1- 4

كار  به اي دانست كه در فارسي نشانههاي بيجمع توان از جملههاي مكسر عربي را ميجمع
در طبقات، كلمات جمع . كندبودنشان داللت ميها بر جمع  روند، زيرا تنها صورت معين آن مي

  : شود مكسري مانند كلمات زير ديده مي
مشاهير  ، )558(، صنايع )563(، داليل )563(، شواهد )242(، اسرار )165(، اجلّه )292(اشغال  

  ).196(، خواطر )194(، تصانيف )193(، مشايخ )193(
هاي جمع فارسي، جمع  درخور توجه اين است كه گاه جمع مكسر با يكي از عالمتة نكت

هايي از اين نوع جمع به شمار  ؛ كلمات زير نمونه)271: 1385ابوالقاسمي، (بسته شده است 
  :روند مي

  ).545(ها  ، مقامات)471(ها  عجايب
  :بيدي نيز به اين مطلب اشاره كرده است باغ رضايي 

هاي  شد كه گاه جمع مكسر عربي را با نشانه هاي عربي سبب مي گويان با ساخت بيگانگي فارسي
ها،  احوال  :را به صفات تفضيلي عربي بيفزايند، مانند» تر«فارسي جمع ببندند يا پسوند فارسي 

هاي جمع عربي نيز در فارسي دري رايج گرديد  پس از چندي نشانه. تر ها، اولي اصحابان، عجايب
  ).174: 1388بيدي،  باغ رضايي (

  
  صفت تفضيلي . 3- 2- 1- 5

در . چنانكه گفتيم، برخي از صفات تفضيلي عربي، به همان شكل در فارسي نيز كاربرد دارند
  . طبقات نيز برخي از صفات تفضيلي عربي وجود دارد

خي متون كهن ديگر فارسي اين است كه گاه اسم هاي اين زبان مانند بر يكي از ويژگي
. به آن افزوده شده است» تر«تفضيل عربي در فارسي، صفت مطلق به شمار آمده و پسوند 

  ).166: 1373 فرشيدورد، (
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 تر اولي به مهر دوستان وي و گرفتن سيرت ايشان و پي بردن به احسان، به ايشان - 
)145.(  

  ).147(واليات ظاهر گشت در متأخران، تر  آخرليكن در   - 
  

  استفهام انكاري در عربي» أ«= هيچ/ نه. 3- 2- 1- 6

  : كند همزمان به دو صورت قيد نفي و پرسش عمل مي» نه«گاه در اين متن، حرف 
  ).259(؟ نه وقت محنت صوفيان به يك سوي شدي و دست در دانشمندي زدي

در فارسي معموالً در معناي » هيچ« .نيز اشاره كنيم» هيچ«توانيم به كاربرد در اين مورد مي
اول، ة رود، اما در اين متن و برخي متون دور صورت ضمير يا صفت مبهم به كار مي مبهم و به 

به هر حال؛ . به كار رفته است) پرسش+نفي(كاربرد پرسشي نيز داشته كه البته براي تأكيد 
  : اندرس گاهي در اين متن معناي استفهام انكاري مؤكد را مي» هيچ«

  ).226( پيشه نداني؟ هيچ - 
  . است» ال+أ«رسد اين كاربردها مقابلي براي به نظر مي

  
  استينافيه» و اما/ اما«. 3- 2- 1- 7

رفته است، كار  به عنوان حرف ربط وابستگي با معناي تضاد نيز در طبقات  هرچند اين حرف به
  :شود عربي ديده مياما كاربرد آن بيشتر در ابتداي كالم و مترادف استيناف 

  ).194( پسري داشت محمدنام اما - 
  ).152( علم توحيد، حيات است اما... اند  علوم انواع - 
  ).153( و آن چهار قسم است... علم نجوم را گويد  و اما - 
  

  حاليه» واو«. 3- 2- 1- 8

ة جملة ندهاي سازعنوان يكي از پيوند  در فارسي معموالً حرف ربط افزايشي است و به» واو«
  ).528: 1388فرشيدورد، (رود ميكار  به مركب همپايه

گيرد،  جمالت مركب وابسته قرار نمية در شمار پيوندهاي سازند» واو«در فارسي معموالً 
كار  به عنوان يكي از اين پيوندها شود كه اين حرف بهندرت تحت نفوذ عربي ديده مي اما گاه به
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حاليه، » واو«شود، متأثر از  ي كه به كمك اين حرف ساخته ميا وارهدر طبقات جمله. رفته است
شده به  هاي قيدي ساخته وارهبندي جمله توان آن را در دسته كند و مي معناي حالت ايجاد مي

هايي با  وارهجملهة در رديف سازند...)  زمان، مكان، حالت، تضاد و(اساس معنا،  كمك پيوندها بر
  : اند از هايي از آن عبارت نهنمو. معناي حالت قرار داد

  ).393( !من در نظر نه و من شيخ حرمين و ايدون كودك بر سرّ من مشرف - 
  ).264( !روز با جنيد صحبت داشتن  نيم وادب بِم  من بي - 
  ).226( فرزندان دارم و حال بر من تنگ است - 
  

  متمم قيدي. 3- 2- 1- 9

كند؛ يعني مك حرف اضافه نقش قيد بازي ميمتمم قيدي، اسم يا جانشيني از آن است كه به ك
متمم قيدي از . افزايد و تفاوت آن با مفعول، تنها از نظر معني استچيزي بر معناي قيد مي

هاي قيدي توان متمممي. اضافه استهاي قيدي است و تفاوت آن با قيد در داشتن حرف گروه
به اقسامي تقسيم كرد ... فيت، استثنا ورا مانند قيد از لحاظ معناي مكاني، زماني، علت، كي

  ).214 - 213: 1388فرشيدورد، (
. هاي اصلي طبقات به شمار آوريم  توانيم از ويژگي فراوان از متمم قيدي را مية استفاد

عبارات وصفي و مؤول «ها را به  آن المحجوب كشفة گونه عبارات كه عابدي در مقدم چند اين هر
نيز ديده  كشف المحجوباول فارسي دري نظير ة ، در متون ديگر دورتعبير كرده» به قيد حالت

هاي اصلي سبك طبقات يه  ها در طبقات انصاري را يكي از ويژگي شود، اما كاربرد فراوان آن مي
آن با منابع عربي ة رابطة عابدي اين نوع عبارات توصيفي يا قيدي را احتماالً نتيج. رود شمار مي

  ).47: 1389عابدي، (داند  مي
  ).499( و ناصح در علوم اين طايفه... مشايخ بوده ة از اجل - 
  ).499( كفن را ديدند در محراب نهاده و كاغذ در ميان كفن - 
  ).404( كرد به ديناري و ده درم هفده سال آهنگري مي - 
  ).347( نه او گوينده بود و نه آن زبان او بود، در آن ساعت - 
  ).320( حقيقت فرودآيد تمامي برخاست چون بهانه به - 
منشي و بزرگي حال، زهد اندر اندك و انصاف تواضع از بزرگ: عالمات اوليا سه چيزست - 
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  ).432(از قوت 
  

  نحو. 3- 2- 2

اول فارسي دري، ساختمان جمله از نظر ترتيب اجزاي آن، نسبت به ادوار بعد ة در فارسي دور
عوامل مختلفي نظير سادگي جمالت، پيروي از  ةتنوع ترتيب اين اجزا كه نتيج. تنوع بيشتري دارد

بندي انواع آن  است كه طبقه  اي طبيعي گفتار و اثرپذيري از ساختمان عربي است، به اندازهة شيو
  . كند را مشكل مي

چنانكه گفتيم، متن طبقات انصاري، حاصل بازنوشت امالهايي از درس خواجه عبداهللا در 
ة ست يكي از شاگردانش تهيه شده است، بنابراين شيود  مجالس وعظ و تذكير اوست كه به

طور طبيعي از ساختار نوشتاري و ترتيب معمول و معيار اداي  گفتاري، در آن نمود يافته و به
ة ريختگي، نظم خاصي در شيو هم اجزاي كالم فارسي تا حدي دور شده است؛ اما در همان به

شده به  جود دارد كه گذشته از مطلب بيانهاي طبقات وبيان و موضع اداي اركان برخي جمله
رسد تسلط انصاري بر زبان عربي و اثرپذيري ناخودآگاه او و شاگردانش از ساختار نظر مي 

در . ترتيب موجود ايراد شوند  زباني كالم قرآن و نصوص ديني ديگر، باعث شده جمالت به
  : كنيم هاي طبقات را از اين نظر بيان ميترين ويژگي   ادامه، مهم

  
  تميز= ويژه متمم قيدي؛ صفت  قيد؛ متمم به. 3- 2- 2- 1

هاي شاخص زباني طبقات در قسمت نحو كالم است كه در بسياري از جمالت  يكي از ويژگي
. شوند هاي قيدي، قيد و گاه صفت در قسمت پاياني جمله ذكر مي ويژه متمم آن، انواع متمم و به

. كند در جمالت عربي را به ذهن متبادر مي» تميز«نقش اين ويژگي غالب در جمالت طبقات، 
بيان مبهمي از فعل، (كند  اداي جمالت عربي، ابتدا كليت مفهوم را بيان مية انصاري نيز به شيو

ة اين شيو. پردازدشده مي و سپس به روشن كردن مورد بيان) دارد را مقدم مي... صفت، قيد و
رسد نظر مي ود، در جمالت فارسي معمول نيست و به شبيان كه در طبقات فراوان يافت مي

در زير تنها چند . عربي اثر پذيرفته باشد» تميز«انصاري در اين مورد از  كالم خواجه عبداهللا
  : كنيم شده را ارائه مي نمونه از موارد متعدد يافت

   متمم قيدي ▪
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  ).144( از پس در ايشان رسد به صحبت و جهد - 
  ).153( و طرق است روندگان را در برّ و بحر آن شناخت جهات - 
  ).181( كرد در طلب حالل به شام رفت آنجا كسب مي - 
  ).178( اول ياد ظاهر است به زبان از ثنا و دعا - 
  ).160( تر ابواالسود مكّي از متقدمانست از اقران جنيد و قديم - 
  ).178(رد ياد تو گرديد، يادكرد را ار نه آنيد كه گفت ذكراً كثيراً هرگز نگذاريد كه زبان من گ - 
  ).194(ثلث و اربعين مأتين، پس احمد حنبل به دو سال ة به بغداد رفته از دنيا در سن - 
  ).196( مشايخ خراسان است به علم و فتوت و توكل و زهدة از اجلّ] ابوتراب نخشبي[ - 
  ).404( كرد به ديناري و ده درم هفده سال آهنگري مي - 
  ).342( با مهماني بود با يوسف خياط ترمذيمحمدمسلم  - 
  ).153( چهارم قسم حرام است و آن علم احكام است به سير كواكب - 
  ).157( نزديك تربت شيخ ابواسحق شهريار در گور است بر پارس - 
   قيد ▪
  ).158( رفتي با يك جامه مرقّع، سربرهنه و پاي برهنه پيوسته مي - 
  ).314( شمار با من درگرفتند خردخرد - 
  ).163( روزي در مسجد حرام آمد نزديك زمزم... نام   فضيل عياض را پسري بود علي - 
  ).499( كفن را ديدند در محراب نهاده و كاغذ در ميان كفن - 
بس نيست تا اين ترك نماز و شر تهاون پديدآمده است، در ميان متحرّمان و مدعيان  - 

)161.(  
  صفت ▪

  ).402. (و وحل عظيمدر نشابور گلي بود سياه  - 
  

  كاربرد مفعول مطلق نوعي. 3- 2- 2- 2

رود و مصدري است  ميكار  به مفعول مطلق نوعي، از انواع مفعول در عربي است كه در فارسي
در عربي اين . كند كند؛ بنابراين كار قيد كيفيت را مي كه با متمم خود چگونگي فعل را بيان مي
الصوفيه  در طبقات). 157: 1373فرشيدورد، (ين نيست مفعول فراوان است، اما در فارسي چن
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+ مضاف «يا » موصوف+ صفت «ندرت، براي اداي مطلب به جاي استفاده از ساخت  به
  : ، از ساخت شايع مفعول مطلق نوعي عربي استفاده شده است»اليه مضاف
  ).147( بوهاشم صوفي بيمار بد، بيماري مرگ - 
  

  ي به همراه حروف اضافه استفاده از كلمات عرب. 3- 2- 2- 3

اسم ة شود، درخصوص ترجميكي از موارد تأثير عربي در فارسي كه در زبان طبقات ديده مي
دانيم در بسياري از كلمات  چنانكه مي. عربي همراه هستندة هايي است كه با حروف اضاف يا فعل

از افعال عربي با  معناي واقعي كلمه است و بسيارية كنند مالزم آن، تعيينة عربي، حرف اضاف
توانيم به تغيير معناي  دهند؛ براي نمونه مي پس از خود، تغيير معنا مية تغيير حرف اضاف

اين كاربرد، به همين صورت، در جمالت زير . اشاره كنيم» عنْ«و » بِـ«هنگام همراهي با » شَغَلَ«
  :  شود  از طبقات نيز ديده مي

ر نوايد رسيد و هر كه از اهللا مشغول از نفاق او ور نبايد هركه به اهللا مشغول، از ايمان او و - 
هركه امروز به او مشغول فردا درو مشغول و هركه امروز ازو مشغول، فردا ازو . رسيد

  ).228(مشغول 
  ).221( من از تو مشغولم اهللا ترا از من مشغول كناد - 
  

  سطح آوايي. 3- 2- 3

 –هرچندكمتر –نمايد، اما گاه اين قسمت بعيد مي چند اثرپذيري زبان فارسي از زبان عربي در هر
در نتيجه دو عامل . نفوذ زبان عربي در فارسي در برخي مختصات آوايي زبان مشهود است

زبان در مناطق  هاي متعدد عرب ورود انبوه كلمات عربي به فارسي و ديگر مستقر شدن گروه
نظام آوايي زبان عربي بر  - النهر كنونيحتي در مناطقي از افغانستان و ماوراء –مختلف ايران 

  ). 5: 1386صادقي، (نظام آوايي زبان فارسي تأثير گذاشته است 
دگرگوني واكه و «شود، مربوط به مثالً يكي از موارد اين تأثير كه در طبقات ديده مي

كه رسد در پي اين تبديل، واژگان عربي  نظر مي به . است» ت«/ » ِ- «خصوص تحول  در» همخوان
كه صورت خطّي  طوري باشند، به  صورت اصلي عربي خود تلفّظ شده شوند، به  ختم مي» ي ه «به 

در اين كلمات فتحه است، اما » ه«دانيم مصوت ماقبل آخر چنانكه مي. آن نيز محفوظ شده است



  ...بررسي تأثير زبان عربي بر                                                محبوبه شمشيرگرها و همكاران            
 

142 

. غير ملفوظه، كسره است بان فارسي در ماقبل آخر هاي هاي عربي در ز تلفظ امروزين اين واژه
  : اند از ها عبارت هايي از آن از اين دست كلمات در اين متن فراوان وجود دارد كه نمونه

/ حيلت، معامله/ توبت، حيله/ اضافت، توبه/ كنيت، اضافه/ محلت، كنيه/ ثقت، محله/ ثقه
  . صدمت/ سيرت و صدمه/ تجربت، سيره/ معاملت، تجربه

مات عربي در فارسي نيز ياد شده است، از آنجا اين تأثير كه از آن با عنوان تغيير اماليي كل
شود، ولي در فارسي اگر تلفّظ شود،  نوشته مي» ه«صورت   در عربي به» تاء«شود كه  ناشي مي

  ). 123: 1373فرشيدورد، (شود  كشيده نوشته مي
  

  گيري نتيجه. 4
  : دست آمد هاز منظر تأثيرپذيري از زبان عربي، نتايج زير ب الصوفيه طبقاتسي متن در برر
عنوان زبان يك صوفي و عالم ديني قرن پنجم كه به   بررسي زبان طبقات انصاري به. 1

دهد كه خواسته يا ناخواسته، اثراتي از زبان عربي گفته، نشان مي گويش كهن هرات سخن مي
، و نحوي و آوايي  هاي زباني اين كتاب، اعم از واژگاني، صرفيبا دقت در ويژگي. پذيرفته است

  . شودهايي از تأثير زبان عربي بر زبان طبقات ديده مي نمونه
 54هاي فارسي،  الصوفيه نسبت به واژه هاي عربي در طبقات ميزان استفاده از واژه. 2

  . درصد است كه با توجه به دوره و موضوع خلق اثر، قابل توجه است
» أ«، »يت«م مصدرساز هاي عربي در اين متن، پسوند اس گذشته از استفاده از واژه. 3

حاليه، تميز، مفعول مطلق، » واو«ي استينافيه، »اما«هاي جمع،  استفهام انكاري، برخي ساخت
از مقوالتي هستند كه اثرپذيري زبان طبقات از » ت«/ »ِ- «ترتيب ذكر اجزاي جمله و تحول آوايي 

  . ها مشهود است عربي در آن
  

  ها نوشت پي. 5
1. Tabaghat Al-Soofiye of Solami  
2. vocabular 

3. grammatical 

4. phonetic 

5. De Laugier Beaurecueil 

6. W. Ivanow 



1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني
 

 

143 

7. Gilbert Lazard 
8. formalist 

9. functionalist 
10. congnitive 
11. analogie 

  

  منابع. 6
  نشر ني: تهران. چالش ميان فارسي و عربي). 1385(آذرنوش، آذرتاش  •
  . متس: تهران. تاريخ زبان فارسي). 1385(ابوالقاسمي، محسن  •
  .سمت: تهران. دستور تاريخي زبان فارسي). 1383(  ------------  •
  .ققنوس: تهران. )اتيمولوژي(شناسي  ريشه). 1379( ------------  •
اشرف  ايرج افشار و علية با مقدم. �	��
�عن حقايق  �	����). 1388(علي  بن هروي، موفّق •

  .هاي ميراث مكتوب مركز پژوهش: تهران. صادقي
: تهران. تصحيح محمدسرور مواليي. الصوفيه طبقات). 1386(محمد  بن عبداهللا انصاري، •

  .طوس
با تصحيح و حواشي و تعليقات و فهارس و . الصوفيهطبقات). 1380(  ------------  •

: تهران. به اهتمام و كوشش حسين آهي. فرهنگ و قواعد دستوري عبدالحي حبيبي قندهاري
 فروغي

به تصحيح . رسائل فارسي خواجه عبداهللا انصاريمجموعه  ).1377(  ------------  •
  طوس: تهران. 2چ. سرور مواليي محمد

تحقيق و تصحيح مرتضي . )1375( بخشي از تفسيري كهن به پارسي از مؤلفي ناشناخته •
دفتر نشر : تهران. با مقدمه و فهرست برابرهاي قرآني فارسي علي رواقي. اهللا شيرازي آيت

 . قبله ميراث مكتوب، نشر

ة ترجم. )خواجه عبداهللا انصاري(سرگذشت پير هرات ). 1379(بوركوي، سرژدولوژيه دو  •
  .هنري الست فردا - فرهنگية مؤسس: تهران. روان فرهادي

  .سمت: تهران. اي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمه). 1389( نيا، محمدرضا حافظ •
: تهران. و تكوين دستور زايشي پيدايش: شناسي نظري زبان). 1383(دبيرمقدم، محمد  •
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  .سمت
المعارف  �مركز داير: تهران . 2چ. هاي ايراني تاريخ زبان). 1388(بيدي، حسن  رضايي باغ •

  .بزرگ اسالمي
شناختي دياتسارون فارسي؛ متني از  هاي زبان ويژگي«). 1387(  -----------------  •

  . 23 -  7صص). پاييز. (42ش. آينه ميراث. »قرن هفتم هجري
نخستين مجموعه سخنراني مشترك . »شناسي زبان فارسيگونه«). 1387(رواقي، علي  •

به كوشش . زير نظر حسن حبيبي. شناسي ن  فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد ايرا
 . فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. حسن قريبي

. ي مجدالدين كيوانيترجمه. خواجه عبداهللا انصاري. )1385( فرهادي، عبدالغفورروان •
 .نشرمركز: تهران

هاي دوم و سوم عربي زباني در ادبيات فارسي سدهة دور). 1380(الدين زاهدف، نظام •
  .دشتستان: تهران. پروين منزوية ترجم. هجري قمري

االسالم خواجه عبداهللا انصاري  شيخ). 1386). (محمدسعيد عبدالمجيد(سعيداالفغاني  •
: تهران. عزيزاهللا عليزاده مالستانية ترجم. يد فلسفي و كالميهروي؛ زندگي، آراء، عقا

  ).عرفان(محمدابراهيم شريعتي افغانستاني 
 .دانشگاه آزاد ايران: تهران. تكوين زبان فارسي). 1371(اشرف صادقي، علي •

تأثير زبان فارسي و ة اشرف صادقي دربار گفتاري از علي«). 1386( -------------  •
  ).86/6/31. (تهران امروزة نشري  .»عربي بر يكديگر

. »هاي فارسي و عربي از يكديگر چگونگي تأثيرپذيري زبان«). 1382(اهللا  ظفري، ولي •
  . 196 - 183صص. 37ش. علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتية پژوهشنام

  .زوار: تهران. تاريخ مختصر زبان فارسي از آغاز تاكنون). 1387( فرشيدورد، خسرو •
  .دانشگاه تهران: تهران. 7چ. عربي در فارسي). 1373( -----------  •
. روش تحقيق در علوم انساني ).1385(زاده اشرفي، علي و سيدمهدي حسيني  مهدي •

  .يكان: تهران
  .فرهنگ نشر نو: تهران. تاريخ زبان فارسي). 1382(خانلري، پرويز ناتل •
ي موالنا در فيه زبان - هاي ساختاري بررسي ويژگي). 1383(نصري نصرآبادي، گلپر  •
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 .تهران. دانشگاه تربيت مدرس. كارشناسي ارشدة نام پايان. فيه و مكتوبات ما 
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