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واع مطرح شده و ان« حالت اسم»شناسی تحت عنوان های زباندر نظریه« اِعراب اسم»بحث 

است. مقالة حاضر با شده های مختلف جهان معرفیهای آن در زباننمایی و نشانهالگوهای حالت

یح از منظر ها( در عربی قدیم و فصظام دستوریِ حاکم بر آنهد  بررسی این الگوهای منظم  و ن

است. با ردیدهشناسی زبان تدوین گشناسی با تکیه بر رویکرد ردهها و اصطالحات زبانبندیدسته

توان یمهای ساختاری و صوری  مبتنی بر صورت نهایی کلمه( دو الگوی کلی را تکیه بر مالک

رد و جمع های مفهای فاقد پسوندِ شمار  اسم( اسم1یص داد: نمایی اسم در عربی تشخدر حالت

یهی(؛ الدهند  حالت فاعلی، مفعولی و مضا عضوی حالت را تشکیل میمکسر( که یک نظام سه

ز یک نظام اهای مثنی، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث( که های دارای پسوندِ شمار  اسم( اسم2و 

ش، است در هر بخو غیرفاعلی(. پژوهش حاضر کوشیده کنند  حالت فاعلیدوعضوی تبعیت می

ضمن طرح  بنیاد توضیح دهد و در مواردیرفتارهای غالب و نیز استثنائات را با نگاهی نظریه

 مطرح کند. آتیهای ونحو عربی، سؤاالتی را برای پژوهشانتقاداتی از صر 
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 مقدمه .1

ات شناسی برای توصیف تغییرهای زباناصطالحی است که در نظریه« حالت اسم»

ر بعضی رود. به بیان دیگر، دکار میصورت اسم در ارتباط با نقش دستوری آن به

کند های خاصی دریافت میجمله، نشانه اش درها اسم با توجه به نقش دستوریزبان

کند. اش تغییر میضمیر(، متناسب با نقش دستورییا تمامی صورت اسم  معموالً 

ای برای این مفهوم است اصطالح جاافتاده« حالت»، شناسی در ایراندر منابع زبان

 اصطالح و بر سر کاربرد آن اتفاق نظر وجود دارد. در دستورهای زبان عربی معموالً

ا ینصب/جرّ  قابلیت پذیرش اعراب رفع/« معرب یا مبنی بودن»معنای به« حالة»

رود و درواقع، کار میقابلیت پذیرش آن و تغییرناپذیربودنِ آوای پایانی کلمه( بهعدم

؛ 260-259: 1377ى، الدیباجتر از مفهوم مورد بحث دارد  نک. کاربردی عام

دقیقاً با اصطالح « حالت»شناختی (. اصطالح زبان41-40ق: 1434راجحى، ال

ن کلمه ای است که در پایااعراب، نشانه»است:  در کتب نحو عربی منطبق« إعراب»

کند؛ یعنی نقش آن را در جمله در جمله معین می را گیرد و جایگاهشقرار می

 (. 42ق: 1434راجحى، ال « کندمعین می

ــر ــم مقالة حاضـ ــی خود را به اسـ ها در زبان عربی محدود کرده و حوزة بررسـ

ست  و  اظهارنظری درمورد اعراب فعل نکرده ست که در  نوعاً نیز حالت، پدیدها ای ا

مورد اســم مطرح اســت، نه فعل(. از ســوی دیگر، حالت ضــمایر نیز در عربی قابل 

ــت، ولی به دلیل پیچیدگی  ــی اسـ هایی که این بحث به همراه دارد، در این بررسـ

شده      شته  سی کنار گذا ست. همچنین  پژوهش از حوزة برر این مقاله وارد بحث  ،ا

خصــو  اســت. در  اعطاکنندة حالت در نظریة چامســکی( نشــده« عامل اِعراب»

سم نیز رویکرد روش  ست که به پیروی از رده  حالت ا سان   شناختی مقاله، این ا شنا

های ها بر اساس داده های زبانها و تفاوتبندی شباهت زبان که به مقایسه و طبقه 
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اردی اطالق کرده را فقط به مو« حالت»مفهوم  ،پردازندشــده میواقعی و گردآوری

است و از  ای صوری برای آن ظاهر شدهنشانه ، یعنی که تظاهر عینی و صوری دارد 

ــت،   ــکی و پیروانش معمول اس ورود به تعاریف انتزاعی حالت که در رویکرد چامس

ــت. به بیان دقیقپرهیز کرده ــوری و  اس ــواهد ص ــرفاً با تکیه بر ش تر، این مقاله ص

گرایی و بازسازی ساختاری و معنایی از هرگونه انتزاعاست و  ساختاری تدوین شده

سته   شده و در د شانه  بندیخودداری  شکار ها منحصراً به ن شده  های آ  حالت توجه 

ست. همچنین  های بعضاً  گراییشده در متن مقاله، انتزاع های ارائهالی تحلیلالبه ،ا

 است. موجود در کتب دستورزبان عربی نیز مورد انتقاد قرار گرفته

ــر     گونه  بی از ونحو مدنظر قرار گرفته، ترکی  ای از زبان عربی که در منابع صـ

ــیح و  عربی قدیم ــت. عربی قدیم که در منابع زبانعربی فص ــی،  اس ــناس عربی ش
سیک  شعر و ن   گونه ،شود نیز نامیده می کال ست که در قرآن و متون  ثر قدیم ای ا

ــ دیده می ــود و عربی فصــیح که در اص ــی زبان، طالح جامعهش ــناس عربی معیار ش
 وزش و...(های رسمی  رسانه، آم  ای است که در موقعیت گونه ،نام دارد  استاندارد( 

و نحوی  خصوصاً بحث حالت    لحاظ قواعد صرفی شود. این دو گونه از  استفاده می 

صر       ضر نیز در چهارچوب  سم( تفاوت چندانی ندارند و در مقالة حا بی، ونحو عرا

سیر تحول           نظر بودههمین دو گونه مد شت نظام حالت در م سرنو سی  ست. برر ا

 طلبد.های محلی( مجال مستقلی میهای گفتاری امروز  لهجهعربی قدیم به گونه

ونحو عربی ای آشــنا با مباحث و اصــطالحات صــر مخاطب این مقاله خواننده

ــده  ئة تعریف و مثال بر     درنظر گرفته شـ ــت و به همین دلیل معموالً از ارا ای اسـ

شده و مثال   صطالحات رایج در منابع مذکور خودداری  سی  ا های موجود نیز به فار

شده  صویری کلی از       ترجمه ن ست برای ارائة ت شی ا ضر تال اند. درمجموع، مقالة حا
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ــته یکی از ویژگی ــتوریِ زبان عربی در چهارچوب تعاریف و دس های بندیهای دس

سی برای    های زبانعمومی که در نظریه صیف و تحلیل رفتارهای زبان شنا های تو

اند. درواقع، تعاریف و اصــطالحاتی که در این مقاله ارائه شــده، جهان شــکل گرفته

 شـــناســـی  ازجمله نظریة زایشـــی چامســـکی، های مختلف زبانعمدتاً در نظریه

های ساختواژی( و نیز دستورهای سنتی غربی، مشترک     شناسی زبان، و نظریه  رده

ست. درعین نو مورد اتفاق بندی مجدد بحث کوشد ضمن دسته    حال، مقاله میظر ا

وبیش ها هم کمدر عربی، نشـــان دهد که چنین رفتارهایی در دیگر زبان« اعراب»

سی ویژگی  دیده می سایر   های هر زبان با توجه به ویژگیشود و برر شابه در  های م

ــری زبان  ــکل   های بشـ تری از میقتر و درک عهای دقیق گیری تحلیل منجر به شـ

شد. به بیان فنی   سائلِ مورد بحث خواهد  صل مباحث مقاله، معرفی رده م ای تر، حا

لحاظ نظام حالت اسم  الگوهای منظمِ حاکم بر حالت اسم(   است که زبان عربی از  

با     به آن تعلق دارد. در هریک از ویژگی   ــلی و فرعیِ این رده، زبان عربی  های اصـ

رده است و در مقاله بعضاً   د و گاه غیرخویشاوند( هم های دیگری  گاه خویشاون زبان

شتراک آن  های هماز این زبان شده و به وجوه ا شاره  ردة عربی نام برده  ها با عربی ا

ــده ــت. همچنینشـ مایی موازی  رقیب( در   در مواردی که الگوهای حالت      ،اسـ  ن

ــاراتی به دالیل تاریخی این تعدد الگو  هایی از زبان عربی دیده میبخش ــود، اش ش

 است.له بسنده کردهأنگارنده صرفاً به طرح مس واست شده

 های جهاننمایی در زبان. پدیدة حالت2

ــانه   کارگیری منظم و قاعده   به  1«نمایی حالت  »حالت یا     هایی خا  برای   مندِ نشـ

یا جمله است.   2سطح گروه هایشان در  دادن رابطة بین عناصر وابسته و هسته   نشان 

                                                           
1. case-marking 

2. phrase 



 11 یدیمف اهللروح /یعرب زبان در اسم حالت نظام شناسیرده 

 

ستة عمده می   شواهد چنین پدیده  سه د سیم کرد:  ای را به حداقل  ( در 1توان تق

عنوان عنوان وابســته( با مضــا   بهالیه  بهســطح گروه اســمی، رابطة بین مضــا 

عنوان وابسته( با  اضافه، رابطة بین متمم اسمی  به  ( در سطح گروه حر  2هسته(؛  

ضافه  به حر  سته(؛ و  عنواا سطح جمله، رابطة بین فاعل و مفعول 3ن ه های ( در 

تر، عنوان هسته(. به بیان ساده  عنوان وابسته( با فعل  به مستقیم و غیرمستقیم  به  

سته   »توان حالت را می سته و واب صوالً    « رابطة میان ه شانة حالت ا تعریف کرد و ن

با هستة خودش را نشان  شود تا وجود رابطه بین این عنصربرروی وابسته ظاهر می

ــانه  هایی که در آن  دهد. درواقع، زبان   هایی برای بیان این رابطه وجود دارد،    ها نشـ

ــوند. در چنین زبان  نامیده می   های دارای حالت   زبان  حالت به یک مقولة       ،هایی شـ

ــده  ــتوری تبدیل ش ــتور آن زبان برای بیان حالت،   دس ــت؛ به این معنا که دس اس

شانه  ستوری  ن ست. نمونه  درنظر گرفتهای د های نوعاً های آماری در پژوهشگیریا

صــورت های جهان، مقولة حالت بهدهد که در بیشــترِ زبانشــناختی نشــان میرده

زبانِ مورد  1031از  (2013  1محدود یا گســـترده وجود دارد. مثالً در پژوهش درایر

ــی،  ــن( و در پژوهش ایگه 63/%2زبان    652بررسـ زبانِ مورد   261 از( 2013  2سـ

شدة  های فاقد مقولة دستوری ( دارای حالت بودند. زبان7/61%زبان   161بررسی،  

ــازوکارهای دیگری مانند مطابقة فعل با فاعل  و/یا مفعول( و نیز توالی     حالت از سـ

 کنند.های جمله( استفاده میثابت کلمات  وجود ترتیب ثابت برای فاعل و مفعول

تر، ، یک مقولة دستوریِ متعلق به اسم یا به تعبیر دقیقنماییدرمجموع، حالت

اش( است و به های پیشین و پسینمتعلق به کل گروه اسمی  شامل اسم و وابسته

تواند از طریق حالت می ،گیرد. همچنینعنوان جانشین اسم( نیز تعلق میضمیر  به

                                                           
1. Dryer  
2. Iggesen 



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛    12

 

(. درواقع،  ,2004Blake :7ها نیز تسری یابد  به حرو  تعریف و صفت 1مطابقه

 ا حر  تعریف یا صفت هم تکرار شود وتواند همراه اسم بیاید، یا بنشانة حالت می

حال، جایگاه و یا فقط با حر  تعریف بیان شود  و دیگر همراه اسم نیاید(. درعین

کند نحوة ظهور نشانة حالت در گروه اسمی در هر زبانی از الگویی ثابت پیروی می

 (.Tallerman, 2015: 132-141های جهان، نک. ن الگوها در زبان برای شواهد ای

 پسوند های جهان، با فاصلة آماریِ بسیار زیاد،   ترین نشانة حالت در زبان معمول

ــت. در پژوهش درایر  ــوند و  452زبانِ دارای حالت،  652از ( 2013 اس زبان از پس

ها برای حالت، معمولِ زبانکردند  دومین ابزار زبان از پیشوند استفاده می 38فقط 

ست:   2بست واژه توان ها نمیدر بعضی زبان  ،زبان در پژوهش درایر(. همچنین 147ا

ــورت کلمه بیانگر حالت نیز   ــم تفکیک کرد و کل ص ــوند حالت را از اس ــت اپس س

 Blake, 2004: 2-3 ــاهده می ــمایر مشـ ــعیتی گاهی در ضـ ــود. (. چنین وضـ شـ

ــمایر پیچدرمجموع، حالت ــی زبان یدگینمایی ض ــتری دارد و در بعض ها های بیش

 (.Butt, 2006: 112-118آیند  های حالت فقط همراه ضمایر مینشانه

 . انواع حالت1 2

لت      حا کاربردترین  بان   در این بخش، پر هان     ها در ز ، 4مفعولی، 3فاعلی های ج

ــا  ــای نظام6براییور/بهره، و 5الیهیمض ــله های حالت و ( و تعداد اعض ــلس مراتبِ س

ها  ازجمله نظریة شـــود. در بعضـــی نظریهها معرفی میگیری آنحاکم بر شـــکل

                                                           
1. agreement 

2. clitic 
3. nominative 

4. accusative 
5. genitive 

6. dative 
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 1ساختاری های فاعلی و مفعولی را حالت بندی کلی، حالتچامسکی( در یک دسته  

ــتوری می  ــا  نامند و حالت    یا دسـ یا   2ذاتیور/برایی را حالت   الیهی و بهرههای مضـ

ــتة اولButt, 2006؛ Baker, 2015معنایی    ــاختاری میان  (. دسـ تحت رابطة سـ

سته( و دریافت اعطاء سته( تعریف می کنندة حالت  ه ستة   کنندة حالت  واب شود؛ د

ــته  تحت رابطة معنایی میان آن     دوم ــر پیگیری      ها. این دسـ بندی در مقالة حاضـ

 است.نشده

گیرد که هایی تعلق میاست. این حالت به اسم  فاعلی نخستین حالتِ پرکاربرد،  

ها  در جایگاه فاعل/نهاد جمله قرار دارند و محموِل آن جمله، خبری را در مورد آن        

ــ4، نک. بخش «محمول»کند  برای تعریف بیان می ــ1ــ ــ1ــ از مقالة حاضر(.  2ــ

کنند و خبری را هایی که خودشان نقش محمول را در جمله ایفا می همچنین اسم 

ــبت می      (. حالت   Blake, 2004: 5د  گیرن دهند، حالت فاعلی می    به فاعل/نهاد نسـ

ای ندارد: غیاب نشانة حالت  نشانة صفر در    های جهان معموالً نشانه فاعلی در زبان

ست. دومین حالتِ پرکاربرد،    تقابل با حالت شانه( بیانگر حالت فاعلی ا های دارای ن

ها متمم است که به مفعول مستقیم و غیرمستقیم و در بعضی زبان      مفعولیحالت 

ــی زبانحر  ــا  دارد. در بعضـ ــافه اختصـ ــله، دیرِش اضـ ها قیدهای بیانگر فاصـ

مدت  لت مفعولی می           حا عل( نیز  تار  نحوة وقوع ف عل( و رف مان وقوع ف ند  ز گیر

 Kittilä and Malchukov, 2008: 553           لت حا کاربرد،  لت پر حا ــومین  (. سـ

ضا   سم    الیهیم ست که متعلق به ا سم   ا سته به ا ست و نمونة  های دیگر اهای واب

صلی آن،   سمِ تحت تملک، همان     مالکا در یک گروه اسمیِ بیانگر مالکیت است  ا

ضی زبان     ست(. در بع ضا  ا ضا    ها متمم حر م ضافه نیز حالت م گیرد الیهی میا

                                                           
1. structural 
2. inherent 
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(Lander, 2008: 589)   چهارمین حالت پرکاربرد( نیز عمدتاً        ور/براییبهره. حالت 

ــتقیم تعلق دارد    لت   (Blake, 2004: 143-144)به مفعول غیرمسـ حا  ها  . این 

سله    شکیل می سل ساده   مراتبی را ت صورت  سب نیاز    سازی دهند که  شدة آن  برح

ــت  برای صــورت کامل آن، نک.   ( آمده1مباحث مقالة حاضــر( در    ,Blakeاس

2004: 156:) 

 هاتسایر حال <ور بهره <الیهی مضا  <مفعولی  <(     فاعلی 1 

ها مستلزم فوق به این معناست که در هر زبانی وجود هریک از حالتمراتب سلسله

مراتب( در همان زبان است. مثالً اگر در زبانی های باالتر  در سلسلهوجود حالت

های باالتر  فاعلی، مفعولی و ور وجود داشته باشد، الزاماً حالتحالت بهره

 رد.الیهی( نیز در آن زبان وجود دامضا 

صوالً تعدا  شانه ا های موجود در های حالت در هر زبان، مبنای شمارش حالت د ن

صفر برای حالت فاعلی(. زبان     آن زبان قرار می شانة  ساب ن های دارای گیرد  با احت

لت                     حا فاعلی و  لت  حا ند:  لت دار حا قل دو  حدا لت،  فاعلی حا  . در چنین 1غیر

ــتوری غیر از فاعهایی حالت غیرفاعلی، تمام رابطهزبان ــامل مفعول های دس ل  ش

ستقیم، متمم حر     ستقیم و غیرم شش می   م ضافه و...( را پو های دارای دهد. زبانا

سه حالت را می  های دارای نامید؛ زبان کوچک/محدودتوان دارای نظام حالت دو یا 

 های دارای شش یا هفت حالت دارند؛ زبان متوسط چهار یا پنج حالت، نظام حالت 

های های دارای هشت یا نه حالت، و زبانهستند؛ و زبان گستردهدارای نظام حالت 

ــتر، به ــتردهترتیب، نظام حالت دارای ده حالت یا بیشـ ــیار گسـ و نظام حالت  بسـ

                                                           
1. oblique 
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ــترده فوق ــاهدة فراوانی Velupillai, 2012: 176-177دارند  العاده گس ؛ برای مش

 (.Iggesen, 2013گیری، نک. ها در یک نمونهآماری و توزیع جغرافیاییِ این نظام

 ونحو عربی. پیشینة بحث در صرف3

ونحو( بحث حالت اسم در بخش نحو تحت عنوان  در دستورهای زبان عربی  صر   

سم » شده « اِعراب ا ستی     مطرح  سابقة طرح این بحث در زبان عربی به نخ ست.  ن ا

وم سیبویه  قرن د  الکتاباست، یعنی   دستور مکتوب عربی که به دست ما رسیده   

صطالح  گردد. وی در توضیح پدیدة حالت هجری( بازمی ست « عمل»نمایی از ا فاده ا

سم      ضی ا ضی حرو  و بع ست که افعال، بع ستند و بر  « عامل»ها کرده و معتقد ا ه

ــانه گذارند. این تأثیرگذاری بهخود تأثیر می« معمولِ» ــورت نش هایی در انتهای ص

سیبو   معمول ظاهر می شانه شود که  شامل  و  نامیده «اإلعرابحر »ها را یه این ن

ــب و جر ــت رفع، نص ــیبویه،  اس ــوی د14-9ق: 1410 س یگر، بحث عمل و (. ازس

است  شامل رفع، نصب    حرو  اعراب به همین صورت درمورد فعل نیز مطرح شده  

 گیرد.و جزم( که خارج از چهارچوب مقالة حاضر قرار می

های بعد نیز گذاری کرد، در قرنل پیش پایهدویست ساسنتی که سیبویه هزارو

تداوم یافت. دســـتورهای زبان عربی که محصـــول این ســـنت دیرپای هســـتند،  

ــیف ــانهدرمجموع، توص های آن و های خوب و کارآمدی برای الگوهای اعراب و نش

سم   ستثنایی ا سه نکتة انتقادی  حال، دست روند. بااینشمار می ها بهرفتارهای ا کم 

 توصیف به  تنها( این دستورها  1ان درمورد این منابع دستوری مطرح کرد:  تورا می

ــده یابیعلتاند و نوعاً وارد بحث  رفتارهای زبانی پرداخته   اند؛ برای این رفتارها نشـ

صیف 2 ستقالً درنظر می ( تو گیرند و برقراری های مذکور، رفتارهای زبان عربی را م

ــایر زبان   ویژگیهای زبان عربی و   رابطه بین ویژگی  ها و بحث   های مرتبط در سـ
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ــباهت   وجه مدنظر   هیچهای مختلف جهان را به   های موجود بین زبان  ها و تفاوت  شـ

اند، مانند سیبویه ارائه کرده ،گذاران نحو عربی( مفاهیم و مباحثی که پایه3ندارند؛ 

ــاهد ونحوهای امروزی نیز مطرح اســـت و در طول قرنوبیش در صـــر کم ها شـ

 آمیز( ادعا شــدهکه بعضــاً  هرچند شــاید اغراقآنجا اســت تاترین تغییرات بودهکم

شناسی در عربی، چیزی جز انبوهی از شرح و تفسیر بر      کل سنت زبان »است که  

 (.51: 1391 ورستیگ، « سیبویه نیست الکتاب

 نمایی در زبان عربی. حالت4

ــاس مباحث بخش     ــل1-2براسـ ــله ( و سـ  نمایی را  (، دو الگوی حالت  1مراتب   سـ

ــه می ــاهده کرد: یک نظام س ــامل  توان در نظام حالت زبان عربی مش ــوی  ش عض

ضا  حالت شامل حالت   های فاعلی، مفعولی و م ضوی   های الیهی( و یک نظام دوع

( معرفی 2ــــ4( و  1ــــ4های  ترتیب در بخشفاعلی و غیرفاعلی(. این دو نظام به

 خواهندشد.

 عضویظام سه. ن1 4

های جمع مکسر در چهارچوب یک نظامِ دارای سه   های مفرد و اسم در عربی، اسم 

ــانة حالتِ متمایز در جمله حضــور می ــه حالت متمایز که هرکدام نش یابند. این س

(، حالت 1ـ 1ـ 4 بخش [u-]اند از: حالت فاعلی با نشانة خا  خود را دارند، عبارت

ــانة مفعولی  ــا 2ـــــ1ـــــ4 بخش [æ-]با نش ــانة ( و حالت مض  [i-]الیهی با نش

ــ4 بخش ــ1ـ (. وجه اشتراک دو گروه مذکور  مفرد و جمع مکسر( این است که 3ـ

سوندِ  هیچ شان  شمار کدام پ دهندة تعداد( ندارند و آخرین آوای کلمه متعلق به  ن

صوت          سوند حالت که یک واکه/م سم، پ سته ا ست. درواقع، در این دو د سم ا خود ا



 17 یدیمف اهللروح /یعرب زبان در اسم حالت نظام شناسیرده 

 

ــتقیماً  ــت، مس ــل    اس ــت، متص ــامت اس ــم که یک همخوان/ص  به آخرین آوای اس

ــمطبقه ،گردد. البتهمی ــر »ها در عربی وجود دارد که ای از اس نامیده « غیرمنص

ــانه     می ــتثنایی درقبال نشـ ــود و رفتاری اسـ های حالت و نکره دارد. در بخش    شـ

ــ4  ــ1ــ طبقة کوچکی از  ،ها معرفی خواهدشد. همچنینهای این اسم( ویژگی3ــ

( اگر اســم یا ضــمیری را أب، أخ، ذو، ... شــامل « اســماء خمســه»ها به نام ماســ

ضا  به شان به   عنوان م شانة حالت شیده ظاهر می   الیه بگیرند، ن شود  صورت واکة ک

تاه    کة کو باع می » وا ــ فاعلی،      [:u-]«(: گردداِشـ لت  حا لت    [:æ-]برای  حا برای 

 الیهی. برای حالت مضا  [:i-]مفعولی، و 

 حالت فاعلی. 1 1 4

ــ  های فاعلیدر ردة زبان شانه ــ های صرفی و نحویِ  گذاری و ویژگیمفعولی  که ن

عل     علِ ف با مفعول قرار می       فا بل  قا عدی در ت لت    1گیرد(های الزم و مت حا معموالً 

شانه  شانة حالت مفعولی قرار      فاعلی ن ضور ن شانه، در تقابل با ح ای ندارد و غیاب ن

بااین  بان  حال، در طیف  دارد.  فاعلی نیز دارای      محدودی از ز لت  های این رده، حا

ضی از این زبان      ست: در بع شانه ا شانه ن ضی  ها حالت مفعولی، ن ای ندارد، و در بع

ــانه     های  های زبان  اند  برای مطالعة ویژگی   حالت فاعلی و مفعولی هر دو دارای نشـ

شانه  ست  زبان (. زبان عربی جزءKönig, 2008دار، نک. دارای حالت فاعلیِ ن هایی ا

ــوندهای   ــتند: پس ــانه هس  [æ-]و  [u-]که حالت فاعلی و مفعولی هر دو دارای نش

ــانة حالت فاعلی و مفعولیبه ــتورترتیب، نش ــماند. در دس های دارای های عربی، اس

بندی های زیر، تالشــی برای طبقهشــوند. بخشنامیده می« مرفوع»حالت فاعلی 

                                                           
های فاعل فعل گذاری و ویژگیها نشانهگیرد که در آنقرار می مطلق ـ کُناییها در تقابل با ردة . این رده از زبان1

 : فصل اول(.1392متعدی در تقابل با فاعل فعل الزم و مفعول است  نک. دبیرمقدم، 
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ــت، به ــود و هم نگاه تمامی نمونه ای که همگونهمرفوعات اس ــامل ش های آن را ش

 شناسی لحاظ گردد.های زبانگرایانة نظریهتعمیم

 . فاعل )در مفهوم وسیع(1 1 1 4

سته  ستورهای    « فاعل»ای که در این بخش باید مطرح کرد، اولین د صطالح د در ا

ــناد داده می  ــمی که به آن اس ــت: اس ــود و پس از فعل تامِّ زبان عربی اس لوم معش

شرتو می صر  351: 1377ى، الدیباج؛ 41: 4ق، ج1429ى، نآید  ال حث نظر از ب(. 

 5 های تقدیری  که در بخشضمایر  که خارج از قلمرو مقالة حاضر است( و فاعل   

ــوند حالت فاعل ،ها خواهیم پرداخت(به آن ــر همواره پسـ های مفرد و جمع مکسـ

ــوند  فاعلی می ــد، پس ــم نکره باش ــو [n-]نکرة  گیرند و اگر اس ند حالت پس از پس

سم می سم          آید. همچنین برخی ا سم فاعل، ا صدر، ا شامل م شتق از فعل   های م

ضیل( می        سم تف شبّهه و ا صفت م : 1377توانند فاعل بگیرند  الدیباجى، مفعول، 

504-508.) 

ها نیز است. این اسم« ب فاعلئنا»های دارای حالت فاعلی، دومین دسته از اسم

سناد آیند و در محل دریافتِ میپس از فعل  ستة اول  واقع 1اِ اند. تنها تفاوتی که با د

دهندة عمل یا شان در انجام فعل است: فاعل فعل معلوم، انجام  دارند، نوع مشارکت 

ــت، ولی نا دارندة ویژگی  ــت.        ئ ای اسـ ب فاعل در فعل مجهول، پذیرندة عمل اسـ

فارســی و انگلیســی( از این تفاوت ها  ازجمله دســتورهای مدوّنِ بســیاری از زبان

اند و با تکیه بر شباهت ساختاری و نقشی، هردو دستة فوق     نظر کردهمعنایی صر  

 اند.نامیده فاعلرا 

                                                           
1. predication 
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است که همچنان در محل اسناد است، ولی جایگاه « مبتدا»دستة سوم، 

 فاعلها ها نیز در بسیاری از دستورزباناش در ابتدای جمله است. این اسمساختاری

 شوند.نامیده می

 (.70و 59: 4ق، ج1429ى، ن الشرتو  یُرقّى األممَ. العلمُمفیدٌ. /  العلمُ( 2 

ها اسناد ها را نیز دراینجا باید نام برد که همچنان به آنسه دستة دیگر از اسم   

سم افعا        می صار، ...(، ا صه  کان، لیس،  سم افعال ناق ل شود و حالت فاعلی دارند: ا

عمل  هالعامل الحرو   لیسمقاربه  کاد، عسی، جعل، أخذ، ...( و اسم حرو  شبیه    

ی عربی(  دراصطالح دستورها   فاعللیس: إن، ما، ال، الت(. دستة اول و دوم، شبیه   

نة قراردادن فاعل، مبتدا و اسـم  . پیشـی کنند و دسـتة سـوم، شـبیه مبتدا   عمل می

ــتة واحد، به  ــه در یک دس راهیم ( به ابداعات اب99: 1393گفتة خرمی  افعال ناقص

راه گردد. وی این سـه نوع اسـم را هم  بازمی( 1937  إحیاءالنحومصـطفی در کتاب  

سم حرو    شبه ا صوبات( در یک باب واحد به نام   هم ضوع »بالفعل  از من رار ق« مو

 بود. داده

 . خبر )محمول(2 1 1 4

سبت دادن( را برعهده     سناددهی  ن در منطق، کلمه یا گروهی از کلمات که نقش ا

ــی یا چیزی بیان می ــود. نامیده می محمولکنند، دارند و خبری را درمورد کس ش

براســاس این تعریف، افعال در جمالت مختلف، محمول هســتند. همچنین اســم و 

سی یا چیزی بیان  صفت می  توانند نقش محمول را ایفا کنند  خبری را درمورد ک

لت بگیرند. در عربی، این محمول      لت     کنند( و حا به دو گروه   ها ازلحاظ حا مایی  ن

میه، خبر حرو  مشــبّهه بالفعل  إنّ، أنّ، ( خبر در جملة اســ1شــوند: تقســیم می

( خبر افعال ناقصه و خبر 2گیرند؛ لکنّ، ...( و خبر الی نفی جنس، حالت فاعلی می
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گیرند. درمجموع، تفکیک و تمایزگذاری بین حالت مفعولی می لیسحرو  شــبیه 

شانة حالت، بحثی است که در بعضی زبان      سمی ازلحاظ ن ها انواع مختلف محمول ا

و در  (Wetzer, 1996; Roy, 2013  است جمله روسی و فنالندی( بررسی شده    از

ــأ تاریخی این تفکیک نیازمند بررســی بیشــتر در   ــتوری و منش عربی نیز علل دس

ــابه در زبان ــت. درواقع، مطالعات آتی ضــمن توجه به رفتارهای مش های جهان اس

ــت که علت این رفتار دوگانة           ــت، این اسـ ــی که قابل طرح اسـ ــشـ زبان با    پرسـ

در  بهمفعولٌ، رفتاری شــبیه (2 های غیرفعلی چیســتآ آیا خبرهای گروه محمول
گشت.  ( مجدداً به این سؤال بازخواهیم3ــــ2ــــ1ــــ4اندآ در بخش  گرفتهپیش 

صفتی در حالت فاعلی   ( نمونه3درهرحال، جمالت   سمی و  اند و هایی از محمول ا

 ها در حالت مفعولی:هایی از همین نوع محمول( نمونه4جمالت  

 (.61و  62 :4ق، ج1429ى، ن.  الشرتوبهيمةُ مِن  خیرٌالفقرِ. / إنسانُ  زينة ُ( العفا ُ 3 

 (.326و  323: 1377ى، الدیباج   حسنةُ  النتيجة ُ. / أصبحتْ حدیداًأو  حجارةُ ( کونوا 4 

 . منادای مفرد3 1 1 4

نادا   ندا    به »در عربی اگر م یا همراه حر   هایی  نادای مفرد(    « تن ید  م یا لت   ب حا  ،

«( فاعل یا مفعولِ متعلق به اسم »الیه یا گیرد و اگر وابستة اسمی  مضا    فاعلی می

داشـــت.  اضـــافه  جارّومجرور( بگیرد، حالت مفعولی خواهدیا وابســـتة گروه حر 

 اند:لیهایی از منادا در حالت فاعلی و مفعوترتیب، نمونه( به6( و  5جمالت  

 .(206: 4ق، ج1429ى، ن الشرتو رجالُ( یا 5 

 .(206و  207: 4ق، ج1429ى، ن الشرتو المدرسةِ فی  تلمیذاًفعلُهُ. / یا  جمیالً( یا 6 
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ه همچنین اگر منادای مفرد، مصداق عام داشته باشد، یعنی به قصد خطاب ب

هد باشد  منادای نکرة غیرمقصوده(، حالت مفعولی خوا فرد مشخصی گفته نشده

 گرفت:

 .(326و 323: 1377ى، الدیباج  تَنَبَّهْ غافالً( یا 7 

ا اصل توضیح این تنوع ساختاری، حالت مفعولی ر برایدستورهای زبان عربی در 

، اعراب معتقدند که منادای منصوبدستورنویسان  .و حالت فاعلی را فرع اندگرفته

ت در ضّم اس ظاهری دارد و منادای دارای ضمّه اعراب محلی دارد، یعنی مبنی بر

؛ 421-415: 1377ى، ؛ الدیباج210-205: 4ق، ج1429ى، نمحل نصب  الشرتو

. استدالل (137: 1382؛ ماهیار، 178: 1387؛ ضیف، 297-288ق: 1434الراجحى، 

اییِ محذو  استوار است که منادا درواقع، مفعولِ یک فعل ند فوق اصوالً بر این فرض

 همین دلیل، همواره منصوب است. به( است و أطلب، أدعو، اُنادى همانند 

. واقعیت وجود نداردای صوری برای تأیید چنین ادعایی حال، ظاهراً قرینهاین با

نماییِ منادا تنوع ساختاری وجود دارد و انکار این زبانی، این است که در حالت

 گرایی و تالش برای معرفی الگوی واحد  به قیمتواقعیت زبانی با توسل به انتزاع

رسد. از سوی دیگر، یک استدالل نظر نمیگرفتن رفتار ظاهریِ زبان( موجّه بهنادیده

تواند این باشد که مناداهای در تضعیف دیدگاه دستوریان عربی درخصو  منادا می

بنابراین،  .مضموم، قبل از ورود به ساخت ندا لزوماً نشانة ضمه در انتهای خود ندارند

در « بناء»است. درواقع، تعریف عمومی  ها افزودهرا به آنبافت نحوی ندا این نشانه 

تأثیر باشد که تحت دستورهای عربی این است که آخر کلمه نشانة واحدی داشته

(. به بیان دیگر، منادای مفتوح و 263: 1377عوامل اعراب تغییر نکند  الدیباجى، 

دادنِ و ترجیحکنند شان نشانة حالت دریافت میدر ساخت نحوی ،مضموم، هردو
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یکی از این دو نشانة حالت بر دیگری، وجهی ندارد و قاعدتاً باید دالیل این دوگانگی 

 .1الگوی حالت منادا را در سیر تحول تاریخی زبان عربی جستجو کرد

 . حالت مفعولی2 1 4

ــ4در بخش   ــ1ـــ  های دارای حالت فاعلیِ شــد که عربی در ردة زبان ( گفته1ـــ

ــانه  ــت که در چنین    پیامد این ویژگی رده   .2دارددار قرار نشـ ناختی، این اسـ ــ  شـ

نمایی دارد. درواقع، ها را در نظام حالتترین نقش، گستردهحالت مفعولیهایی زبان

عنوان های حالت مفعولی در زبان عربی، حاصل ردة این زبان بهطیف گستردة نقش

شانه  ست و  یک زبانِ دارای حالت فاعلیِ ن حال، حالت مفعولی در عربی، درعیندار ا

سترده  سته از زبان گ سامی  زبان ترین کاربرد را در بین آن د خانوادة های همهای 

(. Hasselbach, 2013: 275, 292کنند، دارد  استفاده می [æ-]عربی( که از پسوند 

سم هایی که در پی میدر بخش سه   آید، ا صوبات( در  های دارای حالت مفعولی  من

 اند.شدهبندیهِ کلی دستهگرو

 . مفعول مستقیم و غیرمستقیم1 2 1 4

ستقیم را چنین تعریف می    منابع زبان سی، مفعول م ستقیماً   کنند: شنا سمی که م ا
(. Richards & Schmidt, 2010: 405  گیرد  تــأثیر کنِش فعــل قرار می       تحــت 

                                                           
 ,Daniel and Spencerعلی دارد  ای همانند حالت فانشان است یا نشانههای جهان، بی. منادا در بسیاری از زبان1

2008: 627-628; Blake, 2004: 5, 21).  در عربی هم حالت فاعلی منادا را درراستای همین الگوی معمول در

باخ است؛ ازجمله دیدگاه هاسل شدههایی ارائه توان توضیح داد. در توضیح حالت مفعولی منادا نیز فرضیهها میزبان

نشان بوده و نمای بیحالت [æ-]تر در تاریخ زبان عربی، معتقد است در مقاطعی متقدم( که 298-300 :2013 

 رفته است.کار میبرای تمام مناداها به
است که در تقابل با « نشانداری حالت فاعلی»تر با عنوان ای وسیعبودن حالت فاعلی، بخشی از پدیدهدار. نشانه2

 است.یرد. در مقالة حاضر تعمداً از ورود به این بحث خودداری شده گبودن حالت مفعولی قرار مینشانبی
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در افعالی که فقط « بهمفعولٌ»دراصــطالح دســتورهای عربی، این تعریف تقریباً بر 

ند، منطبق اســـت:   یک مفعول می  عل بر آن واقع می      گیر فا ملِ  چه ع ــودآن  شـ

ــرتو ــلی142: 4ق، ج1429ى، ن الشـ های  ترین نقش حالت مفعولی در زبان   (. اصـ

شانه  ست     جهان، ن سم ا (. در Kittilä & Malchukov, 2008: 549گذاریِ همین ا

سم فاعل و صفت مبالغه      زبان عربی، عالوه بر فعل متعدی، عناصری  چون مصدر، ا

-177و  170-165: 4ق، ج1429ى، نتوانند مفعول مستقیم بگیرند  الشرتوهم می

 (.207-206ق: 1434؛ الراجحى، 181

اسمی توان شناسی، مفعول غیرمستقیم را میاز سوی دیگر، بر اساس منابع زبان
کرد  تعریف ،بَرَدمیمفعول مستقیم است یا از کنش فعل بهره ة کنندکه دریافت

 Richards and Schmidt, 2010: 405ها در افعال (. این تعریف بر یکی از مفعول

 کند:دومفعولیِ عربی صدق می

 .(370: 1377 الدیباجى،  جائزةُ  التلمیذَ( منح األستاذُ 8 

ــتورهای عربی، اســم  ــبیه دس  بهمفعولٌدر مثال فوق را نیز « التلمیذ»هایی ش
سته  سته دان ضیح چنین   ،اندای برای آن ارائه نکردهبندی جداگانهاند و د ولی در تو

« که به او اعطاشدهآن» المعطَی( و « آنچه اعطاشده»های شواهدی، استفاده از واژه

ــود  الدیباجى،   له( دیده می   المعطَی ــاره به تفاوت    370: 1377شـ ( که نوعی اشـ

ها  ازجمله دومفعولی است. درواقع، برخال  بعضی زبان  ها در افعال معنایی مفعول

ستقیم را با حر      سی( که مفعول غیرم سی و برخی موارد در انگلی شان    فار ضافه ن ا

ــان  می ــانة واحدی دارند و معنا و ترتیب ظهورش دهند، در عربی، هردو مفعول، نش
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شخیص آن   ساس الگوهای مختلف زبان( مالک ت ست پس از فعل  بر ا ین همچن .1ها

 تواند مفعول غیرمستقیم بگیرد:کم اسم فاعل نیز میدر عربی، عالوه بر فعل، دست

 (.168: 4ق، ج1429ى، نثوباً  الشرتو الفقیرَ( السخىُّ کاسٍ 9 

« أرَی»هایی چون برای فعل بهمفعولٌدستورهای زبان عربی از امکان وجود سه 

: 1377؛ الدیباجى، 156-154: 4ق، ج1429ى، ناند  الشرتوهم سخن گفته« أعلم»و 

: 1382؛ ماهیار، 152: 1387؛ ضیف، 223-220ق: 1434؛ الراجحى، 381-383

اند. پیگیری این بحث ( و اغلب، اصل مفعول دوم و سوم را مبتدا و خبر دانسته117

ها در زبان مفعول سومولی اصوالً مقولة دستوری  ،در حیطة مقالة حاضر نیست

را برای تحلیل  2(روش قید « حال»هایی چون بتوان گزینهاست و شاید  مطرح نشده

 شواهد مورد بحث در عربی درنظر گرفت.

 . قیدها2 2 1 4

فیه(،  حال(، بعضی قیدهای زمان و مکان و مقدار  مفعولٌ روشدر عربی، قیدهای 

 دُوْرِ/ له(، قیدهای دارای معنای هنگامِ/قیدهای بیانگر قصد و نیت و سبب  مفعولٌ

معه( و عناصر تأکیدی یا بیانگر دفعات یا نحوة انجام عمل  مفعول میانِ  مفعولٌ

های اسمی در دستورهای گیرند. این طیف از گروهمطلق( نیز حالت مفعولی می

گیرند. وجه قرار می« مفاعیل»شوند، بلکه در طبقة نامیده نمی« قید»زبان عربی 

گذاری قاعدتاً حالت مستقیم در این ناماشتراک این عناصر با مفعول مستقیم و غیر

                                                           
 ,Tallermanاند  نک. ( شبیه عربیdative shift  ورجایی بهرهجابههای حاصل از . در انگلیسی هم ساخت1

لی (. در افعال دومفعولیِ فارسی باستان نیز گاهی هردو مفعول مستقیم و غیرمستقیم، در حالت مفعو247 :2015

 (.60-59: 1397اند  نک. چنگیزی، کار رفتهاضافه( به بدون حر 
2. manner adverb 
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تر از مفعول ها به فعل  هرچند ضعیفمفعولی  نشانة نصب( و نیز وابستگی آن

شباهت معناییِ چندانی بین این عناصر و  ، وگرنهاست مستقیم و غیرمستقیم( بوده

 به وجود ندارد، چراکه این عناصر در انجام فعل مشارکت ندارند  نه ازطریقمفعولٌ

کنندگی(. درواقع قیدها صرفاً اطالعات بیشتری تأثیرپذیری و نه ازطریق دریافت

اند. حذ راحتی قابلدهند و حضورشان نیز اجباری نیست و بهدرمورد انجام فعل می

دانسته و به بررسی « قید»( نیز عناصر مورد بحث در این بخش را 1367آذرنوش  

 است.هها در زبان عربی پرداختهای آنویژگی

( اشاره شد، استفاده از نشانة حالت مفعولی برای 1ـ2که در بخش  همچنان

های آلمانی، است. مثالً در زبانهای دیگری هم گزارش شدهقیدها، در دستورزبان

 :Maling, 2008های اسالوی و ایسلندی  (، زبانButt, 2006: 7ای و التین  کره

 ,Blake(، یونانی باستان  Kittilä and Malchukov, 2008: 553(، فنالندی  75-76

(، بعضی انواع قید، حالت 65-64: 1397( و فارسی باستان  چنگیزی، 29-30 :2004

ها و این قیدها وجود دارد. از گیرند؛ یعنی نشانة واحدی برای مفعولمفعولی می

-انسوی دیگر، مقولة مفعول مطلق نیز که در اصطالح دستورنویسان غربی و زب

های متعددی  ازجمله شود، در زباننامیده می 1«ریشهمفعول همزاد/هم»شناسان 

 ,Quirk et alشود  برای معرفی این ساخت در انگلیسی، نک. انگلیسی( دیده می

کند و این ها عنصر مورد بحث، نشانة حالت دریافت می(. در بعضی زبان750 :1985

 :Maling, 2008ای  فنالندی، التین و کرهها ازجمله عربی، نشانه در بعضی از آن

: 1381( و نیز فارسی باستان، اوستایی و هندی باستان ]=سنسکریت[  موالئی، 76

دهد. مفعول مطلق عربی اصوالً ظاهری شبیه (، حالت مفعولی را نشان می97-99

                                                           
1. cognate object 
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گیرد و حضوری اختیاری در جمله به دارد، ولی تحت عمل فعل قرار نمیمفعولٌ

الیهی این رفتار و نیز نقش تأکیدی یا توصیف نحوة انجام فعل  با وابستة مضا  دارد.

 درکنار قیدها است. ، یعنیاش( مبنای قرارگرفتن آن در بخش حاضریا صفتی

 . سایر منصوبات3 2 1 4

هایی است که در توان مطرح کرد، رفتار اسمنخستین مبحثی که در این بخش می

ها حالت این اسم .روندکار میبه خبر حرو  شبیه لیسو  خبر افعال ناقصهنقش 

ز دید نگارنده، ا( اشاره شد، 2ـ1ـ1ـ4که در بخش  انگونه گیرند. هممفعولی می

است  علت منصوب شدن خبر در این موارد، نیازمند بررسی بیشتر در مطالعات آتی

حلیل ست. تتوان به سادگی، فعل ناقصه را عامل رفع مبتدا و نصب خبر دانو نمی

است، شاید بتواند نقطة شروعی برای بررسی ( نقل شده1390زیر که از عکاشه  

 بیشتر باشد:

مذکور در بطن فرایند اسناد هستند « افعال»از دیدگاه من »

کان »دهند. برای مثال در جملة و بخش اصلی مسند را تشکیل می

کان »های واژهو مسند « نضال»مسندالیه، واژه « ... نضالٌ طبیباً

را به « نضال»است، بدین معنا که در این جمله ما « طبیباً

دانستن ایم... شاید شبیهنسبت داده« بودن در گذشتهطبیب»

ها به صورت وضعیت جمالت حاوی افعال ناقصه که اسناد در آن

 که برای مثال  1های فعلیِ قیدیشود، به گروهبریده ظاهر میبریده

الالعبُ  ضربشوند( صحیح باشد... : به تشکیل میاز فعل و مفعولٌ

 .(177-175  « .الک رةُ 
                                                           

 برای نگارنده روشن نیست.« قیدی». منظور عکاشه  یا مترجمان فارسی( از اصطالح 1
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در مثال  را« طبیباً»از دید نگارنده، تحلیل عکاشه تقریباً به این معناست که 

تمم مبه  که دانست و جایگاهی شبیه مفعولٌ« کان»توان متمم فعل ربطی فوق می

رد. کشدنش را توجیه آن درنظر گرفت و با این استدالل، منصوب فعل است( برای

ل ماهیت تاریخی و تطبیقی بحث دلیتحلیل دیگری هم که مطرح شده، ولی به

داشته  تواند اظهارنظری درمورد آننگارنده نمی های سامی،درحوزة تحوالت زبان

نشان بی تقد است صورت( است. وی مع313-311 :2013باخ  باشد، تحلیل هاسل

می قبالً های سارود( در زبانکار میهای نحوی بهاسم  صورتی که در بیشترین نقش

( یخبر اسمهای اسمی  ازجمله همین دلیل، محمولگرفته و بهمی [æ-]پسوند 
شدن خبر وبباخ، منصاند. درواقع، به اعتقاد هاسلقبالً همگی همین پسوند را داشته

 های سامی است.رفتار تاریخیِ زبانافعال ناقصه بازماندة 

اسم حرو  مشبّهه ها که در این بخش قابل بحث است، دومین دسته از اسم
اند ( است. دستورهای زبان عربی به این توضیح بسنده کردهإنَّ، أنَّ، لکنَّ، ...  بالفعل

آیند و مبتدا که در این حرو ، معنای فعل وجود دارد و بر سر مبتدا و خبر درمی

ق، 1429ى، نکنند و خبر خود را مرفوع  الشرتوعنوان اسم خود منصوب میرا به

(. در اینجا نیز این سؤال قابل طرح است که چرا 337: 1377؛ الدیباجى، 108: 4ج

ها نه شبیه مبتداهای شوندآ درواقع، حالت این اسمهای این حرو ، منصوب میاسم

فعلیه و این حرو ، مانند حرو  جرّ  عادی است و نه شبیه فاعل در الگوی جمالت

کنند که متمم بگیرند، چراکه به اذعان دستوریان عربی، این حرو  هم عمل نمی

له أآیند، نه بر سر مبتدا. از دید نگارنده، توجیه نظری این مسبر سر کل جمله درمی

پذیر نیست و محتاج بررسی بیشتری است  برای مطالعة سادگی امکاننیز به

 شده، نک.و خواهرانش ارائه« إنَّ»هایی که در آثار غربی درخصو  فرضیه

Hasselbach, 2013: 301-311.) 
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حرو   احتماالً بتوان عاملیت مستثناو  ی نفی جنس«ال»اسم درمقابل، درمورد 

ا اسمِ پس در حالت مفعولی اسم را مدنظر قرار داد، زیرا این حرو  ب« إال»و « ال»

 سازند:ی میاز خود، یک واحدِ نحو

 .(118و 842: 4ق، ج1429ى، ن الشرتو إال زیدافى الدار./   قام القومُ  ال رجلَ( 10 

هم یک واحد نحوی را « إال زیداً»گروه اسمی است. « ال رجل»در نمونة فوق، 

مجرور که با هم یک واحد نحوی یعنی گروه  و دهد  همانند جارّتشکیل می

دلیل، کالً قابل حذ  همیننقش قیدی دارد و بهسازند( و مجموعاً اضافه میحر 

ها نیز علتِ گرفتنِ حالت مفعولی قابل است. درهرحال، درمورد این دو دسته از اسم

« إال»که اسمِ پس از  ،«استثنای مُفرَّغ»بحث است و در این بحث قطعاً به ساخت 

اسب با آن دیگر نقش قیدی ندارد و نقش اصلی خود را در جمله دارد و حالتِ متن

« منادای مفرد»حال، در اینجا نیز همچون . درعین1هم باید توجه کرد ،گیردرا می

بندی ( بحث اعراب محلی، از دید نگارنده منتفی است و برای دسته3ـ1ـ1ـ4 بخش

 الانواع حالت صرفاً باید به نشانة صوری اسم توجه کرد  دستورنویسان عربی اسم 
-گرایانههای انتزاعدانند(. همچنین اگر گزینهرا مبنی بر فتح در محلّ رفع مبتدا می

های فرضی و تقدیری را نپذیریم، علت نصب منادای مضا  و ای چون حضور فعل

به برای فعل گفتة نحویون: مفعول بهاسم مخصو  منادای نکرة غیرمقصوده و نیز 

 ( آمده11در جمله   اختصا ای از ونهقابل بررسی است. نم«( أخُصُّ»محذو  

 است:

 .(191: 4ق، ج1429ى، ن الشرتو األّمةالعلمِ نُصلحُ  معشرَ( نحن 11 

                                                           
برای آن به مفعولا اند که مستثننیز سخن گفته« إال»به جای « أستثنی». کتب نحو عربی بعضاً از فعل تقدیری 1

که یک عنوان عامل درنظر بگیرد تا اینکه خود ترجیح داده حر  استثنا را به 276ق: 1434است: نک. الراجحى، 

 فعل تقدیری را در چنین مواردی مفروض بداند.
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ى ناســت. الشــرتو  تمییزشــود، یای که در این بخش مطرح مآخرین دســته

ها، وجوه ( تمییز را با حال مقایســه کرده و ضــمن بیان تفاوت259: 4ق، ج1429 

بودن بودن  از ارکان اصلی جمله نبودن(، منصوب«فضله»بودن، نکرهشان را اشتراک

سم قبلش( ذکر کرده    ضیح درمورد ا ست. الدیباجى    و رفع ابهام  ارائة تو : 1377ا

صریح    441 ضمنی  ت سة  شده( بین تمییز و حال، تفاوت معنایی ( نیز با مقای ها آن ن

«  فى»که حال معنای همچناندارد، « مِن»تمییز معنای »است: را چنین بیان کرده

ــاس، آیا می این بر«. دارد ــکلاس ی را به قیاس با گیری نقش تمییز در عربتوان ش

ست و آن را نمونه  سترش نقش حال دان یدیِ حالت مفعولی یافتنِ کارکرد قای از گ

 شمار آوردآ پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی معناییِ بیشتر است.به

 الیهیمضاف. حالت 3 1 4

گذاریِ اسم الیهی، نشانه( نیز اشاره شد، حالت مضا 1ـ2که در بخش  همچنان

نشانة این  [i-]وابسته است تا رابطة آن را با هسته نشان دهد. در عربی، پسوند 

نامیده « مجرورات»حالت است و دو جایگاهِ ظهور دارد که در اصطالح نحویون عربی 

(. تنها 2ـ3ـ1ـ4اضافه  بخش( و متمم حر 1ـ3ـ1ـ4الیه  بخششوند: مضا می

توان مشاهده کرد، طبقة محدودی از انواع اسم است استثنایی که در این مبحث می

ها در حالت شوند: این اسمنامیده می« غیرمنصر »که در دستورهای عربی 

محدودیت های غیرمنصر  نوعی گیرند. درواقع، اسممی [æ-]الیهی هم نشانة مضا 
 ,Rydingشود(  دارند  که این محدودیت، نشانة نکره/تنوین را هم شامل می ریصو

بگیرند یا اسم دیگری به « ألـ»ها اگر پیشوند معرفة (. ولی همین اسم192 :2005

شود و طبق الگوی شان رفع میها اضافه شود  مضا  واقع شوند(، محدودیتآن
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الیهی هم نشانة عادیِ آن را  کنند و در حالت مضانمایی عمل میعمومی حالت

 گیرند.می

 الیه. مضاف1 3 1 4

تواند مالکیت، نسبت، الیه که مینظر از نوع رابطة معنایی بین مضا  و مضا صر 

ستگی جنس، ظر   زمان و مکان(، تشبیه و... باشد، ویژگی اصلی این رابطه، واب

نمایی عربی، عنصر وابسته نشانة حالت الیه به مضا  است. در نظام حالتمضا 

ها عضی اسمدآور شد، این است که بای که باید یاگیرد. تنها نکتهالیهی میمضا 

ها را به حرو  جرّ نآاند و این ویژگی، االضافهدائم «عند، بَین، سِوی، مثل»مانند 

اضافه محسوب ها حر ین دست، در دستور بعضی زبانکند. کلماتی از اشبیه می

 شوند.می

 اضافه. متمم حرف2 3 1 4

اصــر، حالتی اســت که روی وابســتة گذاریِ این عندر دســتورهای عربی، مبنای نام

شان  نامند و وابستة اسمی  می جاّرةحرو  جرّ/ها را شود: آن ها ظاهر میاسمی آن 

های در دستورزبان « حرو  اضافه »شان با اصطالح   . این حرو  و مصادیق مجروررا 

سی( منطبق   غربی  و نیز منابع نظری زبان ( نیز به 488: 1377اند. الدیباجى  شنا

شــود، زیرا نیز نامیده می اإلضااا ةحرفحر  جرّ... »این اصــطالح اشــاره کرده: 

سم معنای عامل ضافه می های قبل از خودش را به ا ، ولی «کندهای بعد از خودش ا

شاره  ضی زبان     در منبع عربی دیگری چنین ا شد. درهرحال، در بع شاهده ن ها ای م

شانة حالت ندارد  م  متمم حر  ضافه ن شانة حالت  انند فارسی(، در بعضی زبان  ا ها ن

ستقیم را می   ،مفعولی شانة مفعول م سی(، و   یعنی همان ن ضمایر انگلی گیرد  مانند 
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ور یا غیرفاعلی(. ای مستقل و متفاوت دارد  مانند حالت بهرهها نشانهدر بعضی زبان

ضافه به کنند، متمم حر هایی که مانند عربی رفتار میدر زبان سته   منزلا سمِ واب ة ا

الیه را  که وابستة مضا  است( کند و نشانة مضا اضافه( عمل می وابسته به حر 

ــت  نک.      کند. چنین رفتاری در زبان   دریافت می   ــایع اسـ ــامی کامالً شـ های سـ

Hasselbach, 2013: 264-266   هایی از آن  ( و در خارج از این خانواده نیز نمونه

 (.Lander, 2008: 589در قفقاز  نک.  آغولن ازجمله در زبا ،است گزارش شده

 . نظام دوعضوی2 4

های دوعضوی، حالت فاعلی در تقابل با حالت ( اشاره شد که در نظام1ـ2در بخش  

گیرد. در زبان عربی، های دستوری غیر از فاعل( قرار میغیرفاعلی  شامل تمام رابطه

نماییِ دوعضوی تبعیت گیرند، از نظام حالتمی شمارهای غیرمفرد که پسوندِ اسم

جمع مؤنث. جمع مکسر د: مثنی؛ جمع مذکر سالم؛ انها سه دستهکنند. این اسممی

است.  عضویگیرد، تابع همان نظام سهکه با تغییر در آواهای پایة اسمی شکل می

و  به بحث درخصو  حالت فاعلی ،ترتیب( به2ـ2ـ4( و  1ـ2ـ4های  بخش

 پردازند.فاعلی در سه دسته اسم مذکور میغیر

 . حالت فاعلی1 2 4

کنند، این است که عالمت اعراب رفع در دیدگاهی که کتب نحوی عربی ارائه می

است و این   و(« واو»و   ا(« الف»ترتیب، های مثنی و جمع مذکر سالم، بهصورت

« نِ»است که کرده( تصریح 100: 1387نامند. ضیف  می اعراب با حرو مبحث را 

هر دو بدل از تنوین اسم مفرد است و از این جهت... به »ها در این صورت« نَ»و 

ولی در این اظهارنظر، این «. شودای دیگر، حذ  میشدن به کلمههنگام اضافه
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و « نِ»های مثنی و جمع مذکر سالم، است که در اسم واقعیت زبانی لحاظ نشده

که تنوین فقط در صورت و معرفه حضور دارند، درحالی در هردو صورتِ نکره« نَ»

از  خال  قواعد دستورزبان است.« الکتابٌ*»شود و صورتی مانند نکره ظاهر می

توان به بحث فوق نگریست: ادغام تکواژهای سوی دیگر، از منظر متفاوتی نیز می

ند مفهوم هاست و گاهی دو یا چای شایع در زبانبیانگرِ مفاهیم دستوری، پدیده

اساس، حالت نیز توانند با یک عنصر واحد بیان شوند. برایندستوریِ مختلف می

 -مانند جنسیت، شمار و معرفه/نکره ،های اسمتواند با بعضی از دیگر ویژگیمی

های ژرمنی، اسالوی، رومیایی هایی در زبانهای چنین ادغامتجمیع شود. نمونه

 Blake؛ Moravcsik, 2008: 243شود  می  التینی( و یونانی باستان مشاهده

های (. در عربی نیز بحث ادغام تکواژ حالت و تکواژ شمار، درمورد صورت18 :2004

ترتیب، مثنی و جمع مذکر سالم قابل طرح است. این دو صورت در حالت فاعلی، به

گیرند و این پسوندها همزمان، هر دو می [u:næ-]« ونَ-»و  [æ:ni-]« انِ-»پسوند 

کنند. این دیدگاه درمورد مفهومِ حالت  فاعلی( و شمار  مثنی/جمع( را بیان می

2013 :42-  1( و البلوشى2013 :111باخ  هاسل های مثنی و جمع عربی درصورت

را نشانة ادغامیِ حالت « و»و « ا»ها فقط است، ولی هر دوی آن( هم مطرح شده43

 اند.و شمار دانسته

سالم احتماالً به     شانة جمع مذکر  ستگاه ن توان میان این سادگی می درمورد خا

شانة مفرد رابطه برقرار کرد و ادعا کرد که     شانه و ن شی از   [-:u-]ن - به عنوان بخ
شانة مثنی  نمای فاعلی( است. چنین رابطه  حالت [u-]( جفتِ کشیدة  ونَ ای بین ن

( را جفتِ کشیدة  انِ-عنوان بخشی از   به [-:æ-]که مگر آن ،دشو و مفرد دیده نمی

                                                           
1. Al-Balushi 
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[-æ]   ــیه را باید به                  حالت نمای مفعولی( بدانیم که قاعدتًا تأیید یا رّد این فرضـ

 تطبیقی سامی حواله داد.ـ  مطالعات تاریخی

عضوی  در جمع مؤنث، نشانة حالت فاعلی، همان نشانة این حالت در نظام سه   

ــت:  ــورت  . در [u-]اس ــانة جمع مؤنث توجه کرد که به ص اینجا باید به ماهیت نش

سوند مؤنث ظاهر می    شیدگیِ واکة پ سوند    ک که  [æt-]شود. به بیان دیگر، واکة پ

 چنین به اســم بیفزاید.  شــود تا مفهوم جمع را  تکواژ جنس اســت، کشــیده می  

ست. درنتیجه،    1قالبی هایزبانای در پدیده سامی کامالً معمول ا ــ  »مانند  « اتــ

فاعلی در           لت  حا ــت و تکواژ  نث و جمع اسـ غامی برای دو تکواژ مؤ نة اد تکواژگو

 گیرد.جایگاهی پس از این تکواژگونه قرار می

 . حالت غیرفاعلی2 2 4

درمورد حالت غیرفاعلی نیز صادق است:  فاعلی بحث بخش قبل درمورد نشانة حالت

توان همزمان، نشانة حالت را می [i:næ-]« ینَ-»و  [æyni-]« ینَِ-»پسوندهای 

ها برای تمام ترتیب، مثنی و جمع( درنظر گرفت. این نشانه غیرفاعلی( و شمار  به

ند، گیرالیهی قرار میهای مفعولی و مضا های مفرد، ذیل حالتمصادیقی که در اسم

های ع، حالتهای مثنی و جمرود. درواقع، در اسمکار میدر حالت مثنی و جمع به

-تر که در دستهاند و به صورت یک حالتِ عمومیالیهی ادغام شدهمفعولی و مضا 

های شوند. نمونهظاهر می ،شودنامیده می« حالت غیرفاعلی»های نظری بندی

-نمایی در زبانفرد و غیرمفرد در حالتهای مدیگری هم از عدم تقارن بین صورت

های است. مثالً در سنسکریت نیز همانند عربی، صورت های جهان گزارش شده

                                                           
1. templatic languages: سازی عمدتاً ازطریق درج ها از یکدیگر و فرایندهای واژهها اشتقاق واژهدر این زبان

 (.Katamba and Stonham, 2006گیرد  نک. ها صورت میهای متشکل از همخوانها درمیان قالبواکه
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اند های مفرد با هم ادغام شدههای کمتری دارند و بعضی حالتمثنی و جمع، تفکیک

 Baerman, 2008: 219 .) 

های نشانه درمورد زبان عربی، بحثی که در اینجا قابل طرح است، ماهیت

نة های غیرمفرد، فاقد نشامعتقد است که اسم (2015  غیرفاعلی است. البلوشى

های الیهی  در صورتمستقلی برای حالت مفعولی هستند و نشانة حالت مضا 

های مثنی و جمع( نیز است و برای حالت غیرفاعلی  در صورت مفرد( تعمیم یافته

های جمع مؤنث اً به صورتاه، مشخصشود. وی ضمن طرح این دیدگاستفاده می

ها نشانة کسره  نشانة ین صورتکه در اکند و معتقد است همچنانسالم استناد می

های مثنی و جمع رود، صورتکار میهبالیهی( برای حالت مفعولی هم حالت مضا 

الیهی نشان های حالت مضا مذکر سالم نیز حالت مفعولیِ خود را با همان نشانه

 ند.دهمی

ــورت ــی را       در مورد صـ ــالم و جمع مؤنث، دیدگاه البلوشـ  های جمع مذکر سـ

ــی از ه ب  [-:i-]توان پذیرفت. درواقع، واکة    راحتی میبه   ( را ینَــــــ  عنوان بخشـ

برای جمع  الیهی( درنظر گرفت کهنمای مضــا  حالت [i-]توان جفتِ کشــیدة می

یرفاعلی برای جمع مؤنث در حالت غرود و کار میمذکر سالم در حالت غیرفاعلی به

ــا نیز همان حالت ــهنمای مض ــوی( کاربرد دارد. در مقابل، الیهی  در نظام س عض

ــی نیز  ــن نیســت و اظهارنظر البلوش ــانة مثنی در حالت غیرفاعلی روش  ماهیت نش

 است.کمکی به تعیین ماهیت آن نکرده

 . اعراب محلی و تقدیری5

در تعریف »است: های مبنی را چنین آغاز کرده( بحث اسم265: 1377الدیباجى  

نحویون، اسم مبنی آن است که ازلحاظ وضع ] قرارداد اولیه([ یا معنی یا افتقار 

( 64ق: 1434الراجحى  «. ] احتیاج به کلمات دیگر([ یا کاربرد، شبیه حر  است
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اهت را های مبنی به حر  را مطرح کرده و وجه این شبنیز بحث شباهت اسم

های مبنی( یا ازلحاظ معنی بودنِ اسمحرفی یا دوحرفیازلحاظ ساختمان  یک

های مبنی با حرو  است. از دید نگارنده، مقایسة اسم  نداشتنِ معنای ذاتی( دانسته

تواند این پیامد نظری را داشته باشد که الاقل برخی می ،که محلی از اعراب ندارند

های های موصول، اسمهای اشاره، اسم، اسم1صلهای مبنی  ضمایر متاز اسم

عیار  دارای معنای مستقل و ارجاع های تمامهای شرط( از دایرة اسماستفهام و اسم

مستقیم به شخص یا شییی در جهان خارج( خارج شوند و جزء کلمات دستوری 

ن  کلماتِ فاقد معنا و دارای نقش دستوری( محسوب گردند. نتیجة این پیشنهاد ای

شوند و دیگر بحث اعراب  حالت بود که کلمات مذکور از طبقة اسم خارج میخواهد

 ها موضوعیت نخواهد داشت.نحوی اسم( در مورد آن

ساس مباحث بخش    ،حال این با ستوری    ( می2برا ضی از کلمات د دانیم که بع

ــی زبان  ــرفًا مختص              ها می در بعضـ توانند حالت دریافت کنند و پدیدة حالت صـ

ای حل، این است که هر طبقهعیار نیست. درمورد زبان عربی، یک راههای تماماسم

گنجد  یعنی تغییری در صورت اسم نمی« حالت»از کلمات را که در تعریف نظری 

ستوری آن دیده نمی  شمول بحث حالت خارج    در ارتباط با نقش د شود( از دایرة 

تواند متعلق آید، میهای مبنی میسم هایی که در انتهای اصورت، واکه کنیم. دراین

باشد   عنوان پسوند حالت نداشته  به خودِ پایة اسمی باشد و موجودیت مستقلی به   

سیر تحوالت تاریخیِ زبان       یا این صی در م ستقالل، توجیه خا صورت ا های که در 

شته    شق دوم به    سامی دا شد. این  سم الی نفی جنس و منادای  با ویژه درمورد ا

های پیشــینِ ها در قبال نشــانة حالت در بخشطرح اســت که رفتار آن مفرد قابل

                                                           
توانند حالت دهند و می. ضمایر منفصل نیز معنای ذاتی ندارند، ولی به شخص یا شییی در جهان خارج ارجاع می1

 دریافت کنند.
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صیل مورد بحث مقاله به صرفاً   قرار گرفت تف ضر  . درهرحال، رویکرد نظری مقالة حا

شانه  سم می  ن شکاری را که همراه ا گیرد و به مباحث انتزاعی آیند، درنظر میهای آ

 پردازد.درخصو  حالت اسم نمی

ــو با ــتن اعراب»پیشــنهاد  رویکرد فوق، همس « های تقدیری و محلیکنارگذاش

بار در آرای کسانی چون شوقی ضیف و ابراهیم مصطفی مطرح      است که نخستین  

سان       صویب انجمن آ شنهاد به ت صر نی   شد. این پی ز سازی نحو در وزارت معار  م

 ،آن را تأیید کرد 1945اش در سال رسید و فرهنگستان زبان عربی مصر در کنگره   

ــال هرچن له به ابقای بیان اعراب تقدیری و محلی در مفردات و جم 1979د در سـ

: 1393؛ خرمی، 101ـ100؛ 22ـ21؛ 4ـ3: 1387بدون بیان علت، رأی داد  ضیف، 

92.) 

 فتهردرخصو  اعراب تقدیری نیز زمینة آوایی برای ظهور نشانة حالت از بین 

براساس رویکرد نظری مقالة حاضر،  ها فاقد نشانة حالت یااست و درنتیجه، این اسم

های مقصور ( علت اعراب تقدیری در اسم56ـ49ق: 1434ند. الراجحى  افاقد حالت

ه عدم صالحیت حر  آخر کلم»( را قاضی( و منقو   مانند موسیو  فتی مانند 

های مضا  به یاء متکلم، علت را ذکر کرده و در اسم« برای تحمل نشانة اعراب

 است. دانسته« سرة متناسب با یاءاقتضای وجود ک»

 گیرینتیجه. 6

لت     حا ظام  ــلی در ن مایی عربی، اصـ مل تعیین  ن عا لت      ترین  حا عداد  ندة ت  ها و  کن

شانه  ستوری  های آنن سه     شمار ها مقولة د ستگاه  ست که در عربی، یک د گانه را ا

ــکیل می ــانهتش های دهد: مفرد، مثنی و جمع. به بیان دیگر، در عربی، تعداد و نش

شمار   پسوندِ های فاقد اسم در شمار مفرد، مثنی و جمع متفاوت است. اسم     حالت

-]های مکسر( سه حالت متمایز دارند: حالت فاعلی با نشانة های مفرد و جمع اسم



 37 یدیمف اهللروح /یعرب زبان در اسم حالت نظام شناسیرده 

 

u]  شانة ضا   [æ-]، حالت مفعولی با ن شانة  و حالت م ستثنای اول  [i-]الیهی با ن . ا

کاربردهایشــان فقط دو  بعضــیاســت که در  های غیرمنصــر برای این الگو، اســم

. [æ-]و حالت غیرفاعلی با نشــانة  [u-]حالت متمایز دارند: حالت فاعلی با نشــانة 

های حالت مفرد دومین استثنای این الگو نیز اسماء خمسه است که از همان نشانه  

ستفاده می  شانة حالت به ا شیده ظاهر می   کنند، ولی ن سوی    صورت واکة ک شود. از

های دارای پسوند شمار  مثنی، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث( همواره    دیگر، اسم 

ها در مقاله های آندو حالت متمایز دارند: حالت فاعلی و حالت غیرفاعلی که نشانه 

 مورد بحث قرار گرفت.

ة در رد ،عضویعضوی و چه با نظام دودرمجموع، زبان عربی چه با نظام سه

ق در گیرد. پدیدة وجود انشقاالت کوچک/محدود قرار میهای دارای نظام حزبان

عی نظام حالت زبان عربی بر مبنای مشخصة شمار و درنتیجه، وجود دو نظام فر

ب شناختی مهمی برای این زبان محسونیز ویژگی ردهنمایی مختلف برای حالت

اعل ف مفعولی باـ  شود. ازسوی دیگر، زبان عربی یک زبانِ دارای نظام فاعلیمی

ی از نشان است که تأثیرات و رفتارهای این رده در بسیارنشاندار و مفعول بی

ت در عربی شود. ابزار بیان اطالعات حالهای دستوری اسم دیده میها و نقشجایگاه

وهای حاکم انواع و الگهای دارای نظام حالت، پسوند است که نیز همانند اغلبِ زبان

 شد.  هدر مقاله نشان داد بر ظهور آن

شــناختی را یادآوری کند نگارنده مایل اســت بیش از هر چیز، این رویکرد زبان

سان باید تالش کنند            ستورنوی ست و د ستوری کافی نی صیف قواعد د صرفًا تو که 

ــکل کنندهارتباط قانع ــتوری مختلف برقرار کنند و علت ش گیری ای بین قواعد دس

ــیح دهند. تنوعی که در     ــاهده   الگوهای حالت   این قواعد را توضـ  نمایی عربی مشـ

صر     شود، نیازمند تبیین می سنت  سیار فراتر از  ست. پژوهش  هایی ب ونحو عربی ا
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ــیح رفتار زبان مطرح یا نقل    ــنهادهایی را جهت توض ــر در برخی موارد، پیش حاض

ــکل  ــؤال در مورد علت ش ــی الگوها کرده، و در برخی موارد به طرح س گیری بعض

سی آن  ست. در  ها را به مطالعات آینده واگذار کردهپرداخته و برر ترین کل، عمدها

ــؤال درمورد نظام حالت ــت که آیا نظامسـ ــوی و نمایی عربی، این اسـ های دوعضـ

ــه صــورت عضــوی، تقدم و تأخری تاریخی نســبت به یکدیگر دارند یا همواره بهس

ــته از تاریخ زبان به بیان دیگر، آیا در مقطعی  اند.همزمان در زبان عربی وجود داش

سم  سه عربی، همة ا سم کردهحالتی پیروی میها از تفکیک  های مثنی اند و بعدها ا

ــه حالت را از دســت داده ــماندآ یا اینو جمع، یکی از س ها که در مقطعی همة اس

های مفرد شـــکل اند و بعدها حالت ســـوم در قلمرو اســـمفقط دو حالت داشـــته

سوم کدام بو  گرفته ست و آن حالت  سؤاالت را احتماالً باید     دها سخ به این  ستآ پا ا

ــ  در مطالعات تاریخی های های سامی و همچنین در مقایسة نشانه   تطبیقی زبانــ

شانه   حالت سم با ن ستجو کرد و   شود، هایی که روی افعال عربی ظاهر مینمایی ا ج

نیز  (2015 ,2013  و البلوشى  (2013  باخهایی چون هاسل میان به پژوهش این در

ــتوریِ گونه  حال، ویژگی توان توجه کرد و درعین می های امروزین عربی  های دسـ

 های محلی( را نیز مدنظر قرار داد. لهجه
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