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استاديار زبان و ادبيّات عربی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران
(تاري دريافت1312/97/61 :؛ تاري پذيرش)1317/96/14 :

چکيده
«قيد حالت» يا «حال» در زبان عربی میتواند به اشکال مختلفی بيان شود .در اين ميـان ،برخـی
ساختارهای جديد و معاصر نيز برای بيان مفهوم قيد حالت بهکار رفتهاند و فراگيران زبـان عربـی در
قالب آموزشی دانشگاه به چرايی تفاوت اين ساختارها پی نمیبرند و گاهی در جايگاههای نامرتبط از
ساختاری معين استفاده میکنند .در اين بررسی ،تفاوت ميان ساختارهای مختلف مفهوم قيـد حالـت
در زبان عربی ،عالوه بر ساختارهای متعارف آموزش مبحث حال ارائه میشـود تـا در مقـام کـاربرد
کالمی ،نوشتاری و خوانش متن ،به عنوان الگويی کارآمد در عرصههای مذکور بهکـار آيـد .در ايـن
پژوهش مشخص شد که هيئت اسمی يا همان حال ،اولين ساختار مستعمل معمول و متعـارف بيـان
حالت در زبان عربی است و مرحلة نخست سير تکاملی آن می باشد .همچنين ،به نظر میرسد مرحلة
دوم سير تکاملی مفهوم بيان حالت ،استفاده از ترکيب مفعول مطلق موصوف می باشد (طالَعت الخبـرَ
مُطالِعَةً دَقِيقَةً) .افزون بر اين ،در مرحلۀ سوم اين سير تحول ،برای پرهيز از تکرار ،خود مفعول مطلق
حذف ،و صفت آن برای مفهوم بيان حاالت استفاده شـدهاسـت( .طالعـت الخبـرَ سَـرِيعاً) .در مرحلـۀ
چهارم نيز برخی صفات مفعول مطلق نتوانسته بيان کنندۀ مفهوم حالـت باشـد و در ايـن صـورت ،از
ترکيبِ «ب  +مصدر» استفاده شده است (فتحتُ البابَ بهدوء) .در مرحلـۀ پـنجم ،برخـی مصـادر بـه
همراه «ب» ،شايستگی ترکيب هيأت فعلـی را نداشـتند و ترکيبـی نوپيـدا جـايگزين آن شـده اسـت
(بشکل ،بصفة ،بصورة + ،صفت :غَفَلْنَا عَنْ هَذَا األَمْرِ بِشَـکْلٍ غَيْـرِ مَسْـبُوقٍ) .ايـن بررسـی بـه روش
کتابخانهای و با رويکرد توصيفیـ تطبيقی تنظيم شدهاست.
کليدواژهها :قيد حالت ،کاربردشناسی ،زبان عربی ،حال.
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 .1مقدّمه
«حال» در زبان عربی معادل «قيد حالت» در زبان فارسی اسـت و زمـانی کـه در پـی
تصوير حالت فاعل يا مفعول در جمله باشيم ،از «قيد حالت» (در زبـان فارسـی) و «حـال»
(در زبان عربی) استفاده میکنيم« :جَاءَ الردجُلُ ضَاحِکاً :آن مرد خندان آمد» .در اصطالح علم
نحو ،حال يا همان قيد حالت به چيزی گفته میشود که حالت و چگونگی وضعيت فاعل،
مفعول و يا هر دو را در جمله بيان نمايـد؛ بـرای مثـال« ،جَـاءَنِی زَيْـدٌ رَاکِبـاً» (شـرتونی،
1112م)641 :.؛ يعنی زيد در حالی که سواره بود ،نزد من آمد .همچنين ،در مـواردی نيـز
در بيان تفاوت ميان حال و تمييز ،حال را مبيّن هيـأت و تمييـز را برطـرفکننـدۀ ابهـام
معرفی میکنند (ر.ک؛ ابـنهشـام1119 ،م394 ،.؛ ديبـاجی396 :1316 ،؛ اميـل يعقـوب،
 6994م 943 :.و الفوزان ،بیتا ،ج .)399 :1
در علم نحو« ،حال» به لحاظ شکلی به سه دستۀ مفـرد ،شـبهجملـه و جملـه تقسـيم
میشود (ر.ک؛ شرتونی1112 ،م ،)642 :.اما مفهوم قيد حالـت ممکـن اسـت بـا سـاختار
مفعول مطلق نوعی ،جار و مجرور نيز بهکار رود .مثالهای ذيل داللـت بـر مفهـوم قيـد
حالت دارند ،با اينکه به لحاظ نحوی حال محسوب نمیشوند:
1
6

فَتح سعيدٌ البابَ فَتحاً سَريعاً
فَتح سعيدٌ البابَ بِسُرعَةٍ

3

فَتح سعيدٌ البابَ بِشَکلٍ سَريعٍ

اينک سؤال اين است :چه تفاوتی ميان اين همه ترکيب به همراه ترکيب حال مفـرد،
يعنی «فَتحَ سعيدٌ البابَ سَريعاً» وجود دارد؟ اصوالً مفهوم خاص هر يک نسبت به ديگـری
چيست؟ چرا در مقام استفادۀ تعابير ،نامأنوس به لحاظ مفهومی ،و توجيهپـذير بـه لحـاظ
نحوی مشاهده میشود؟
اين بررسی در پی يافتن تفاوتها و ظرافت های کاربرد اشکال مختلف تعابير دال بـر
قيد حالت میباشد ،تا در زمينۀ کـاربرد ايـن مفهـوم در سـه سـطح کالمـی ،نوشـتاری و
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خوانش متن ارائۀ راه نمايد و يکی از مشکالت پيش روی فراگيران زبان عربی را مرتفـع
کند.

 .6پيشينۀ پژوهش
در بررسیهای انجام شده ،موارد عام و کلی در حوزۀ قيد يافت شد ،اما عنوانی کـامالً
مشابه با تحقيق يافت نشد .اين موارد عام و کلّی عبارتند از:
ـ «بررسی تطبيقی قيد در دستور زبان فارسی و عربی» ،پاياننامـۀ کارشناسـی ارشـد،
دانشگاه بوعلی سينا :دانشکدۀ ادبيات.
ـ «قيد در دستور زبان عربی» ،آذرتاش آذرنوش ،مجلۀ مقاالت و بررسیهـا ،زمسـتان
 ،1327شمارۀ  49و  ،42صص 197ـ.133

 .3روش پژوهش
اين بررسی با رويکرد توصيفیـ تطبيقی و به صـورت تطبيقـی و کـاربردی در حـوزۀ
آموزش زبان عربی نوشته شدهاست.

 .4قيد حالت و اشکال متنوع آن
بسياری از ترکيبها که غير عربزبانها ،از جمله فارسیزبانان در استفاده از آنها بـا
مشکل روبهرو هستند ،در ميان خودِ عربزبانان تقريباً بهدرستی بيان مـیشـود و بـهکـار
می رود و آن ها در کاربرد آن مشکل خاصی ندارند ،اما در عـين حـال ،مرجـع مشخصـی
برای تشخيص تفاوت ميان اين نوع ترکيب با ترکيبهای متنوع بيانکننـده قيـد حالـت
وجود ندارد .بيشتر غير عربزبانان و به صورت خاص فارسیزبانان ،زمانی کـه در کـاربرد
ترکيب ها دچار اشتباه می شوند ،به هيچ عنوان گمان نمی کنند که به اشتباه ترکيب مـورد
نظر را بهکار بردهاند و زبانفراگير با اين سؤال جدّی روبهرو میشـود« :چـرا ايـن عبـارت
اشتباه است؟» .از آنجا که پرسش وی در چرايی و تفاوت اشـکال مختلـف يـک ترکيـب
مطرح می شود ،ممکن است پاسخی از سوی مدرس به وی ارائه نشود و اصـطالحاً نحـو
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غائب يا همان نحو عملی ،چهره از خود در بطن نحو آموزشی و نظری نمـی گشـايد و در
پايان کار ،باالترين رهيافت و پاسخی که به وی داده می شود ،اجتهـادی شخصـی اسـت
که دور از خطا نيز نمیتواند باشد .اين پرسشها پيرامون پديدهها و ترکيبهای نحـوی و
لغوی غالباً برخاسته از ذهنيتها و ساختارهای متعارف در تصور زبانی فارسیزبانان است.
اين بررسی در پی واکاوی و ارائۀ رهيافتی علمی و درست بـه آمـوزش قيـد حالـت و
ارائۀ طريق پيرامون ترکيبها و تنوع و تفاوت اشکال مختلف قيد حالت مـیباشـد .شـايد
بتوان يکی از داليل نگارش اين بررسی را استفاده از عبارتی از سوی يکی از دانشجويان
کارشناسی ادبيات عرب در درس انشاء به شکل ذيل بود« :کَتَبَ سَـعيدُ الـدّرسَ بِجَمَـالِ».
اين سبک ارائۀ حال با ساختار مجرور به حرف جرَ «باء» ،میتواند نشان از استعمالی نـاظر
به يکسانی ميان ترکيب های دال بر قيد حالت در زبان عربی باشد .به راسـتی مشـکل در
تطبيق اشکال مختلف ساختار حال در عريی کجاست؟ چرا اين دانشـجو بـه جـای تعبيـر
«کَتَبَ سَعيدُ الددرسَ بِشَکلٍ جَميلٍ /بِطَريقَةٍ جَمِيلَةٍ» اين عبـارت را بـهکـار بسـت؟ اصـوالً
تفاوت ميان دو عبارت «رَکبتُ السيّارةَ مُسرعاً» و «رَکبتُ السيّارةَ بِسرعةٍ» چيسـت؟ سـپس
در اين بررسی به ترکيبهای محتمل و مستعمل ديگر نيز توجه شدهاست که عبارتنـد از:
«رَکبتُ السيّارَةَ رُکُوباً سَريعاً»« ،رَکِبت ُالسيدارَةَ سريعاً» و «رَکبتُ السيدارَةَ بِشَکلٍ سَريعٍ» و نيـز
استفاده از ترکيب های فعلی «فَتحاً سريعاً» «بِسُرعةٍ» در کنار ترکيـب هـای منبعـث اسـمی
«مُسرعاً» «سَريعاً» چه دليلی داشته است و تفاوت آن با ساختارهای قبلـی در چيسـت؟ بـه
عبارت ديگر ،اگر ساختار اسمی حال موفی غرض و برآورندۀ نياز است ،پس چرا در کنـار
آن از ساختارهای منبعث از فعل ،مانند ترکيب مفعول مطلق موصوف استفاده شده اسـت؟
و چرا ساختار «بِشَکلٍ  +صفت» نيز در کنار اين ساختارها بهکـار مـیرود؟ در آنچـه ذکـر
خواهد شد ،به تفاوت و چرايی و نيز علل اين تنوع اشکال بيانکنندۀ مفهـوم قيـد حالـت
پرداخته شدهاست.
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 .9بررسی تاريخی اشکال مختلف قيد حالت (حال و هيأت) در زبـان عربـی و
تفاوت آن دو
بديهی است در ابتدای امر بايد به تفـاوت دو اصـطالح «حـال» و «هيـأت» بپـردازيم.
عناصر زبانی و کلمات منصوبی که هيأت اسامی را به طـور موقـت بيـان مـی کنـد ،حـال
می باشند ،اما هَيَئات عناصری هستند که بر افعال و رخدادها سيطره دارد و کيفيت وقـوع
آن ها را بيان می کند .از همين رو« ،مهتماً ،منفعلةً ،حذرةً و مفتخراً» در آنچه می آيد ،حـال
هستند ،در حالی که کلمات «باهتمامٍ ،بانفعالٍ ،بحذر ٍو بافتخارٍ» در جمـالت ذيـل هيئـات
میباشند:
 .1طالع سعيدُ الخبر مهتماً.
طالع سعيدُ الخبرَ باهتمامٍ.
 .6أغلقت مريم باب السيّارة منفعلة.
أغلقت مريمُ باب السيّارة بإنفعالٍ.
 .3عبرتْ فاطمةُ الشّارع حذرةً.
عبرتْ فاطمةُ الشّارع بحذرٍ.
 .4تکلّم الرّجلُ عَن ابنهِ مفتخراً.
تکلّم الرّجل عَن ابنهِ بافتخارٍ.
بهترين دليل برای وجود تفاوت ميان «هيأت» و «حال» اين است که سـاختارهای دال
بر «حال» ،قابليت مسند واقع شدن را دارند و اسناد تام می توان برقرار کرد (ر.ک؛ عکاشه،
6996م .)149 :.از همين رو ،برای تفاوت آن با خبر گفته میشود:
مفه ـمُ فــی حــالٍ کفــرداً أذه ـبُ»
«الحــالُ وصــفُ فضــلةٌ منتصــبُ
(ابنعقيل.)49 :1392 ،
مثالً عبارت «طالعَ سعيدُ الخبرَ مهتماً» را مـی تـوان گفـت« :سـعيدٌ مهـتمٌ» و عبـارتِ
«عبرتْ فاطمةُ الشّارعَ حذرةً» میتوان گفت« :فاطمةُ حذرةٌ» .اما در عبـارتِ دال بـر هيـأت
تراکيب آن را نمیتوان بهعنوان مسـند متصـور شـد؛ مـثالً عبـارتِ «طـالعَ سـعيدُ الخبـرَ
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باهتمامٍ» را نمی توان گفت« :سعيدُ باهتمامٍ» ،و عبارتِ «عبـرتْ فاطمـةُ الشّـارعَ بحـذرٍ» را
نمیتوان گفت« :فاطمةُ بحذرٍ».
در زبان عربی ،ساختار «ب  +مصدر» مبيّن هيأت فعل يا رخداد اسـت و مبـيّن حالـت
صاحب حال نيست؛ مثالً در عبارت «طالعَ سعيدٌ الخبرَ باهتمامٍ» غـرض مفهـوم «مطالعـه»
همراه با اهتمام و تالش می باشد و يا در عبارت «عبرتْ فاطمـةُ الشّـارعَ بحـذرٍ» ،غـرض
مفهوم «عبور» همراه با حذر میباشد؛ بهعبارت ديگر ،در جملۀ «انطلقتِ السـيّارةُ بسـرعةٍ»
به اين معناست که انطالق و حرکت ماشين سريع بوده است و از همـين رو ،ماشـين نيـز
سريع می باشد و نيز در «يدرسُ سعيدُ الددرسَ باجتهادٍ» و «يدرسُ سَعيدٌ الـدّرسَ مجتهـداً»،
عبارت نخست ،يعنی مطالعه با اجتهاد است و اين اجتهاد پس از تعلق يافتن به «مطالعـه»
در «سعيد» نيز تجلی يافتهاست و مجتهد بودن در سعيد ،قبل از رخداد اجتهـاد در مطالعـه
بوده و تحقق يافتهاست ،حال اينکـه در عبـارت دوم ،اجتهـاد حـالتی عارضـی و پـس از
انطالق و رخداد حرکت اتومبيل است .در آنچه میآيـد ،بـه تبيـين تفـاوت ترکيـبهـای
مختلف ،حال با توجه به کاربرد آن خواهيم پرداخت.

 .2اشکال مختلف حال در زبان عربی
2ـ .1کاربرد حال و مفعول مطلق موصوف در مفهوم قيد حالت
به نظر میرسد که سـاختار «حـال» پـيش از سـاختار «هيـأت» رخ مـیدهـد؛ چراکـه
گذراست و در صورت تسرّی آن به فعل تبديل به ساختار «هيـأت» مـیشـود و چـه بسـا
ترکيب مفعول مطلق موصوف ،اولين شکل مبيّن هيأت هاست و چنين به نظر می آيد کـه
استفاده از «حال» به لحاظ تاري استعمال ،مقدّم بر مفعـول مطلـق اسـت؛ چراکـه چنـين
مینمايد که حال توصيف ذات و اسامی ذات است ،اما مفعـول مطلـق توصـيفگـر فعـل
است .انطاکی در اين زمينه می گويد« :اگر با منصوب خويش هيأت فعل را تبيين نمودی،
آن منصوب ،مفعول مطلق است و اگر هيأت اسم را مشخص کـردی ،آن اسـم منصـوب
حال است» (انطاکی 6994 ،م ،.ج .)197 :6گويی استفاده از حال (هيـأت اسـم) از منظـر
تکامل تاريخی ،مقدم بر مفعول مطلق موصوف (هيأت فعلی) می باشـد؛ چراکـه توصـيف
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اسامی ذات و اشياء به لحاظ کاربرد نياز اوليه تری می باشد و بيان هيأت و حـاالت انسـان
سابق بر بيان هيأت فعل صادر از انسان است.
بنا بر آنچه گفته می شود ،در زبان عربی در مرحلۀ نخسـت ،توصـيف هيـأت و حالـت
برای اسامی و نه افعال بودهاست و به مرور زمان نياز به توصيف هيـأت فعـل بـر اسـاس
کارکرد تعلق آن هيأت به فعل يا نحوۀ وقوع و يا کيفيت وقـوع آن منجـر بـه اسـتفاده از
ساختار مفعول مطلق موصوف گرديد .اين چنين به نظر می رسد که ساختار مفعول مطلق
موصوف دومين ساختار مبين هيأت در عربی است و در مجموعۀ ساختارهای مربـوط بـه
هيأت افعال ،اولين ساختار مسـتعمل بـودهاسـت (ر.ک؛ سـامرائی 6996 ،م ،.ج  117 :3و
عکاشه6996 ،م.)74 :.
حال اين پرسش مطرح می شود که عبارت «فَتَحَ سعيدٌ البابَ مسرعاً» ،در پايان ،همان
مفهومی را دارد که هيأت فعلی دارد؛ يعنی «فَتَحَ سعيدُ البابَ فَتحاً سَريعاً» .پس چه تفاوتی
ميان اين دو ساختار است و دليل استفاده از ساختار هيأت فعلـی (فَتحـاً سَـريعاً) در کنـار
ساختار هيأت اسمی چيست؟ داليل احتمالی استفاده از ساختار هيأت فعلی را می توان بـه
شرح ذيل بيان نمود.

الف) مجهول بودن فعل
چه بسا مجهول بودن فعل دليلی بر استفاده از ساختار هيـأت فعلـی (مفعـول مطلـق
موصوف) است؛ چراکه قيد حالت بيان کنندۀ هيأت اسمی ،قابليت استناد به جملۀ مجهول
را ندارد و نمی توان گفت« :فُتِحَ البابُ مسرعاً» و اين خود دليلی است بر اينکه حال ارتباط
مستقيم با فاعل دارد و حذف فاعل منجر به حذف حالت آن نيـز مـی شـود« :فَـتَح سـعيدُ
البابَ مسرعا»« :فُتِحَ البابُ» .اما با توجه به نياز بيان حالت سرعت ،علی رغم حذف فاعـل،
نياز به توليد ساختاری جديدی مانند مفعول مطلق موصوف واجب میشـود« :فَـتَحَ سـعيدُ
البابَ مسرعاً :فُتِحَ البابُ فَتحاً سَريعاً» .همچنين ،باقی ماندن «فَتحاً سَـريعاً» بعـد از حـذف
فاعل ،دليلی محکم بر تعلق آن بر فعل دارد ،در حالی که حذف «مُسرعاً» با حذف فاعـل،
حاکی از تعلق آن به فاعل است.
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ب) وقوع فعل از فاعل به شکل غيرارادی
همان گونه که عبارت «فُتِحَ البَابُ مُسرِعاً» به لحاظ مفهومی توجيهپذير نبـود ،عبـارتِ
«دَمدرَ السديْلُ مَنازِلَ المَواطِنينَ مُسرِعةً» نيز نادرست می نمايد و دليل اين مسـئله آن اسـت
که حالت «مُسرعةً» به فعلی غيرارادی تعلق می يابد و افعال ارادی برای اَحياء و موجودات
زنده تصور پذير است؛ چراکه اراده به زنده بودن تعلق می يابد .بنابراين ،برای بيـان حالـت
غيرجاندار ،نظير باران ،سيل و آتش و ...عبارتِ «بِسُرعةٍ» بهکـار مـیرود و در ايـن چنـين
موقعيتی در زبان عربی ،به جای «مسـرعةٍ» از ترکيـب «ب  +مصـدر» «بسـرعةٍ» اسـتفاده
شده است و از جمله مصاديق مؤيد آنچه ذکر شد ،نادرست بـودن عبـارت «سَـقَطَ الطَفـلُ
مُسرعاً» میباشد که بايد گفته شود« :سَقَطَ الطَفلُ مِنَ السدطحِ بِسُرعةٍ».

ج) حذف تکرار مفهوم فعل در مفعول مطلق موصوف (حـذف مصـدر و بقـای
صفت) به عنوان قيد حالت
در عبارتی ،نظير «فَتَحَ سعيدٌ البابَ هَادِئاً» مرحله ای پس از ساختار متعـارف و ابتـدايی
«فَتح سعيدٌ البابَ فتحاً هادئاً» در زبان عربی مستعمل و به سوی کاربرد پيش رفتهاسـت و
ذوقِ مخفف گويی و فرار از تکرار لفظ فعل و مصدر مفعـول مطلـق موصـوف ،بـه حـذف
تدريجی آن و باقی ماندن صفت بسنده کرده است و در حالت عادی ،استفاده از تعبير هايی
چون «نَجَحت نِجَاحاً» و «أَکََت أکالً» و «رَجَعُوا رُجُوعاً» مستعمل و پسنديده نيست و شـايد
دليل اين امر ،نوعی تحصيل حاصل يا ذکر امری معلوم باشد؛ چراکه بديهی است کسـی
که فعل «يشرب» برای او استفاده می شود« ،أکل» محتمل بر او نمی شود تـا بـرای تمـايز
آن« ،شرباً» استفاده شده باشد.
حتی دربارۀ اينکه يکی از عاملهای مفعول مطلق ،خود مصدر فعل است کـه مفعـول
مطلق تأکيدی و يا نوعی برای آن بهکار رفته باشد ،دليلی بر استقالل و هماوردی معنايی
مصدر با خود فعل است (ر.ک؛ غاليينـی ،بـیتـا ،ج  644 :3و شـرتونی1112 ،م:)613 :.
«يعجبُنی إِحسانُک الفُقَراءَ إِحساناً کثيراً» .چنان که مشاهده می شود ،به تـدريج تکـرار لفـظ
مصدر در مرحلۀ سوم تکامل ساختار حال ،حذف و صفت آن باقی مانده اسـت و در واقـع،
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در عبارت «إِحساناً کثيراً» احسان را می توان از فعل استنباط کـرد ،امـا نوعيـت احسـان و
کميت آن را با واژۀ «کثيراً» میتوان دريافت کرد.
آنچه بيان شد ،دور از احتمال و تصور نمیباشد؛ چراکه استفاده از مفعول مطلق نيـابی
و جايگزينی آن به جای فعل و پرهيز از تکرار آن با رويکرد تخفيف زبانی بوده است؛ مانند
«سمعاً و طاعةً» که به جای «أسمع» و «أطيع» به کار رفته است و در مقام تعجب نی گوينـد:
«أعجبُ» ،بلکه «عجباً» به کار می رود ،يـا در مقـام تشـکر و قـدردانی «شُـکراً» بـه جـای
«أشکرک» کاربرد دارد و قِس عَلَی هذا .موارد جايگزين مذکور ،بنا به قول علمای نحو در
مقام امر ،نهی ،دعا ،توبي و تفصيل عاقبت و نظاير آن مـی باشـد (ر.ک؛ حسـن عبـاس،
 6991م ،.ج .)669 :6
چنان که مشاهده می شود ،بعضاً مصدر مفعول مطلق حذف شـده اسـت؛ ماننـد« :أَکـل
کثيراً» که در اصل «أکل أکالً کثيراً» بوده است و صفت به تنهايی بيانگر حالت انجام فعـل
است و اين مرحله گويی مرحلۀ سوم تطـور و تکامـل سـاختار قيـد حالـت اسـت؛ يعنـی
جايگزينی صفت و حذف مفعول مطلق:
ـ «فَتحَ سعيدٌ البابَ مُسرعاً» (مرحلۀ نخست).
ـ «فَتحَ سعيدٌ البابَ فَتحاً سريعاً» (مرحلۀ دوم).
ـ «فَتحَ سعيدٌ البابَ سَريعاً» (مرحلۀ سوم).
اين ساختار در زبان عربی بسيار کاربرد داشته است و در سـاختارهای مفعـول مطلـق،
مبين هيأت و شکل رخداد بارها مفعول مطلق حذف ،و صفت جايگزين آن میشود :مثالً
عبارتِ «اِنتعشَ البَلدَ اِقتصادياً» کاربرد بيشتری نسبت به «اِنتعش اإلقتصادُ فِی البلدِ إنتعاشاً
إقتصادياً» دارد.
ـ «تَطودرت وسائلُ األعالم سريعاً».
ـ «تَحودلَ األمرُ تَدريجياً».
ـ «نامَ عَميقاً».
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 .4استفاده از ساختار «ب+مصدر» 1برای مفهوم قيد حالت
به نظر می رسد اين ساختار برای بيان هيأت به کار رفته اسـت و شـکل سـوم تطـور و
تکامل ترکيب های هيأت فعلی به شمار مـی رود (فَـتحَ سـعيدُ البـابَ بِهـدوءٍ) و در کتـب
نحوی ،همانند معنای هيأت فعلی در بيـان حالـت ،تصـريحی بـه آن نشـدهاسـت (ر.ک؛
ابنهشام1119 ،م ،.ج  117 :6و ابنخطيب6999 ،م114 :.ـ.)692
همچنين ،گويی تفاوت بسياری ميان ايـن نـوع از «بـاء» و «بـاءِ» التصـاق بـا دو نـوع
التصاق حقيقی («مَسحتُ يَدِی باألَرضِ» و «أمسکتُ بِيَد زيدٍ») و التصاق مجـازی (مَـررتُ
بِزَيد) وجود دارد .همچنين ،تفاوت بسيار ميان «باءِ» اسـتعانت و ايـن نـوع از «بـاء» اسـت
(کتبتُ بِالقَلَم) و شايد نزديک ترين «باء به اين نوع از انواع «باء»« ،باء» به معنای مصاحبت
است :قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَالَمٍ مَندا وَبَرکَاتٍ عَلَيْـکَ( هود)49 /؛ يعنی در معنای «مـع» (ر.ک؛
الموزعی 6999 ،م )117 :.و اگر قائل بودن بر همزمانی فعل يک اصل باشد ،از يک سـو،
معنای «مع» (مصاحبت) مصدر همراه فعل به جای «باء» ترکيبی نادرست می نمايد؛ چراکـه
مصاحبت برداشت نمی شود و دوم آنکه اصـطالح مصـاحبه دور از معنـای واقعـی ،يعنـی
همان داللت بر هيأت ،کيفيت و نحوۀ رخداد فعل است و به نظر می رسد در آمـوزش بـه
جای معنای مصاحبت ،معنای «باءِ» بيان هيأت و کيفيت ،عبارت مناسب تری است .شـايد
نامگذاری «باءِ» مصاحبت با نام «باءِ الحال» به دليل شايستگی وقوع در موقعيـت حـال از
طرف بسياری از علمای نحو به همين دليل باشد .مرادی در اين زمينـه مـیگويـد« :ايـن
نوع از باء همان بائی است که از مصحوب آن (مجرور) و خـودش حـال بيـان مـیشـود؛
مانند :قَد جَاءَکُم الردسُولُ بِالحَقُّ( النساء)179 /؛ يعنـی :مُحِقّـا» (مـرادی 1113 ،م )49 :.و
«أَهبطَ بِسَالَمٍ؛ يعنی :مُسَلدما عَلَيک» (همان1113 ،م.)49 :.
در حقيقت ،استفاده از ساختار (ب  +مصدر) ،ساختاری ابتکاری بـرای حـاالتی اسـت کـه
صفات نمی تواند بنا به معنای برخاستۀ خويش ،کارکرد درستی را همانند مثالهـای ذيـل
داشته باشند:
ـ «غَضِبَ سعيدٌ غَضَباً شَديداً :غضب سعيدٌ شديداً» (نادرست).
ـ «وَصَفَ محمّدٌ الددرس وَصفاً دقيقاً :وَصَفَ محمّدٌ الددرس دَقيقاً» (نادرست).
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ـ «تکلدمَ ماجِدٌ العربيهَ تکلّما ًسهالً :تکلّم ماجدٌ العربيّة سَهالً» (نادرست).
در چنين وضعيتی ،استفاده از سـاختار «ب +مصـدر» رهيـافتی مناسـب بـرای ايفـای
مقصود زبانی بوده است« :غَضَبَ سَعيدٌ بِشدّةٍ»« ،وَصَفَ محمّد الدّرس بدقّةٍ»« ،تکلّـم ماجـدٌ
العربيّةَ بِسُهولَةٍ».
برخی حاالت ،قابليت تبديل به هيأت را دارند (سَـمِعَهُ مُنصـتاً /بِإنصـات) و حـال کـه
بيانگر حالت است ،به لحاظ سبقت زمانی حدوث بر هيأت (هيـأت فعـل و حـدث) مقـدّم
میباشد به اين مثالها دقت شود:
ـ «أحبّها مجنوناً :أحبّها بجنون».
ـ «ضربته قوياً :ضربته بقوةٍ».
ـ «هو يتکلم العربيّة بارعاً :هو يتکلّم العربيّة ببراعةٍ».
ـ «سعيد يودی عمله ناجحاً :سعيدُ يودی عمله بنجاح».
عباراتی نظير «مشی زيدٌ بطيئاً» و «شربتُ الحليبَ بارداً» در کالم عربـی مقبـول واقـع
نمی شود ،همان گونه که عباراتی نظير «غَضبَ المديرُ شديداً»« ،سـاق السـيارةَ دقيقـاً» بـا
وجود اينکه امکان برقراری رابطۀ اسنادی تام وجود دارد« :زيدٌ بطئیٌ ـ الحليبُ باردٌ».
پس اصطالح «حال» و «هيأت» يکسان نيستند و ما در مقام هيأت مـیگـوييم« :رَمـاهُ
بقُوّةٍ» .اما عبارت «رَماهُ قَويّاً» به کار نمی بريم و چه بسا از همين روی زجّاج تقدير «قوياً» را
برای آيةيَا يَحيَی خُذِ الکِتَابَ بقوّةٍ را جايز نمی داند و تقدير آن را «بِجِد وَ إِجتِهَـادٍ» يـا
«مجداً» میپندارد (ر.ک؛ زجّاج1116 ،م ،.ج.)697 :1
در هر حال ،دليل نادرستی تعابيری ماننـد «شـديداً ،دقيقـاً ،مجنونـاً ،بارعـاً و ناجحـاً»
به عنوان حال را در ميراث نحوی و سخنان علمای نحو می توان يافت و آن صـفات ،الزم
بودن اين حاالت برخالف اصل غالبيت منتقله بودن حال است؛ چراکه حـال توصـيفی از
حاالت موقّت است (ر.ک؛ ابن سراج1119 ،م .)312 :.با ذکر اين شرط ،حال هيأت فاعـل،
مفعول يا صفت آنهاست که هنگام خبـر دادن از آنهـا بـرای فاعـل و مفعـول عـارض
میشود و اين صفات بايد صـفت منتقلـه باشـد و نـه الزمـه (ر.ک؛ همـان ،ج  613 :1و
ابنيعيش ،بیتا ،ج .)99 :6
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دليل اول اين است که تقريباً همۀ علمای نحو در همۀ عصور بر محصور بودن داللت
حال برای هيأت فاعل و مفعول در هنگام وقوع فعل اجمـاع و اتفـاق نظـر دارنـد (ر.ک؛
نجــار 6916 ،م .)13 :.بنــابراين ،از آن روی کــه شــدت ،موفقيــت ،جنــون و براعــت در
مثال های فوق ،همه صفاتی ثابت برای آن افراد هستند ،ساختار «ب  +مصدر» برای ايـن
حاالت مناسب تر است .دليل دوم استفاده از اين ساختار می تواند در مواقعی باشـد کـه دو
اسم شايستگی ذوالحال شدن را دارند (قَابلتهُ مَسروراً) و از آن روی که حالت (سروراً) هم
برای حدث (فعل) و هم محدِث (فاعل) رخ میدهد ،قيد (قابلته بسرورٍ) اين التباس لغـوی
را میزدايد و حال اختصاصاً برای يک ذوالحال که فاعل فعل است ،لحاظ میگردد.

 .9ساختار «بِشَکل  +صفت»« ،بِصُورةٍ  +صفت» و «عَلَی نحـو  +صـفت» بـرای
مفهوم قيد حالت
در برخی تعبيرهای عربی پرکاربرد معاصر ،ساختار چهارم «ب  +مصدر» نيز نامفهوم و
نادرست مینمايد؛ مثالً در تبديل ساختار عبارتِ «تناقد فالنٌ فی کالمِه تناقضاً صـارخاً»
اگر مفعول مطلق حذف گردد (تناقد صارخاً) ،عبارتی نامفهوم و ناصـواب خواهـد بـود و
اگر بخواهيم ساختار «ب  +مصدر» را نيز استفاده کنيم (تناقد بصراخٍ) ،باز هم نادرسـت
و ناصواب به نظر میرسد.
در زبان عربی ،برای چنين وضعيتی ساختار رهيافتی نو چاره انديشيده شدهاسـت و در
کنارِ «باءِ» دال بر هيأت و کلمه ای بيانگر حالت و متمرکز بر معنـای آن (بِشَـکل) اضـافه
میکند تا داللت بر هيأت را قوّت بخشد .اين کلمات عبارتند از «شکل ـ طريقة ـ صـورة
ـ صفة ـ نحو»« :بِشَکلٍ مستمرٍ ـ بطريقةٍ واضحةٍ ـ بصورةٍ مستمرةٍ ـ بصفةٍ مستمرةٍ».
برای چنين حاالتی عباراتی نظير «تناقد فـالن فـی کالمـه بشـکلٍ صـارخٍ /بصـفةٍ
صارخةٍ /بصورةٍ صارخةٍ» بهکار رفتهاست و به نظر میرسد که در زبان عربـی ،در عبـارت
«تنتهک تلک الدولة القوانين الدولية انتهاکاً فاضحاً» ،برای رهـايی از تکـرار لفـظ مصـدر
برخاسته از فعل ،با حذف نمی توان «فاضـحاً» را جـايگزين کـرد و نـه مـیتـوان سـاختار
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«بفضحٍ» را جايگزين کرد ،بلکه ساختار «بشکلٍ فاضـحٍ /بِصـورةٍ فاضـحةٍ» ايفـای غـرض
میکند .عبارات ذيل نمونههايی برای اين مدعاست:
ـ «تطوّر البالدُ تطوراً ملحوظاً».
ـ «انتقدَ الوزيرُ انتقاداً الذعاً».
ـ «أدّی الممثّلُ دورَه أداً مخالفاً».
ـ «أسهمت تلک الدّولةُ فی التنمية إسهاماً کبيراً».
ـ «حرّم اإلسالمُ الخمرَ تحريماً قاطعاً».
ـ «إنّه قدّر أصدقاءَه تقديراً عظيماً».
ـ «تحسنّت أحوالُه تحسناً طفيفاً».
ـ نتنطفئُ الشمعةُ انطفاءً غامضاً».
پس در ساختار حذف مفعول مطلق (مرحلۀ سوم) اگر جايگزينی صفت معنادار نباشـد،
از ساختار «ب  +مصدر» استفاده می شود و اگر با وجود اين ،معنا برقرار نگردد ،از سـاختار
مرحلۀ پنجم «بِشکلٍ ،بِصفةٍ ،بصُورَةٍ ،عَلَی نحو  +صفت» استفاده می شود و اين ساختار بـا
نظام زبان عربی متناسب می باشد (ر.ک؛ عمر احمد مختـار 6993 ،م ،.ج  ،)193 :1چـون
بيانکنندۀ هيأت حدث (فعل) و صاحب حدث (فاعل و مفعول) میباشد (ر.ک؛ همان).

 .2مراحل تکامل ساختارهای هيأت اسمی و فعل در زبان عربی
شايد بتوان مراحل تکامل ترتيبی استفاده از ساختارهای هيأت اسـمی و فعلـی را بـه
شرح زير بيان کرد:
تربيت زمانی
مرحلۀ نخست
مرحلۀ دوم
مرحلۀ سوم
مرحلۀ چهارم
مرحلۀ پنجم

مثال
مرحله تکامل حاصله
فتحَ سعيد البابَ مسرعاً
بيان هيأت اسمی با حال
بيان هيأت فعلی با ترکيب مفعول مطلق موصوف فتح سعيد البابَ فتحاً سريعاً
بيان هيأت فعلی با ترکيب مفعول مطلق محذوف
فتحَ سعيد البابَ سريعاً
و صفت جايگزين آن
فتحَ سعيدٌ البابَ بسرعةٍ
بيان هيأت فعلی با ساختار «ب  +مصدر»
فتح سعيدٌ البابَ بشکلٍ
بيان هيأت فعلی با پيشوندهای ترکيبی «بشکل،
سريعٍ
بصورة ،بصفة ،عَلَی نحو  +مصدر»
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همچنين ،دو ساختار چهارم و پنجم به لحاظ کاربرد بسـيار و مـأنوس واقـع شـدن در
زبان عربی ،در اغلب موارد مفهوم قيد حالت مستعمل شده است و در مواردی کـه شـکل
مرحلۀ دوم و سوم (فتح سعيدٌ البابَ فتحاً سريعاً /فتحَ سعيدُ الباب سريعاً» نيز جايز است از
ساختار مرحلۀ پنجم (فتحَ سعيدٌ الباب بشکلٍ سريعٍ) به عنوان بديل اسـتفاده شـده اسـت،
بلکه در عصر معاصر پُرکاربردتر از ساختارهای مذکور است:
ـ «هو محصّن تحصنياً قانونياً»« ،هو محصّن قانونياً»« ،هو محصّنٌ بشکلٍ قانونیٍ».
ـ «أريد قراءةَ القرآن قراءةً جَماعِيدةً»« ،أريد قراءةَ القرآن جماعياً»« ،أريدُ قراءةَ القرآن بِشَکلٍ
جَماعیٍ».
ـ «تمّ اإلعالنُ عن المؤتمر إعالناً تفصيلياً»« ،تمّ اإلعـالن عَـنِ المـؤتمر تفصـيلياً»« ،تـمّ
اإلعالن عن المؤتمر بشکلٍ تفصيلیٍ».
ـ «إنهارُ البناء إنهياراً کلياً»« ،إنهارُ البناء کليّاً»« ،إنهارُ البَناء بِشَکلٍ کلّیٍ».
ـ «حکمت المحکمة حُکماً غيابياً»« ،حکمت المحکمة غيابياً»« ،حکمت المحکمـة بشـکلٍ
غيابیٍ».

 .7داليل شکل گيری ساختار پنجم و جـايگزينی آن بـه جـای سـاختار «ب +
مصدر»
7ـ .1دليل نخست :ناکارآمدی مصدر به همراه حـرف جـر «ب» بـرای مفهـوم
هيأت
چنان که ذکر شد ،برخی مصادر يا امکان بهکار رفتن با حرف جـر «ب» را بـرای بيـان
حالت ندارند ،يا کامالً نمیتوانند اين مفهوم را تداعی کننـد و يـا اينکـه مصـادری بـرای
مفاهيمی خاص وجود ندارد تا بتوان به همراه حرف جر «ب» بـه کـار بـرد و از همـين رو،
کاربرد آن مفاهيم به همراه و حرف جرّ «ب» نادرست و نامقبول به نظـر مـی رسـد؛ مـثالً
تعبيری مانند «انطلقـتِ السـيّارةُ انطالقـاً صـاروخياً» نمـی تـوان گفـت «انطلقـتِ السـيّارة
بِصَاروخية» ،بلکه در اينجا از قيد «بِشَکل /بِصفة» استفاده شدهاست و میتوان گفت تعبيـر
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«انطلقتِ السيّارةُ بشکلٍ صاروخیٍ» در مقام ناکارآمـدی سـاختار «ب  +مصـدر» جـايگزين
شدهاست .ترکيبهای ذيل دليلی بر اين مدعاست:
ـ «حضر الدّرس باعتياديةٍ» × «حضر الدّرس بشکلٍ اعتيادیٍ».
ـ «يجلس فی المقهی بيوميةٍ» × «يجلس فی المقهی بشکلٍ يومیٍ».
ـ «طلبت ذلک برسميةٍ» × «طلبت ذلک بشکلٍ رسمیٍ».
ـ «قال هذا الکالم بمباشرةٍ» × «قال هذا الکالم بشکلٍ مباشرٍ».
همان گونه که مشاهده میشود ،قيدهای «اعتيادية ،يومية ،رسمية ،مباشرة» به همـراه
حرف جرّ «ب» بيان کنندۀ هيأت نمی تواند باشد ،بلکه به همـراه قيـد «بشـکلٍ ،بطريقـةٍ و
بصورةٍ» بهکار میروند.

7ـ .6دليل دوم :برای ساختار صفات منفی ساختار «ب ±مصدر» کاربرد ندارد
اين ساختار به همراه مشتقاتی نظير اسم فاعل و مفعول نيـز تنهـا گزينـه پـيش روی
زبان عربی در اين مفهوم می باشد .از همـين رو ،نمـی تـوان عبـارت «ارتفـعَ العـددُ بِغَيـر
مسبوقٍ» را بهکار برد ،بلکه بايد گفت« :ارتفع العددَ بِشَکلٍ غيرِ مسبوقٍ» و در مقـام صـفت
منفی نيز تنها از اين ساختار استفاده می شود« :سُررتُ بِهَذا النبأ بشکلٍ ال يوصف» .اينـک
عبارات بيشتری را برای اين مفهوم ذکر میکنيم:
ـ «تکلّم بشکلٍ معقولٍ» ـ «تکلّم بشکلٍ غيرِ معقولٍ».
ـ «توقّفت السيّارةُ بشکلٍ متوقعٍ» ـ «توقفت السيّارةُ بشکلٍ غيرمتوقّعٍ».
ـ «اشترک فی المسابقةِ بشکلٍ قانونیٍ» ـ «اشترک فی المسابقة بشکلٍ غير قانونیٍ».
همچنين ،در ساختار هيأتی که در آن افعل تفضيل به کار رفته باشد نيز از قيد «بشکل
و بصورة» و نظاير آن استفاده شدهاست.
ـ «يتعلّم األطفالُ اللغة بشکلٍ أکثر إبداعاً».
ـ «يجب التعامل معهم بشکلٍ أکثر صرامةً».
ـ «يعدو هذا العدّاءُ بشکلٍ أسرعَ».
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 .9ساختار «بشکل يثير  +مصدر» برای مفهوم قيد حالت
برخی اوقات نيز برای مفهومی خاص از قيد حالت ،حالتی انگيزشی به چشم می خورد
که در اين صورت از ساختار ديگری استفاده می شود و در آن ،در کنار عبـارت «(بشـکل)
يثير  +مصدر» ذکر میشود« :بشکل يثير الدهشـة /بشـکل يثيـر اإلرتيـاب /بشـکل يثيـر
اإلستياء» .پس در حقيقت ،در مقـام بيـان حـاالتی کـه از طريـق ذوالحـال در مخاطـب
برانگيخته می شود و انگيزشی است از اين ساختار استفاده می شود؛ به عنوان مثـال بـرای
کسی که اظهارات و سخنان وی باعث تعجب ديگران شده است ،نمی توان گفـت« :أدلـی
بتصريحاتٍ بدهشةٍ  /بشکلٍ عجيبٍ» ،بلکه بايـد گفـت «أدلـی بتصـريحاتٍ بشـکلٍ يُثيـر
الدهشةَ» و گويی در زبان عربی معاصر ،بـرای ايـن نـوع از مفهـوم حالـت ،ايـن سـاختار
پيشبينی شدهاست.

 .1نتيجهگيری
اين بررسی در پی ارائۀ ديدگاهی جديد و کاربردی در مقـام اسـتعمال زبـانی و بيـان
تفاوت در ترکيب های متنوع بيان کننده هيأت و حالت (قيـد حالـت) در زبـان عربـی بـه
صورت کلی از آغاز تا کنون بودهاست و مهمترين نتايج آن عبارتند از:
1ـ ضرورت تبيين تفاوت ميان هيأت اسمی و هيأت فعلی؛ چراکه اسامی منصـوب در
صورتی که در آن حالت ،اسامی به صورت موقت مدّ نظر است ،حـال مـیباشـند (هيـأت
اسمی) و اسامی منصوب بيانگر کيفيت وقوع افعال و رخدادها هيأت فعلی قلمداد می شود؛
مثالً در عبارت «طالعتُ الخبر مهتماً» ،هيأت اسـمی يـا همـان حـال اسـت و در عبـارت
«طالعتُ الخبر باهتمامٍ» هيأت فعلی است.
6ـ به نظر می رسد هيئت اسمی يا همان حال ،اولين ساختار مسـتعمل معمـول بيـان
حالت در زبان عربی باشد و مرحلۀ نخست سِير تکاملی آن باشد.
3ـ اين بررسی نشان داد که داليل خاصی باعث ضرورت اسـتفاده از سـاختار هيـأت
فعلی در کنار هيأت اسمی شدهاست.
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4ـ به نظر میرسد که مرحلۀ دوم سِير تکاملی مفهوم بيان حالـت اسـتفاده از ترکيـب
مفعول مطلق موصوف میباشد (طالعتُ الخبرَ مطالعةً دقيقةً).
9ـ اين بررسی نشان داد که گويی در مرحلۀ سوم در زبان عربی ،برای پرهيز از تکرار
خود ،مفعول مطلق حذف ،و صفت آن برای مفهوم بيان حاالت استفاده شده است (طالعتُ
الخبرَ بِدِقةٍ).
2ـ در مرحلۀ چهارم ،برخی صفات مفعول مطلق نتوانسته بيـان کننـدۀ مفهـوم حالـت
باشد و در اين حالت ،از ترکيب «ب  +مصدر» استفاده شدهاست (فتحتُ البابَ بهدوءٍ).
7ـ در مرحلۀ پنجم ،برخی مصادر به همراه «ب» ،شايسـتگی ترکيـب هيـأت فعلـی را
نداشتند و ترکيبی نوپيدا جايگزين آن شدهاست (بشکل /بصفة /بصورة  +صـفت)؛ «غفلنـا
عن هذا األمر بشکلٍ غير مسبوقٍ».
9ـ در حاالت انگيزشی ،حالت در خاطب از ساختار «بشکل  +يُثير  +صـفت» اسـتفاده
میشود (قام بتصرفاتٍ تثير الدهشةَ).

 .19پینوشت
1ـ منظور از حرف جرّ «ب» از باب علم بودن و پُرکاربرد بودن اين حـرف نسـبت بـه
حروف ديگر است ،اما ممکن است برخی ترکيبها به همراه حروف ديگری مانند «عَلَـی»
بهکار رفته باشد؛ مانند« :غادرتُ المکانَ عَلَی مهل /علی عَجل».
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