
 

 

 کاربردشناسی قيد حالت و اشکال مختلف آن در زبان عربی

 علی اسودی
 ، تهران، ايرانخوارزمی، دانشگاه یيار زبان و ادبيّات عرباستاد

 (14/96/1317تاري  پذيرش:  ؛61/97/1312 :فتتاري  دريا)

 چکيده

تواند به اشکال مختلفی بيان شود. در اين ميـان، برخـی    در زبان عربی می« حال»يا « قيد حالت»
اند و فراگيران زبـان عربـی در    کار رفته ساختارهای جديد و معاصر نيز برای بيان مفهوم قيد حالت به
های نامرتبط از  برند و گاهی در جايگاه قالب آموزشی دانشگاه به چرايی تفاوت اين ساختارها پی نمی

ميان ساختارهای مختلف مفهوم قيـد حالـت    کنند. در اين بررسی، تفاوت ساختاری معين استفاده می
شـود تـا در مقـام کـاربرد      در زبان عربی، عالوه بر ساختارهای متعارف آموزش مبحث حال ارائه می

کـار آيـد. در ايـن     بههای مذکور  به عنوان الگويی کارآمد در عرصه نوشتاری و خوانش متن، کالمی،
 بيـان  معمول و متعـارف  مستعمل ساختار اولين حال، همان يا اسمی پژوهش مشخص شد که هيئت

 مرحلة رسد می نظر به همچنين، باشد. می آن تکاملی سير نخست مرحلة و است عربی زبان در حالت
 الخبـرَ  طالَعت) شدبا می موصوف مطلق مفعول ترکيب از استفاده حالت، بيان مفهوم تکاملی سير دوم

 مطلق مفعول خود تکرار، از پرهيز برای اين سير تحول، سوم افزون بر اين، در مرحلۀ .(مُطالِعَةً دَقِيقَةً
 مرحلـۀ  در .(الخبـرَ سَـرِيعاً   طالعـت . )اسـت  شـده  استفاده حاالت بيان مفهوم برای آن صفت و حذف،

 از صـورت،  ايـن  در و باشـد  حالـت  مفهوم کنندۀ بيان نتوانسته مطلق مفعول صفات برخی چهارم نيز
 بـه  مصـادر  برخـی  پـنجم،  مرحلـۀ  در .(بهدوء البابَ فتحتُ) است شده استفاده «مصدر +ب » ترکيبِ
 اسـت  شـده  آن جـايگزين  نوپيـدا  ترکيبـی  و نداشـتند  را فعلـی  هيأت ترکيب شايستگی ،«ب» همراه

ايـن بررسـی بـه روش     بِشَـکْلٍ غَيْـرِ مَسْـبُوقٍ(.    صفت: غَفَلْنَا عَنْ هَذَا األَمْرِ + بشکل، بصفة، بصورة،)
 است. ـ تطبيقی تنظيم شده ای و با رويکرد توصيفی کتابخانه
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