فروپاشی حالتنمایی ساختواژی اسم در عربی محلی ایران و لبنان
روحالله مفیدی( 2دانشگاه بینالمللی امام خمینی)
تاریخ دریافت مقاله ،9311/9/30 :تاریخ پذیرش9311/8/8 :

ً
چکیده :در عربی قدیم (کالسیک) تقریبا تمامی اسامهاا در هماۀ نقاشهاای دساتوری (اعام از
غنای
موضوعی ،متممی و قیدی) پسوند حالت میگرفتند .این مقاله به
بررسی سرنوشت این نظام ِ
ِ
حالتنمایی در دو گونۀ امروزی زبان عربی یعنی عربای خوزساتان (ایاران) و لبناان مایپاردازد.
داده های پژوهش ازطری مصاحبۀ حضوری و در مواردی تبادل فایل صوتی با شش سۀنگوی این
اصلی گاردآوری دادههاا دو پرسشانامه
گونهها (سه سۀنگو از هرکدام) گردآوری شده است .ابزار
ِ
ً
(جمعا شامل  121سؤال) و توصیف  15عکس بوده که پیکرهای بالغ بر حدود  922جملاه فاراهم
کرده است .تحلیل دادههای پیکره نشان میدهد هیچ تکواژی که بیانگر تمایز حالت در تقابال باا
فروپاشای
تکواژهای دیگر باشد ،در این دو گوناه دیاده نمایشاود .دو ساازوکار عماده در فرایناد
ِ
حالتنمایی در این گونهها دخیل بوده است :ساییدگی آوایی و تلفی حالتها .محصول عملکارد
کوتاه حالتنماا
این دو سازوکار در اسمهای مفرد ،جمع مکسر و جمع مؤنث ،حذف هر سه واکۀ ِ

(حالتهای فاعلی ،مفعولی و مضافالیهی) بوده و محصول عملکرد ساازوکار دوم در اسامهاای
ناپدیدشادن
نقشی نشانۀ حالت غیرفاعلی به حالت فاعلی ،و درنتیجاه،
جمع مذکر سالم ،تعمیم
ِ
ِ
تمایز حالتنمایی بوده است .در مقابل ،دادههای پژوهش حاضر نشان مایدهاد کاه در دو گوناۀ
امروزی ،ثبا آرایش واژگانی و غنای نظام مطابقه نسبت به عربی قدیم بیشتر شده است .باا ایان
1. mofidi@hum.ikiu.ac.ir
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ً
حال ،براساس دادههای گونههای امروزی نمیتوان این دو پدیدۀ دستوری را لزوما پیامد فروپاشی
حالتنمایی دانست.
کلیدواژهها :تلفی حالت ،ساییدگی آوایی ،عربی خوزستان ،عربی قدیم ،عربی لبنان.

 1مقدمه

2

زباانی قارآن و متاون دینای ،ادبای،
از منظر زبانشناسی تاریۀی ،نام «عربی قدیم (کالسیک)» به گوناۀ
ِ
تاریۀی و علمی اطالق میشود که در طول تاریخ به این زبان تدوین شدهاند .قدیمیترین اسانادی کاه از
زبان متعل به خانوادۀ سامی 1در دست است ،در صور صاحت انتسااب ،اشاعار جااهلی اسات.
این ِ
دستوری این زبان در قرون بعد نیز در سنت مکتوب زبان عربی در جواماع اساالمی
واژگان و ویژگیهای
ِ
کموبیش (با تغییراتی اندک) تداوم یافته است و عابی رصرح هم (که در اصاطالح جامعاهشناسای زباان،
عابی معرار 3نامیده میشود) بهنوبۀ خود ،با تغییراتی اندک ،تداوم عربی قدیم بهشامار مایرود .از ساوی
دیگر ،عربی قدیم بهمثابه زبان رایج در قرون گذشتۀ جوامع عربی ،همچون هر زبان زنادۀ دیگار ،هماواره
مناد زباانی (واجای ،سااختواژی ،نحاوی ،معناایی و کاربردشاناختی) باوده و
در معرض تحوال نظاام ِ
محصول انباشتۀ این تحوال در جوامع مذکور ،گونههای محلی کنونی است که «دختران عربای قادیم»
ِ
ً
محسوب میشوند .در عین حال ،احتماال دستکم دو عامل باعث شده که این گونههای محلی در طاول
تاریخ در مسیری از وایااسی 5قارار گیرناد و یناو یوسشای 4در باین آنهاا شاکل بگیارد :الاف) تعامال و
بومی هار منطقاه؛ و ب) ساطن پاایین یماا زباانی 9باین
بدهبستانهای طبیعی و معمول با زبان(های) ِ
ِ
سۀنگویان در مناط مۀتلف (برای معرفای گاویشهاای اصالی اماروزی در زباان عربای و همچناین
دوزبانیونگی 1در جوامع عربزبان ،نک .بۀش 1مقالۀ حاضر).
ً
از منظر ساختواژی ،زبان عربی قدیم یک زبان حالتنمای قوی 8اسات .در ایان زباان ،تقریباا تماام
واژی آشاکار
اسمها در تمام نقشهای دستوری اا اعم از ماوضوعی ،متممی و قیادی اا حاالات سااختاا ِ
جایگاه پس از اسم هاهر میشود .همچنین در این زبان ،فاعل هام
میگیرند؛ یعنی یک پسوند حالت در
ِ
3. Standard Arabic
6. language contact

2. Semitic
5. dialectal variation

1. Classical Arabic
4. Divergence
7. diglossia

گستردگی پدیدۀ مورد بحث در این زبان اشاره
strong case-marking .9؛ صفت «قوی» در این اصطالح به غنیبودن و
ِ

باستانی این زبان (در خانوادۀ سامی) نیز بهوضوح دیده میشود ،از جمله اکدی و اوگاریتی؛
دارد .این ویژگی در بعضی خواهران
ِ

ولی در بعضی زبانهای این خانواده فقط بازماندههای محدودی از نظام حالتنمایی باقی مانده است ،مانند عبری و آرامی

(نک .هاسلباخ.)2091 ،
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ً
که در زبانهای ردۀ راعلی-مفعولی 2معموال بینشان است ،نشانۀ حالت را همواره دریافات مایکناد .در
اصطالح دستورهای زبان عربی (صرف و نحو سنتی) ،صفتها و قیدها نیز جزء طبقاۀ «اسام» باهشامار
حالت متناسب با آن جایگاه را میگیرند .این دستورها بارای پدیادۀ
میآیند و بسته به جایگاه دستوریشان ِ
ساختواژی حالتنمایی اسم ،اصطالح « ِاعراب اسم» را باهکاار مایبرناد .از ساوی دیگار ،فعالهاا نیاز
ِ
فعلای وجاه 1را بیاان مایکناد
مقولۀ
اطالعا
درواقع،
که
کنند
می
دریافت
اسم
حالت
مشابه
هایی
نشانه
ِ
3
(«اعراب فعل» در اصطالح دستوریان).
پژوهش حاضر با هدف پیگیری سرنوشت نظام حالتنمایی عربی قدیم در دختران اماروزیاش ،باه
پایانی اسمها در دو گونۀ محلی خوزستان و لبنان پرداخته است .با توجاه باه گازارشهاای
بررسی هجای ِ
ِ
ناپدیدشدن این نظام در گونههای امروزی در بعضی مناابع (ناک .بۀاش 1مقالاۀ حاضار)،
بر
مبنی
کلی
ِ
مسئلۀ اصلی پژوهش ،این است که آیا بازماندههای نظام غنی عربای قادیم در ایان دو گوناۀ اماروزیاش
ً
نمایی اسام شاده اسات؟
حالت
ناپدیدشدن
یا
تضعیف
به
منجر
سازوکارهایی
چه
اصوال
دیده میشود؛ و
ِ
ِ
در اینجا «اسم» در همان تعبیر سنتیاش شامل اسم و صفت و قرد درنظار گرفتاه شاده و از ورود باه ایان
ً
بحث گسترده که آیا اینها واقعا یک مقولۀ واحد در واژیان هستند یا این دستهبندی سانتی بایاد باازنگری
گاذاری پاژوهش
شود ،خودداری شده است .پسوندهای وجه فعل و سرنوشت آنها نیاز خاارا از هادف
ِ
ً
حاضر قرار میگیرد .از سوی دیگر ،این پژوهش ،اصطالح «حالت» را منحصرا در مفهاوم سااختواژی آن
(حالتنمایی آشکار) مدنظر قرار داده و تعاریف معنایی (مانند اعطای حالات توساط حاروف اضاافه) و
انتزاعی (حالت دستوری بدون تظاهر آوایی) کنار گذاشته شده است .یکی از تبعاا ایان محدودساازی
نماایی آشاکار هساتند (مانناد ضامایر،
در تعریف ،این است که اسمهایی که در عربی قدیم ،فاقد حالت
ِ
5
اغلب اسمهای موصول 4و ،)...از دایرۀ بحث حالت ساختواژی خارا مایشاوند
اغلب اسمهای اشاره ِ ،
ِ
(این اسمها در صرف و نحو عربی« ،اسمهای مبنی» نامیده میشاوند) .یافتاههاای پاژوهش ،حااکی از
ساختواژی اسم در هر دو گونۀ خوزستانی و لبنانی است و هیچ تکاواژی کاه
نمایی
ِ
فروپاشی کامل حالت ِ
بیانگر تمایز حالت در تقابل با تکواژهای دیگر باشد ،در این دو گونه دیده نمیشود.
مقالۀ حاضر در هفت بۀش تنظیم شده است .پس از مقدمه (بۀش ،)9مباحث نظری حالتنماایی
و تحول در این نظامها مطرح شده (بۀش ،)2سپس وضعیت حالتنماایی در عربای قادیم و گوناههاای
امروزی بر اساس مطالعا پیشین معرفی شده (بۀش )1و روششناسی پژوهش ،شامل مناابع دادههاا و
شیوۀ گردآوری آنها توضین داده شده است (بۀش .)5بۀش ( )4و زیاربۀشهاای آن ،باه ساازوکارهای
2. mood

1. nominative-accusative

 .3البلوشی ( 2091و  )2095در چارچوب نظریۀ حالت تالش کرده است بین این نشانهها در قلمرو اسم و فعل ارتباط برقرار کند.
5. relativizer

4. demonstrative
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تحول در نظام حالتنمایی عربی قدیم پرداخته و دو زنجیرۀ مشاکوک باه حالاتنماایی را بررسای کارده
است .بۀش ( )9مسیر وقوع این تحوال و پیامادهای آنهاا را ماورد بحاث قارار داده و بۀاش ( )7نیاز
نتیجهگیری مقاله است.

 2تحوال درزمانی در نظامهای حالتنمایی

ً
مقولۀ دستوری حالت در زباانهاای دارای ایان مقولاه اصاوال دو نقاش برعهاده دارد و تعریاف حالات
متماایزکردن
اول آن کاه عاامتار اسات،
دستوری نیز از خالل معرفی این دو نقش حاصل میشود .نقاش ِ
ِ
موضو ها 2و قیدها از یکدیگر در سطن بند است .در بعضی از زبانهای دارای حالات فقاط موضاوعهاا
نشانۀ حالت میگیرند و در بعضی زباانهاا تعادادی از قیادها یاا هماۀ آنهاا هام باا نشاانههاای حالات
1
متمایزکردن فاعال (و درواقاع ،عامال
نشانگذاری میشوند .دومین نقش حالت که اختصاصیتر است،
ِ
یعنی کنندۀ کار) از مفعول (و درواقع ،پذساای 3عمل) در بندهای دارای فعل متعدی اسات .در نظاامهاای
ً
حالتنمایی راعلی-مفعولی معموال فاعل هیچ نشاانهای نادارد و مفعاول نشاانۀ حالات مایگیارد؛ و در
ً
ُ
نظامهای کناسی-مطلق معموال فاعل فعل متعدی نشانۀ حالت میگیرد و فاعال فعال الزم و مفعاول هایچ
نشانهای ندارند .بهبیان دقی تر ،در نظام فاعلی-مفعولی ،فاعلهاای افعاال الزم و متعادی رفتاار مشاابهی
ً
ً
دارند و معموال فاقد نشانۀ حالتاند و با این روش ،از مفعول که معموال نشاانۀ حالات مایگیارد ،متماایز
میشوند .درمقابل ،در نظام کنایی -مطل  ،فاعلهای افعال الزم و متعادی رفتاار متفااوتی دارناد :فاعال
ً
افعال متعدی (حالت کنایی) معموال نشانۀ حالت مایگیارد و فاعال افعاال الزم (حالات مطلا ) شابیه
ً
مفعول رفتار میکند و معموال نشانۀ حالت ندارد (برای توضین بیشتر دربارۀ این دو نظام ،نک .دبیرمقادم،
9
9112؛ بیکل 5و نیکولز.)2001 ،4
ً
بررسی نظام حالت در هر زبان یا شاخۀ زباانی در یاک چشاماناداز درزماانی (و اصاوال در دورهای
طوالنی از تاریخ آن زبان/شاخه) سه وضعیت را میتواند نشاان دهاد )9 :یساتاش ساارتن نظاام حالات:
ِ
شادن تعاداد
کام
:
نظاام
ساارتن
یقلرال
)
2
نظام؛
گسترش
یا
نمایی
حالت
ای
ر
ب
جدید
های
نشانه
شکلگیری
ِ
نشانهها یا فروپاشی کامل تمایزهای حالت؛ و  )1ثابتماندن نظام :حفظشادن تماایزا حالات در یاک
دورۀ زمانی .برای وضعیت اول میتوان زبانهای هندوآریایی ناو را مثاال زد کاه پاساضاافههاا و برخای
arguments .1؛ شامل فاعل ،مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم.
3. patient
5. J. Nichols

2. agent
4. B. Bickel

 .9نکتۀ جالبی که مرتبط با زبان عربی ولی بیارتباط با بحث مقالۀ حاضر است ،این است که فرضیهای مبنی بر وجود نظام
ً
کنایی ( )ergativeدر سامی آغازین ( )Proto Semiticمطرح شده که شدیدا محل مناقشه است؛ نک .نقل و تشرین مفصل
این فرضیه در هاسلباخ ( )۰5-44 :2091و دالیلی که وی در مۀالفت با آن ارائه کرده است.
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شادگی بیشاتر باهکاار گرفتناد
جدید حالت ازطری ِ دستوری
دهی نشانههای ِ
ِ
ترکیبا اسمی را برای شکل ِ
3
1
(نک .کولیکوف27-2۴ :2009 ،2؛ و نقل قول او از هریس و کمبل  9114 ،دربارۀ اتصال این عناصار
آزاد به اسم و بازتحلیل آنها در این جایگاه بهعنوان بۀشی از کلمۀ میزبان) .در زباانهاای ایرانای ناو هام
دساتوری غیرفااعلی جدیاد در
دوقطبی حالت راعلی-غراراعلی 5باه نقاشهاای
میتوان گسترش تقابل
ِ
ِ
ِ
مفعولی «را» در فارسی را مثال زد (بارای
بست
واژه
گیری
شکل
همچنین
و
کردی
های
وفسی و بعضی گونه
ِ
ِ
4
گسترشی نظام حالت در زبانهای متعدد شاخۀ ایرانی ،ناک .اساتیلو .)2001 ،
معرفی
مفصل تحوال ِ
ِ
ِ
ِ
دومین وضعیت نظامهای حالت ،تقلیل و فروپاشی است که در ادامۀ بحاث باا تفصایل بیشاتری معرفای
ُ
خواهد شد .نمونههای سومین وضعیت نیز تقویت نشانۀ حالات ازطریا ِ تکار ِار نشاانه (مانناد تۀااری؛
گیاری نشاانۀ
زبانی مرده از خانوادۀ هندواروپایی) یا
ِ
افازودن یاک ادا حالاتنماا (مانناد ارمنای) و وام ِ
1
9
اثار سااسردیی آواسای
خالی یلفرق
تصریفی از حالتهای دیگر برای
ِ
ِ
پرکردن جای ِ
احتماالی حالات بار ِ
(مانند زبانهای اسالوی) است (کولیکوف.)545-542 :2001 ،
دربارۀ تقلیل و فروپاشی نظامهای حالت ،نۀست باید به تأثیر پدیدۀ ساییدگی آوایی و درنتیجه تلفیا
ایر
حالااتهااا توجااه کاارد .ساااییدگی آوایاای در یااک تعریااف کلاای ،فرایناادی آوایاای اساات کااه در مسا ِ
دستوریشدگی رخ میدهد و منجر به حذف محتوای آوایای -اعام از واکاه و همۀاوان یاا کال هجاا یاا
ویژگیهای زبرزنجیری مانند تکیه و نواخت و آهناگ -مایشاود (هایناه 8و کوتاوا )51-51 :2007 ،6و
ً
پایان واژه است .میدانیم که حالتهای ساختواژی در زبانهاای جهاان
قلمرو عملکرد آن عمدتا جایگاه ِ
ً
ً
20
گیاری درایار )2091( 22شاامل 9019
عمدتا با پسوند و پیبست نشان داده میشاوند؛ ماثال در نموناه ِ
زبان 91/1 ،درصد از زبانهای دارای حالت ،از پسوند و  92/1درصاد از پایبسات اساتفاده مایکردناد
ً
ً
سااییدگی
درمعارض
(جمعا  22/2درصد پسوند و پیبست) .درنتیجه ،ساختواژۀ حالاتنماایی عموماا
ِ
ِ
ایند ساییدگی هنگامی به نقطۀ انتهاییاش میرساد کاه نشاانۀ حالات ناپدیاد
آوایی بالقوه است؛ و این فر ِ
ِ
ً
سااییدگی آوایای ،تلفیا ِ دو یاا چناد
سااختواژی
پیامد
معموال
حال،
این
با
).
541
:
2001
(هاینه،
شود
ِ
ِ
حالت است که نتیجهاش تقلیلیافتن نظام حالت به تعداد کمتری تمایز حالت خواهاد باود .ایان تلفیا ،
ِ
شدگی تقابل دو صور و دستیافتن به یک صور خنثی است (بلیاک.)91 :2005 ،21
درواقع ،خنثی ِ
ِ
نمونۀ خوبی از عملکرد دو پدیدۀ ساییدگی و تلفی  ،زبان التین اسات کاه منجار باه تقلیالیاافتن تعاداد
ِ
3. L. Campbell
6. syncretism

2. Harris, A. C. and
5. D. Stilo

1. L. Kulikov
4. direct-oblique

9. T. Kuteva
12. B. Blake

8. B. Heine
11. M. Dryer

7. phonetic erosion
10. enclitic
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ً
اغلب دختران اماروزیاش شاده
نظام ِ
گیری ِ
حالتها در گونههای متأخر آن ،و نهایتا شکل ِ
فاقد حالت در ِ
است (بارزدال 2و کولیکوف.)2001 ،
نحوی بعضی حالتها نیز میتواند به تلفی آنهاا منجار شاود (بادون
از سوی دیگر ،قرابت معنایی و ِ
ً
دخالت فرایندهای آوایی) .در چنین شرایطی معموال یکی از صور ها نقش صاور (های) دیگار را نیاز
ِ
بهعهده میگیرد (کولیکوف .)15 :2009 ،نمونههایی از ایان پدیادۀ سااختواژی در هنادوآریایی میاناه و
هندواروپایی آغازین گازارش شاده اسات (بلیاک.)975 :2005 ،
همچنین در شکلگیری زبان التین از
ِ
گاهی هم قبل از وقوع کامل تلفی  ،صور های غالاب و مغلاوب توزیاع آزاد پیادا مایکنناد و باهجاای
یکدیگر بهکار میروند؛ مانند زبان هندواروپایی مردۀ هیتی (لوراگی 192 :9127 ،1و .)199-1۰5

 3پیشینۀ مطالعا

3

قبل از ورود به بحث ،توضیحی کوتاه دربارۀ گونههای مۀتلف زبان عربی ،ضاروری باهنظار مایرساد.
دوقطبی اصلی از این گونهها همان عربی معرار (رصرح) در برابر یفتاری (عامراناه) اسات کاه
دستهبندی
ِ
بر پایۀ مفهوم دوزبانیونگی شکل گرفته است .عربی معیار ،گونهای بسیار نزدیک به عربی قادیم اسات ،و
عربی گفتاری ،شامل گونههای محلی مۀتلفی است که در جوامع عربزبان رواا دارند .در این جواماع،
گونۀ معیار برای مقاصد رسمی (شامل اهداف آموزشی ،رسانههای جمعای و هرگوناه کااربرد نوشاتاری)
استفاده میشود و گونههای محلی (معاروف باه «لهجاههاای عامیاناه») در موقعیاتهاای غیررسامی و
تعامال کالمی روزمره به کار میروناد (بارای توضاین عماومی درباارۀ پدیادۀ دوزباانگاونگی و ارائاۀ
مۀتلاف
نمونههایی از زبانهای دیگر ،نک .وارداف .)992-952 :9111 ،5همچناین دساتهبنادیهاای
ِ
چندجزئی و پیوستاریتری نیز از گونههای زبان عربی ارائه شده است که برپایۀ جایگاه اجتماعی ساۀنگو
کلیدی این دستهبندیها ایان
و موقعیتهای اجتماعی تدوین شدهاند (باسیونی .)95-9۴ :2001 ،4نکتۀ
ِ
سۀنگویان گونههای محلی ،بسته به ساطن تحصیالتشاان و بافات ماوقعیتی ،ممکان اسات از
است که
ِ
زبانی عربی معیار نیز به درجا مۀتلف استفاده کنناد .از ساوی دیگار ،مبناای دساتهبنادی
ویژگیهای ِ
2. S. Luraghi

1. J. Barðdal

 .3در این مقاله ،اصطالح «گونه» ( )varietyبهمثابه اصطالحی خنثی و عام به کار رفته که بر هر نظام زبانی ،فارغ از
زبانی دادههای خوزستان و لبنان ،هرکدام یونههاسی از زبان عربی
دستهبندیهای گویشی میتوان اطالق کرد .بر این اساس ،نظام ِ
ساختاری قابل توجه است که
نامیده شدهاند .در مقابل ،اصطالح «گویش» ( )dialectدر اینجا ناهر بر تفاو های واژگانی و
ِ
میتواند مبنای دستهبندیهای دقیقی از تنوعا

زبانی در دو گسترۀ منطقهای و اجتماعی واقع شود .دستهبندی سنتی از

ای زبان عربی ،نمونه ای از این رویکرد است .برای توضین بیشتر در مورد کاربرد دو اصطالح یونه و یوسش،
گویشهای منطقه ِ

نک .مدرسی ( )975-9۰7 :9119و وارداف (.)79-59 :9111

5. R. Bassiouney

4. R. Wardhaugh
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ً
گونههای گفتاری عربی معموال جغرافیایی (منطقهای) است .در یک دستهبندی سنتی ،این گونهها به پانج
اصلی امروزی را در زباان عربای تشاکیل
دسته تقسیم میشوند که هر دسته ،یکی از مجموعهگویشهای ِ
میدهد )9 :گویشهای شبهجزیرۀ عربستان و خلیج فارس )2 ،گویشهای عراق )1 ،گویشهای ساوریه
و لبنان )5 ،گویشهای مصر ،و  )4گویشهای مغرب .ورستیگ )2095( 2در فصل یازدهم کتاب خاود
به معرفی و مقایسۀ ویژگیهای این گویشها (بدون استفاده از اصطالح «گونه») پرداخته است.
ً
دستورهای زبان عربی (صرف و نحو) که اصوال باه توصایف عربای قادیم پرداختاهاناد ،در مبحاث
اعااب اسم ،سه وضعیت را درنظر گرفتهاند :رفع (بارای نقاشهاای دساتوری فاعال ،مبتادا ،خبار و،)...
جر (برای مضافالیه و اسم بعد از حرف ّ
نصب (برای انواع مفعول ،قید و )...و ّ
جار) .ایان ساه وضاعیت
بهترتیب با حالتهای راعلی ،1مفعولی 3و مضاافالرهای 5منطبا اسات و در اسامهاای مفارد و جماع
ِ
مکسر ،بهترتیب با واکههای کوتاه ] [-æ] ،[-uو ] [-iبهصور پسوند در انتهای اسم مشۀ میشاوند.
دستورهای زبان عربی ،همین سه وضعیت را برای اسمهای مثنی و جمع سالم نیاز مطارح مایکنناد (باا
نشانههای خا هرکدام) ،ولی بررسی دادههای عربی قدیم نشان میدهاد کاه ایان اسامهاا دو حالات،
ً
بیشتر ندارند که دقیقا با مفاهیم حالت رااعلی و غرارااعلی 4منطبا اسات .مفیادی ( )9112الگوهاای
حالتنمایی در عربی قدیم را با رویکرد نظری معرفی کرده و هاسالبااخ ( )2091نیاز پاژوهش جاامع و
مفصلی در حوزۀ زبانهای سامی دارد که نظام حالت را در تعدادی از زبانهای زنده و مردۀ ایان خاانواده
مقایسه کرده است.
ً
ازسوی دیگر ،دستورهای عربی معیار در مبحث اعراب اسام/حالت ،ویژگایهاایی کاامال مشاابه باا
َ
عربی قدیم برای عربی معیار قائلاند .ابوشقرا )2007( 9و رایدینگ )2004( 1دو نموناه از ایان دساتورها
6
هستندَ .البلوشی 2091( 8و  )2094نیز همین مشابهت کامل را مبنا قرار داده است .در مقابال ،هاالبر
( )2099با رویکرد آماری ،این مشابهت را زیر سؤال برده و معتقد است که نشاانههاای حالات در عربای
معیار ،حضوری بسیار پراکنده دارند و فقط گاهی هاهر میشوند .در نمونهگیری او ،میانگین میزان ههاور
ِ
این نشانهها فقط 7درصد (با دامنۀ نوسان 0درصد تا 52درصد) در جایگاههای بالقوه بوده اسات و در دو
جایگاه ،بسامد وقوع بسیار بیشتری داشتهاند :الاف) کلماا دارای ضامیر متصال (مانناد ُ
أماناا)؛ و ب)
ِ
مواردی که نشانۀ حالت ،در نوشتار عربی منعکس میشود ،شامل جماع ماذکر ساالم و مثنای هاردو در
حالت فاعلی ،و کلما ِ دارای تنوین نصب (مانند أماا).
3. accusative
6. Abu-Chacra

2. nominative
5. oblique

1. K. Versteegh
4. genitive

9. A. Hallberg

8. Al-Balushi

7. K. Ryding
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گفتاری عربی ،مطالعا کمتری صاور گرفتاه اسات .واتساون
در مورد حالتنمایی در گونههای
ِ

2

عربی قاهره (مصار) و صانعاء (یمان)
( )5 :2002در پژوهش مفصلی که دربارۀ وااشناسی و ساختواژۀ ِ
ً
شدن حالتهای عربی قدیم در گونههای اماروزی اشااره کارده اسات و عادم
انجام داده ،صرفا به ناپدید ِ
ً
ورودش به بحث حالت در طول کتاب ،هاهرا بهمعنای عادم کااربرد ایان نشاانههاا در گوناههاای ماورد
بررسی او است .وی (واتسون )974 :برای مثال ،پسوند ] [-īnرا نشانۀ جمع مذکر سالم دانساته و از تناوع
ِ

برای حالتهای مۀتلف نامی نبرده است .هاسلباخ ( )112 :2091نیز بدون ارائۀ اطالعا بیشاتر ،باه
سامی امروزی در گونۀ گفتاری خود ،حالت تصریفی را حفاظ
این توضین بسنده کرده است که هیچ زبان ِ

نکرده است .همچنین بنمأمون )2000( 1با رویکرد زایشی فقط به مباحاث مرباوط باه فعال در بعضای
گونههای محلی عربی پرداخته است .محمدبیگی و محمدبیگی ( )9114هم به الگوهای صرف فعال در
عربی صنعاء پرداختهاند ،ولی چند مثال حاوی اسم که در دادههای آنها بهچشام مای َ
خاورد ،فاقاد نشاانۀ
ِ
حالت است .در اینجا از متونی مسیحی به زبان عربی فلسطینی از قارن  2تاا  90مایالدی (قارن  2تاا 5
نماایی عربای قادیم باه
تااریۀی حالات
هجری) نیز باید یاد کرد که میتوانند مرحلهای بینابین در تکامل
ِ
ِ

امروز تلقی شوند .گروبر-میلر )9110( 3ضمن تحلیل مفصلی از حالتنمایی در این گونۀ زبانی ،نتیجاه
ِ
کوتاه حالتنما اغلب حذف شدهاناد و در ماواردی تماایز ] [æو ] [iخنثای شاده و
میگیرد که واکههای ِ
ً
5
هردو به یک واکۀ میانی ] [eتبدیل شدهاند ،و حتی ندرتا ] [iو ] [uبهجای یکدیگر بهکار میروناد ؛ ولای
ً
اسمهای متصل به ضمیر ملکی معموال واکۀ حالتنما را حفظ کاردهاناد .گروبار-میلار ( )9110معتقاد
ً
است که نشانۀ حالت مفعولی احتماال آخارین نشاانهای باوده کاه ناپدیاد شاده و قبال از ناپدیدشادنش
ً
احتماال بهجای سایر حالتنماها کاربرد اختیاری داشته است.

 4روش پژوهش

نمایی عربی قدیم انتۀاب کارده
این پژوهش ،دو گونۀ عربی امروزی را برای بررسی
ِ
سرنوشت ِ
نظام حالت ِ
است :عربی خوزستان (جنوب غرب ایران) و عربای لبناان (شارق دریاای مدیتراناه) .عربای خوزساتان،
دستکم به ادعای ورستیگ ( )205 :2095شباهت بسیار زیادی باا گاویشهاای عراقای ،باهخصاو
گویشهای حوالی شهر بصره ،دارد (وی از اصطالح «گویشهای بینالنهرین» برای اشاره به گویشهاای

3. A. M. Gruber-Miller

2. E. Benmamoun

1. J. C. E. Watson

ً
 .5این تحلیلها عمدتا براساس متنهایی از این مجموعه است که به خط یونانی (با قابلیت بازنمایی واکهها) نوشته شدهاند.
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ً
عراقی استفاده کرده است .)2عربی لبنان نیز معموال با عربی سوریه ،اردن و فلساطین در یاک دساته قارار
میگیرد (ورستیگ .)917 :منبع دادههای پژوهش حاضار ،ساه ساۀنگوی زباانی از هریاک از دو گوناۀ
زباانی
خوزستان و لبنان بوده که از هر دو جنسیت و در فاصلۀ سنی  22تا  52سال باودهاناد و در جامعاۀ
ِ
شواهد ارائهشده در مقالاه ،باا ناامهاای
موردنظر متولد شده یا بزر شدهاند .این افراد در پیکرۀ پژوهش و
ِ
خوزستان( 9زن 11 ،ساله ،آبادان) ،خوزستان( 2مرد 21 ،ساله ،شادگان) ،خوزستان( 1مارد 52 ،سااله،
مرکز حاشیۀ غربی لبنان) ،لبنان( 2مرد 24 ،سااله ،روساتای
َ َخرمشهر) ،لبنان َ( 9زن 22 ،ساله ،بیرو در ِ
َ
َ
کفر صیر نزدیک ن َب ّ
طیه در جنوب لبنان) و لبنان( 1زن 22 ،ساله ،بع َلبک در شمال شرق لبناان) مشاۀ
شدهاند .این سۀنگویان همگی تحصیلکرده و مسلط به زبان عربی معیار بودهاند .مهمتارین محادودیت
این پژوهش ،این است که افراد سالمند و کمسواد را در میان منابع دادههای خود نداشته است .با توجه باه
توضیحاتی که در بۀش ( )9ارائه خواهد شد ،میتوان انتظار داشت که ایان محادودیت ،تاأثیر منفای در
نتایج پژوهش نداشته است.
ابزار گردآوری دادهها دو پرسشنامه (یکی حاوی  71سؤال و دیگری حاوی  22ساؤال) و  95تصاویر
برای توصیف بوده است و سۀنگویان بهصور مصاحبۀ حضوری و در مواردی ارائاۀ فایال صاوتی از راه
دور ،دادههای مورد نیاز را فراهم کردهاند .همچناین در مراحال بعادی ،ساؤاال متعادد دیگاری نیاز باا
سۀنگویان مطرح شده و پاسخهای آنها در فایل صوتی ثبت شاده اسات .در مجماوع ،پیکارۀ پاژوهش
حاضر بالغ بر حدود  200جمله است که بعد از اتمام مصاحبه ،توساط ساۀنگو یاا پژوهشاگر باا خاط
عربی از روی فایل صوتی نوشته شدهاند و هجای پایانی واژهها با توجه به جایگاه دستوری آنهاا در جملاه
ً
بررسی شده و مجددا و گاهی بارها با فایل صوتی تطبی داده شده است.

 5تحلیل دادههای دو گونۀ عربی امروزی

پایانی انواع اسمها در نقشهای دستوری مۀتلف مورد بررسی قرار میگیرد و
در این بۀش ،هجای
ِ
معنایی دخیل در سرنوشت نظام حالت در دو گونۀ امروزی خوزساتان و لبناان
سازوکارهای آوایی و
ِ
توضین داده میشود .دادههای این بۀش با الفبای آوانگار بینالمللی ( )IPAآوانویسای شادهاناد.
برای همۀوانهاا جادول بریرلای 1و همکااران ( )971-972 :2099کاه برمبناای الفباای آوانگاار
بینالمللی برای زبان عربی معیار تنظیم شده ،مبنا قرار گرفته است .این جدول برای آواهاای حلقای

 .2سابقۀ دستهبندی گویشهای بینالنهرین ( )Mesopotamian dialectsدستکم به بالنک ( )919۴بازمیگردد که این
ُ ُ
گویشها را بر مبنای نحوۀ تلفظ فعل «قلت» و سایر تفاو های نظاممندشان ،به دو دستۀ قلتو ( )qǝltuو یرلرت ( )gilitتقسیم
کرده است (برای مقایسۀ این دو دسته و همچنین تفکیک گویش شهری و گویش صحرانشینان (بدوی) در خوزستان ،نک.
ورستیگ.)205-209 :209۴ ،

2. C. Brierley
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«ح» و «ع» و آواهای حلقیشادۀ « »« ،ض»« ،ط» و «ظ» باهترتیاب ،عالئام ]،[s] ،[] ،[
] [t] ،[dو ] [ðرا در نظر گرفته است .عالئم واکهها و کشش آنها در دادههای مقالاۀ حاضار نیاز
زیرنویس دادههاا تکاواژهای ادغاامی باا
عالئم معمول در الفبای آوانگار بینالمللی است .در
همان ِ
ِ
نقطه ( ).از یکدیگر جدا شدهاند و تکواژهای دستوری با حروف برجستۀ ر یزتار مشاۀ شادهاناد.
ً
نشانههایی که در ابتدای فعل زمان حاال مایآیناد (اصاطالحا «حاروف مضاارعه») ،نشاانۀ نماود
ناکامل 2درنظر گرفته شدهاند و با برچسب ناکامل مشۀ شدهاند (همراه با اطالعا شاۀ در
ً
هر تکواژگونه :اول/دوم/سوم شۀ بهصور عدد)« .با» در لبنانی هم دقیقاا هماین نقاش را دارد
(بدون تنوع تکواژگونگی برای شۀ ) .جنس دستوری مذکر و مؤنث نیز باهترتیاب باا (ذ) و (ث)
ِ
نشان داده شده است.
ناپدیدشدن واکههای کوتاه حالتنما
1-5
ِ
پایاانی اسام،
همۀوان
اغلب اسمها هاهر میشد و با
ِ
در عربی قدیم ،واکۀ کوتاه حالتنما پس از ِ
ِ
یک هجای باز ایجاد میکرد .اسمهای مفرد ،جمع مکسر و جمع مؤنث ،ساه دساتهای هساتند کاه
حالتنمای مذکور را دریافت میکردند .اسامهاای مفارد و جماع مکسار در ساه حالات فااعلی،
مفعولی و مضافالیهی ،حالتنماهای متفاوتی دریافت میکردند (باهترتیاب [-æ] ،[-u] ،و ])[-i
نمایی سهعضوی نامید .اسمهای جمع مؤنث نیاز تاابع یاک نظاام
که میتوان آن را یک نظام حالت ِ
دوعضوی بودند :در حالت فاعلی ،واکۀ [ ]u-هاهر میشد و در حالت مفعاولی و مضاافالیهای،
واکۀ ] .3[-iبررسی دادههای پژوهش نشان میدهد که در هر دو گونۀ خوزستانی و لبنانی ،تکواژهای
پایاانی اسام باه انتهاای
دستوری حالتنما در هر سه دسته اسم مذکور ناپدید شدهاناد و همۀاوان
ِ
ِ
هجای قبلش افازوده شاده و باا هام یاک هجاای بساته تشاکیل مایدهناد (ایان فرایناد واجای را
5
کلی اسمهاای جماع مؤناث باا دو دساتۀ اول
بازهجابندی مینامند) .با این تحول ،تفاو الگوی ِ
(الگوی دوعضوی درمقابل الگوی سهعضوی) خنثی میشود .جدول زیر ،فهرستی از جایگاههاای
ِ
دستوری مۀتلفی است که برای رسیدن به تعمیمهای فوق بررسی شدهاند (جایگاههایی که در ایان
ِ
جدول ذکر نشدهاند ،آنهایی هستند که در دادههای پیکره ،نمونۀ طبیعی نداشتهاند؛ هرچند باه گفتاۀ
1

1. imperfective

ً
ً
 .0استثنائا ِ این الگو عمدتا عبار اند از )9 :اسمهای منتهی به واکۀ کشیده (مانند قاضی؛ اصطالحا «اسماء منقو ») که در
بعضی حالتها فقط پسوند نکرۀ ] [-inرا میگرفتند؛ و « )2اسماء خمسه» که در انتهای بۀش ( )2-5معرفی خواهند شد.
 .3در اینجا با توجه به تلفی دو حالت مفعولی و مضافالیهی باید مجموع آنها را «حالت غیرفاعلی» نامید (نک .بۀشهای  2و
.)2-5

4. resyllabification
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گویشوران ،امکان تولید آنها با الگوی عربی معیار وجود دارد) .در این جدول از اصطالحا سنتی
صرف و نحو عربی استفاده شده است.
دستوری مرتبط با حالتهای عربی قدیم
جدول نقشهای
ِ

ردیف حالت در عربی قدیم
9

مرفوع

2

منصوب

1

مجرور

نقشهای دستوری

فاعل ،نایب فاعال ،مبتادا ،خبار ،اسام افعاال ناقصاه ،خبار حاروف
مشبهه ،منادای مفرد
مفعولبه ،حال ،هرف زمان ،هرف مکان ،مفعول مطل  ،خبار افعاال
ناقصه ،اسم حروف مشبهه ،تمییز ،منادای مضاف
مضافالیه ،اسم بعد از حرف ّ
جر

نمونههایی از جایگاههای دستوری فوق در مثالهای ( )1(-)9ارائه شده است:




3مفرد(ذ).گذشته .طول کشیدن



جمع .روز

سه

(خوزستان)2


 

ش ا جا



3مفرد(ذ).گذشته.بلند شدن

از

(لبنان)9
بیشتر

   ب


بچه ا معرفه

«بچه با ترس از جاش بلند شد».




دینار

هزار





2جمع(ذ)-دادن-ناکامل2

الزم

(خوزستان)9


الف0
فردا

«فردا باید هزار دینار بیشتر پول بدین».


2مفرد(ذ).جواب بده

ً
بعدا



خوب

(خوزستان)2


3جمع-3گذشته.خراب شدن
(لبنان)2

مراسم ا معرفه

«مراسم سه روز طول کشید».

ترسان


الف9





2مفرد(ذ).فکر کن

چیز

ب

اول

«اول خوب فکر کن ،بعد جواب بده».
 

یۀچال

در



جمع(ث)-پرتقال



ده

پ

دیشب

«دیشب ده تا پرتقال توی یۀچال خراب شد».

ً
آغازی این کلمه یعنی ] [tپسوند مؤنث و متعل به عدد است.
 .1احتماال همۀوان
ِ
بازنمایی معمول برای همۀوان آغازین در واژههایی چون ] [tne:n] ،[mbæ:ri] ،[lwælædو ] [kbi:rبه همین
 .0روش
ِ
صور است (برای نمونه ،نک .دادههای بنمأمون ( ) 2000از عربی مراکش و مصر) .تعیین این موضوع که آیا همۀوان آغازین،
یک همۀوان هجایی ( )syllabicاست ،یا یک واکۀ بسیار خفیف قبل یا بعد از آن تولید میشود ،یا در مواردی همۀوان آغازین
با همۀوان بعدی خوشه تشکیل میدهد ،مستلزم بررسی آزمایشگاهی است.
 .1در لبنانی ،تمایز جنس در فعلهای جمع (دومشاۀ و سومشاۀ ) از باین رفتاه اسات ،ولای در خوزساتانی ،ایان تماایز
همچنان وجود دارد.

56

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
فروپاشی حالتنمایی ساختواژی اسم در...
د

 

عربی

خوب

3مفرد(ذ).حرف زدن ا ناکامل 3ا ناکامل

(لبنان)1


«خوب عربی حرف میزنه».


بازار ا معرفه به

 

احمد

با 3مفرد(ذ).رفتن ا ناکامل2 2مفرد(ذ) .توانستن ا ناکامل2
«میتونی با احمد بری بازار؟»

  

مان-کالس جمع.دانشجو
(لبنان)9

الف3



(خوزستان)3


1









ب

با غیر از 1مفرد.آمدن و 1مفرد.رفتن 1مفرد-گذشته.بودن منفی
«غیر از بچههای کالسمون با کسی رفت و آمد نداشتم».

در جمال (.9الف) و (.9ب) المااسم و الولد در نقش دستوری فاعل قرار دارند («مبتادا» در صارف و
نحو عربی) و در عربی قدیم ،واکۀ کوتاه  میگرفتند .در مثالهای ( )2نیز واژههاایی کاه زیار آنهاا خاط
کشیده شده ،انواع مۀتلفی از مفعول و قید هستند (ردیاف دوم جادول) و در عربای قادیم ،واکاۀ کوتااه 
میگرفتند .در  و نمونههای مشابه آن ،فرایندی ساختواژی رخ داده کاه در بۀاش ( )5-4معرفای
ً
خواهد شد .در مثالهای ( )1نیز واژههایی که زیر آنها خط کشیده شده ،اناواعی از اصاطالحا «مجارورا »
هستند (ردیف سوم جدول) و در عربی قدیم ،واکۀ کوتاه  میگرفتند .در هیچیک از این نموناههاا و دههاا
نمونۀ مشابه در پیکره ،هیچ واکۀ کوتاهی برای حالتنمایی در پایان واژه هاهر نمیشود .
 2-5خنثیشدگی تمایز حالت در پسوند جمع مذکر
ِ
صرفنظر از مناقشاتی که در مورد اجازای تشاکیلدهنادۀ پساوندهای مثنای و جماع وجاود دارد (ناک.
مفیدی ،)1۴-19 :9112 ،در اسمهای مثنی و جمع مذکر سالم در عربی قدیم ،دو تکواژ شمار و حالات
بهصور ِ یک تکواژگونۀ ادغامی هاهر میشاد کاه دارای تماایز صاوری بارای حالات فااعلی و حالات
امروزی خوزستان و لبنان ،اسمهاای مثنای
غیرفاعلی (شامل مفعولی و مضافالیهی) بود .در هر دو گونۀ
ِ
ً
عاام اسامهاای جماع عربای اماروز
تقریبا از نظام شمار حذف شدهاند ،ولی بازماندههای آنها از الگوی ِ
پیروی میکنند :فقط یک صور دارند که برای تمام حالتهای دستوری باهکاار مایرود .ایان صاور
حالت غیرفاعلی در عربی قدیم است که اکنون باه حالات فااعلی نیاز تعمایم یافتاه
واحد ،همان صور
ِ
است و درنتیجه ،تمایز حالت در آن خنثی شده است .حتی واژۀ «إثنین» (با گونههای آوایی مۀتلف) کاه
جدید ] [biهنوز آنقادر
قدیمی ] [jæتضعیف شده؛ یا اینکه تکواژ
 -1توالی این دو تکواژ نشان میدهد که نقش نمودی در تکواژ
ِ
ِ
تعمیم نیافته که نشانۀ نمود ناکامل باشد .شکلگیری ادا ] [æmبا نقش نمود استمراری ( )progressiveباا قلمارو نقشای و
ً
توزیع محدودتر از ] [biالاقل نشان میدهد که پیشوند ] [biکامال بیشتر از این ادا  ،دستوری شده است .ازسوی دیگر ،کااربرد
ِ
اغلب صیغگان فعل در کنار ] [jæو سایر تکواژگونههای آن میتواند تقویتکنندۀ فرضیۀ اول ،یعنای تضاعیف احتماالی
] [biدر ِ
نمودی ] ،[jæباشد.
نقش
ِ
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عضوی شمار در عربی قدیم است ،از همین الگاو تبعیات مایکناد.
قطعی نظام سه
ِ
یکی از بازماندههای ِ
عربی قدیم ،پسوند صاور
جملههای زیر ،دو نمونه از کاربرد واژۀ مثنی در جایگاه فاعلیاند که
ِ
برخالف ِ
غیرفاعلی را گرفتهاند و فعل آنها نیز جمع است (نه مثنی):










) الف 4.

مان ا گاراژ داخل 3جمع(ث) ا آمدن ا ناکامل3 3جمع(ث) ا توانستن ا ناکامل 3فقط
(خوزستان)1


شان ا یکدیگر
(لبنان)1

مثنی ا ماشین

«فقط دو تا ماشین میتونن وارد پارکینگ ما بشن».






با 3جمع ا حرف زدن ا ناکامل3

استمراری



دو





)ب

جمع.خانم هست

«دو تا خانوم اینجاس که دارن با همدیگه حرف میزنن».

در یک نگاه عامتر ،در این دو گونۀ امروزی ،با حذف شمار مثنی ،صور ِ شامار جماع تعمایم یافتاه
کااربرد ایان صاور  ،ایان
عماومی
مفهوم «بیش از یک» بهکار میرود .الگوی
ِ
است و برای رمزگذاری ِ
ِ
تمایز حالت خنثی شاده اسات .در
است که تکواژگونۀ حالت غیرفاعلی به حالت فاعلی نیز تعمیم یافته و ِ
ً
توجیه ایان مسایر تعمایم (و ناه بارعکس) ،نظار گروبار-میلار ( )241 :9110کاامال روشانگر اسات:
ِ
«سۀنگویان بهراحتی توانستهاند نشاانههاایی را کاه تعاداد بیشاتری از حالاتهاا را بازنماایی مایکنناد
(نشانههای غیرفاعلی) به جایگاههای نشانههایی که حالتهای کمتری را بازنمایی مایکنناد (نشاانههاای
شدگی حالت در دو گونۀ امروزیاند:
فاعلی) تعمیم دهند» .جملههای زیر ،نمونههایی از خنثی ِ

)  الف 5.

جمع(ذ)-بازیگر
این
شان-نقش 3جمع(ذ) ا بازی کردن ا ناکامل 3خوب سریال-معرفه
«بازیگرای این سریال ،نقششونو خوب بازی میکنن».
(خوزستان)9
) ب


  
بیست
کالس ا معرفه در 3جمع(ذ) ا گذشته.بودن دانشجو
«بیست تا دانشجو توی کالس بودن».
(خوزستان)1
) پ
  


تیم جمع(ذ) ا بازیکن
کمی 3جمع ا گذشته.خوشحال شدن لبنانی ا معرفه فوتبال ا معرفه
«بازیکنای تیم فوتبال لبنان کمی خوشحال شدن».
(لبنان)9
) الف 6.
   
جمع.جدید شان ا همه کتاب بیست 1مفرد ا گذشته.خریدن
«بیست تا کتاب خریدم ،همهشون جدیدن».
(خوزستان)1
)    ب
   
هوایی ا معرفه بمباران ا معرفه وراء از 3جمع ا گذشته.مردن جمع(ذ) ا پرستار ا معرفه از دو
«دو تا از پرستارا در بمباران هوایی کشته شدن».
(لبنان)1
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از سوی دیگر ،یک الگوی جمع در عربی خوزستان وجود دارد کاه در عربای قادیم و گوناۀ اماروزی
لبنان دیده نمیشود :پسوند «ّ -یه»  میتواند به بعضی اسامهاای ماذکر یاا مؤناث افازوده شاود و
صور جمع بسازد .در پیکرۀ نگارنده ،این الگو فقط در اسمهای جاندار مشاهده شد و بعضی از هماین
اسمها بهصور ِ جمع سالم (با «-ین» یا «-ا ») نیز در پیکره مشااهده شادند .نموناههاای موجاود در
ّ
ّ
ّ
ّ
پیکره عبار اند از :معلّ ّ
پاستارسه (پرساتاران)،
دانشجوئره (دانشجویان)،
مدساسه (مدیران)،
مره (معلمان)،
ّ
ارساسه (افسران) .این اسمها نیز پسوند حالت نمیگیرند:
9.  
احترام با ش ا کالم 3جمع(ذ) ا گوش دادن ا ناکامل 3کالس ا معرفه در که جمع ا دانشجو ا معرفه
«دانشجوهایی که تو کالس بودن ،با احترام به حرفهاش گوش میدادن».

(خوزستان)9

ً
همچنین طبقۀ محدودی از اسمها شامل أب ،أخ و( ...اصطالحا «اسماء خمساه») در عربای قادیم
وجود دارد که با واکۀ کشیده حالتنمایی میشدند  :بارای حالات فااعلی  ،بارای مفعاولی ،و
ً
کوتاه حالتنما هستند .در هر دو گوناۀ
جفت کشیدۀ واکههای ِ
 برای مضافالیهی .این تکواژها دقیقا ِ
خوزستان و لبنان ،صورتی که از این اسمها باقی مانده است ،در همۀ جایگاههای دستوری بهطور یکساان
کاردن ایان
بهکار میرود؛ مانند أبو ( پدر) در خوزساتانی و بای  در لبناانی .مبناای مطارح ِ
تماایز حالات و گساترش یکای از
شادگی
اسمها در بۀش حاضر این است که در اینها هم شاهد خنثای
ِ
ِ
صور های حالتنمای ساب به تمام جایگاههای دستوری هستیم.




زمان



از

پدر

مریم

«پدر مریم خیلی وقته فو کرده».




3مفرد(ث) ا گذشته.خراب شدن



مریم

(خوزستان)2

) ب
ماشین

پدر

«ماشین پدر مریم خراب شد».


ش ا دختر



) الف 1.



3مفرد(ذ).غذا دادن ا ناکامل3

(لبنان)1

استمراری

پدر ا معرفه

«پدر داره به دخترش غذا میده».




بزر
(لبنان)9



فو کرده

(خوزستان)9

) الف 2.

خیلی





3مفرد(ذ).گذشته.بودن پدر ا معرفه

) ب
خانه

«خونۀ پدر خیلی بزر بود».
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 3-5واکۀ ] [iدر توالی دو اسم یا اسم و صفت
در عربی قدیم اگر واژۀ دارای نشانۀ معرفاۀ «ألاا»  بالفاصاله پاس از واژهای بیایاد کاه هجاای
پایانیاش بسته (دارای همۀوان در جایگاه پاسانه )2است ،واکۀ [ ]در مرز بین دو واژه درا میشاود
تا با آخرین همۀوان واژۀ اول و اولین همۀوان واژۀ دوم ،یک هجا بسازد .این بافت آوایی در صارف
َ
َ َ
َ ُ
العباد و تیمادد الیاد (الشارتونی،
و نحو عربی «التقای ساکنین» نامیده مایشاود؛ مانناد إضااب
تولیدی
/9127ا .)994 :5درواقع ،این واکه برای حذف زنجیرههای آوایی که مستلزم صرف انرژی
ِ
زیاد برای سۀنگویان هستند ،درا میشود و هیچ ارزش ساختواژی ندارد (با هیچ معناای واژگاانی
یا نقش دستوری مرتبط نیست) .در عربی قدیم که اسمها دارای حالاتاناد و باا هجاای بااز پایاان
ً
مییابند ،فرایند درا مذکور معموال فقط پس از فعلها و «حرف»های منتهی باه هجاای بساته رخ
می دهد .ازسوی دیگر ،این تحلیل موازی دربارۀ پدیدۀ مورد بحث ،امکانپذیر است کاه ایان واکاۀ
 متعل به نشانۀ معرفۀ «ألا» در واژۀ دوم بااشد و نشانۀ معرفه تحت تأثیر محیط آوایی ،بهصور
تکواژگونۀ  آمده باشد.
کوتاه حالتنما،
در دو گونۀ
امروزی عربی که در اینجا مورد بحث است ،با توجه به حذف واکۀ ِ
ِ
آوایای الزم بارای ایان پدیاده را فاراهم
داد
طیف بسیار وسیعتری از واژهها یعنی اسمهاا هام درون ِ
ِ
میکنند .این بافتهای جدید ،همگای ،تاوالی دو اسام (مضااف و مضاافالیاه) و اسام و صافت
(موصوف و صفت) هستند که در توالی اول ،مضافالیه با «ألا» معرفه شده اسات و در تاوالی دوم،
هر دو کلمه «ألا» دارند .در پیکرۀ نگارنده نمونههای بسیار متعددی از این بافتها دیاده مایشاود.
مثالهای ( )90توالی اول )99( ،توالی دوم ،و ( )92توالی فعل و اسم معرفه (شابیه عربای قادیم) را
نشان میدهند:




اصلی ا معرفه







سالن-معرفه در 3جمع(ذ) ا گذشته.بودن جمع.کشور ا معرفه

(خوزستان)9


آب ا معرفه

جمع.رهبر

«رهبران کشورها در سالن اصلی بودن».






زیر 3مفرد.زندگی کردن ا ناکامل 3ا ناکامل جمع.گیاه ا معرفه

(لبنان)1

) ب
این

«این گیاهان زیر آب زندگی میکنن».




موش ا معرفه
(لبنان)9

) الف 12.

خانه



آن-که

) پ
ً
هاهرا

«به نظر میرسه لونۀ موشه».
1. coda
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مهربان ا معرفه جمع.بچه ا معرفه
(لبنان)9
قانون ا معرفه
(خوزستان)1

جمع.قیافه 3جمع ا فراموش کردن ا ناکامل منفی هیچ وقت جمع(ذ).معلم ا معرفه




 

11. 

«معلما هیچوقت قیافۀ مهربون بچهها رو یادشون نمیره».


3مفرد(ذ) .احترام گذاشتن ا ناکامل3

92. 

 

ش ا رانندگی

در

سعید

«سعید موقع رانندگی به قانون احترام میذاره».

اسام دارای  در جایگااه دریافات حالات
دوم مثاال ( )99و نموناۀ ِ
در نمونۀ ِ
دوم مثاال (.90الاف) ِ
اول مثاال ( )99در جایگااه حالات
الیهی عربی قدیم قرار گرفته است و در مثال (.90ب) و نموناۀ ِ
مضاف ِ
فاعلی عربای قادیم اسات .نۀساتین
مفعولی عربی قدیم .در سایر نمونهها نیز این اسم در جایگاه حالت ِ
ِ
دوم مثاال
نموناۀ
و
)
99
(
مثاال
دوم
نمونۀ
در
الیهی
مضاف
نمای
حالت
بقای
است،
طرح
قابل
که
ای
فرضیه
ِ
ً ِ
بافات قبال از
(.90الف) است .این فرضیه برای نگارنده قابلقبول نیست ،زیرا اوال چنین اتفااقی فقاط در ِ
ً
ً
اسم معرفه رخ میدهد ،ثانیا ههور همین واکاه عیناا در هماین بافات (قبال از اسام معرفاه) بارای ساایر
جایگاههای حالتنمایی و همچنین برای افعال و «حرف»های عربی قدیم و امروز نیز دیاده مایشاود ،و
ً
انحصاری این حالتنما دشوار باهنظار مایرساد .درواقاع ،ماا باا شارایطی
ثالثا توجیه نظری برای بقای
ِ
ً
گر یاک
توجیه
بتواند
فرضا
مواجهایم که کل نظام حالتنمایی فروپاشیده است و هیچگونه تنوع رفتاری که
ِ
ً
تحول جاری در ایان گوناههاای زباانی و نتیجتاا بقاای حالاتنماایی در بافاتهاای محادود ،باهمثاباه
«بازمانده»های نظام قبلی باشد ،مشاهده نمیشود.
فرضیۀ دوم ،درا واکۀ کوتاه  بدون ارزش ساختواژی است و فرضیۀ سوم ،تعلا ایان واکاه باه واژۀ
بعدی (مضافالیه یا صفت) است .نگارنده هر دو فرضیه را قابلقبول میداند و پیشانهادی بارای تارجین
یکی بر دیگری ندارد؛ ولی در هر دو حال ،از دید نگارندهّ ،رد پایی از نظام حالاتنماایی در ایان شاواهد
دیده نمیشود .
 4-5اسمهای دارای پسوند  در نقش قیدی
در عربی قدیم ،تکواژ نکرۀ  پس از تکواژ حالت هاهر میشد و زنجیرههایی را ایجاد مایکارد کاه در
صرف و نحو عربی «تنوین» نام دارد (تنوین رفع ،نصب و جر) .در دو گونۀ خوزستان و لبناان ،باه اساتناد
نمایی واکۀ کوتاه ،تکواژ نکره نیز ناپدید شده است 2و غیااب نشاانۀ معرفاۀ
دادههای پیکره ،عالوه بر حالت ِ
بافتی معرفه ،منجر به ایجاد خوانش نکره میشود:
«ألا» یا هرگونه اطالعا
ِ
امروزی زبان عربی اشاره کرده است.
 .1گروبر-میلر ( )215 :9110هم به حذف نشانۀ نکره در گونههای
ِ
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کارگر 3مفرد(ذ).گذشته.شدن اما
(خوزستان)9

 

دکتر 3مفرد(ذ).شدن ا ناکامل3
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)  الف 13.

قرار 3مفرد .گذشته.بودن علی

«علی قرار بود دکتر بشه ،اما کارگر شد».

     



) ب

سگ مان-به 3مفرد(ذ).گذشته.حمله کردن ناگهان و راه رفتن-ناکامل1جمع استمراری 1جمع-گذشته.بودن
(لبنان)1

«داشتیم راه میرفتیم که ناگهان یه سگ بهمون حمله کرد».

در عین حال ،در هر دو گونۀ مورد بحث ،تعدادی اسم با پسوند ]( [-ænتنوین نصب) دیده میشاود
که کل کلمه در نقش قیدی بهکار میرود .تحلیل نگارنده این است که این کلماا  ،بازمانادۀ مقطعای از
زبان هستند که تکواژهای حالت و نکره در زبان زایایی داشتند و با ازدسترفتن این زایایی باهطاور کامال،
ِ
ً
عمال رابطۀ این صور ها با نقشهای دستوری قبلیشان (حالتنمایی و نکرهنمایی) ازباین رفتاه اسات.
نتیجۀ این تحول تاریۀی ،تعداد محدودی نمونه است که در آنها یک پسوند واحاد (و ناه زنجیارهای از دو
ایایی پایین بهکار میرود .نموناههاای پیکارۀ نگارناده در ()95
تکواژ مجزا) با نقش
ساختواژی قردساز با ز ِ
ً
آمده است ،ولی احتماال نمونههای دیگری نیز در این دو گونه وجود دارد.
ً
ً
 .95الف) خوزستان :تقریبا ،أصال.
ً ً ً
ً
ب) لبنان :مثال ،دایما ،أبدا ،فورا.
مثال ( )99در بۀش قبل ،نمونهای از این قیدهاست .قید دیگری هم در پیکاره دیاده مایشاود کاه یاا
بازماندۀ پسوند حالت-نکرۀ ]( [-inتنوین جر) اسات ،یاا صاور آوایای دیگاری بارای پساوند ]:[-æn
ً
ً
]( [bæʕde:nبهمعنای «بعدا») در مثال (.2ب) .در هر دو حال ،این نمونه را نیز کامال شابیه نموناههاای
( )95میتاوان تحلیال کارد .همچناین تحاول پساوند ] [-ænباه ] [æ:نیاز در هار دو گوناه دیاده شاد:
]«( [mæræbæ:خوش اومدی») در هر دو گونه؛ و ]«( [bukræ:فردا») در لبنانی.

 6فروپاشی حالتنمایی در عربی :مسیر وقوع و پیامدها

در یک چشمانداز درزمانی ،آنچه از دادههای زبان عربی در دساترس ماا قارار دارد ،متعلا باه دو دساتۀ
ً
رغام تفااو هاای
باه
که
است
قدیم
عربی
از
هایی
گونه
اول،
دستۀ
است.
زبانی
های
گونه
از
متفاو
کامال
ِ
دستوری محدود ،همگی را میتوان در یک دسته قرار داد .اگر انتساب «اشعار جاهلی» به قبال
واژگانی و
ِ
متون دستۀ اول هستند .دومین دسته نیز گوناههاای محلای
از اسالم صحین باشد ،این متنها قدیمیترین ِ
افیایی قابلمالحظه تکلم مایشاوند .در بحاث حالات
امروزی است که در مناط مۀتلفی با فاصلۀ جغر ِ
متون بسیار گستردهای که در قرنهاای پاس از اساالم در طاول
اسم ،آنچه مشۀ نیست ،این است که ِ
طبیعای یاک
تاریخ زبان عربی تولید شدهاند و به دسات ماا رسایدهاناد ،تاا چاه زماانی مانعکسکننادۀ
ِ
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دستورزبان حالتنما بودهاند و از چه زمانی و چگونه شروع به تحول کردهاند و ابتادا چاه بۀاشهاایی از
ِ
نظام حالتنمایی و کدام حالتنماها تضعیف شده و ازبین رفته و کدام بۀشها بیشاترین مقاومات را در
برابر این تحول تاریۀی داشته است.
به استناد بحثهایی که در مقاله مطرح شده ،دستکام دو ساازوکار اصالی در تحاول نظاام حالات
ناپدیدشدن واکههای کوتاه حالاتنماا شاده
عربی نقشآفرینی کرده است )9 :ساییدگی آوایی که منجر به
ِ
شادگی تماایز حالات در اسامهاای دارای
است؛ و  )2تلفی حالتها و تعمیم نقشی که منجر به خنثای
ِ
ادغامی حالت-شمار شده است .در عین حال ،این فرض به هیچ وجه منتفی نیسات کاه ساازوکار
پسوند
ِ
ناپدیدشدن واکههای کوتاه ایفای نقش کرده باشاد ،ولای شاواهد چنادانی در دسات
تعمیم نقشی هم در
ِ
احتمالی موجود ،متونی از قارون اولیاۀ
اساس آنها بتوان چنین فرضی را پی گرفت .تنها شواهد
نیست که بر ِ
ِ
هجری است که گروبر-میلر ( )9110به اتکای استنباطهایی از رفتار دادههای آنها چنین فرضی را مطارح
کرده است (نک .انتهای بۀش 1مقالۀ حاضر) .از سوی دیگر ،بعید نیست کاه ابتادا واکاههاای کوتااه در
جایگاه پایان واژه پدیدۀ آوایی یضعرف 2را تجربه کرده باشاند و ساپس ناپدیاد شاده باشاند .در مجماوع،
ّ
نمایی واکههای کوتاه (که بۀش عمدۀ کل محیطهای ههاور
مشکل اصلی در بررسی مسیر تحول
حالت ِ
ً
حالت را شامل میشوند) ،الفبای اصوال همۀواننمای عربی اسات کاه در بافات پایاان واژه ،واکاههاای
ً
کوتاه را منعکس نمیکند .این مشکل عمال باعث میشاود کاه نتاوانیم دو فرضایۀ فاوق و همچناین کال
فرماانروایی بالمناازع گوناۀ
سازوکار شماره ( )9را در متون عربی در طول تاریخ بررسی کنایم .همچناین
ِ
ِ
ّ
محلای در حاال
نوشتاری زبان عربی باعث شده است کاه گوناههاای
عربی قدیم بر کل سنت فرهنگی و
ِ
ِ
ً
غیاب چناین ماتنهاایی عماال امکاان بررسای
تحول ،مجال ههور در متون را در قرون گذشته نیابند .در ِ
تعمایم نقشای باا چاه
بسامدی در مورد سازوکار شماره ( )2هم وجود ندارد و نمیتوان نشان داد که ایان
ِ
ً
روندی و چگونه صور گرفته است .درواقع ،این سازوکار ماهیتا تدریجی است ،ولی این سیر تادریجی
را نمیتوان در متون دنبال کرد (در اینجا هم تنهاا اساتثنای قابال اشااره ،متاونی اسات کاه گروبار-میلار
( )9110و پیش از او پژوهشهای دیگر بررسی کردهاند) .عربی معیار را نیز نمیتاوان ازمنظار تااریۀی،
ً
مرحلهای بینابین (حد واسط عربی قدیم و گونههای امروزی) درنظر گرفت؛ زیارا اوال یاک زباان ماادری
ً
ً
نیست (گویشور بومی ندارد) ،و ثانیا اصوال گونهای از عربی قدیم (باهمثاباه یاک گوناۀ مارده) اسات کاه
ً
برخی تفاو های عمدتا واژگانی و سبکی با آن دارد.
نکتۀ کلیدی در بررسی سرنوشت نظام حالتنمایی قدیم در عربی خوزستان و لبناان ،ایان اسات کاه
ً
نمایی ساختواژی کامال متوقف شده و هر دو به یک اندازه از نظاام قادیمی
در هر دو گونۀ امروزی ،حالت ِ
ً
weakening .1؛ درمورد واکهها ،فرایند تضعیف بهصور کوتاهشدگی و تبدیل به واکۀ مرکازی ( )schwaدر هجاهاای بایتکیاه و نهایتاا
ً
ً
درمعرض حذفشدن قرار دارند.
حذف واکه رخ میدهد .اصوال واکههای کوتاه و نرم ( )laxخصوصا در هجای بیتکیه ،بیشتر
ِ
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افیاایی قابالمالحظاه نشاان مایدهاد کاه
شباهت رفتاری بین دو گونه با فاصلۀ
فاصله گرفتهاند .این
ِ
جغر ِ
ً
تحولی وسیع در گسترۀ جوامع عربی در جریان بوده که نهایتا منجر به فروپاشی کامل نظاام قادیمی شاده
است .همچنین از این موضوع که در این دو گونۀ امروزی ،هیچ بازماندۀ فعالی از نظام قدیمی (هرچند باا
بسامد بسیار پایین) مشاهده نمیشود -یعنی جفتهای متقابل دارای تمایز حالت وجود ندارند -میتاوان
ِ
ً
حدس زد که این سلسلهتحوال ِ دستوری احتماال مد ها قبل تکمیل شادهاناد .ازساوی دیگار ،شااید
ً
دلیل اینکه هیچ نمونهای از حالتنمایی ساختواژی که احتماال تحت تأثیر عربی معیار تولید شاده باشاد،
نماایی سااختواژی حتای در عربای معیاار هام
در گویشوران این پژوهش دیده نشد ،این باشد که حالات
ِ
کاربرد گستردهای ندارد .این نتیجهگیری ،همسو باا پاژوهش هاالبر ( )2099اسات کاه در بۀاش ()1
ً
معرفی شد .بر این اساس ،احتماال بتوان انتظار داشت که محدودیت این پاژوهش (نداشاتن دادههاایی از
ِ
ً
افراد سالمند و کمسواد) تأثیر منفی بر نتایج پژوهش نداشته است .درواقع ،اوال ما در این مبحث ،باا یاک
ً
زماانی
باازۀ
(با
سن
اجتماعی
عامل
درنتیجه،
و
جاری،
تحول
یک
با
نه
ایم،
مواجه
شده
تکمیل
کامال
تحول
ِ
ِ
ِ
ً
حدود نیم قرن) نمیتواند تأثیری در این بحث داشته باشد؛ و ثانیا تحصیلکردهبودن (که بهمعناای تسالط
ً
ً
موضوعیت چندانی ندارد (احتمااال باهدلیال کااربرد محادود
بر گونۀ معیار است) هاهرا در این مبحث،
ِ
ِ
حالتنمایی در گونۀ معیار).
فروپاشی حالتنمایی در عربی ،دستکم به سه موضوع باید توجه کرد:
در بررسی پیامدهای
ِ
مسئلۀ اول این است که زبانهایی که در مقطعی از تاریخ خود در مرحلۀ حالتنماای ِی صافر -یعنای
حالت ساختواژی -قرار دارند ،بهطور بالقوه این قابلیت را دارند که چرخاهای از شاکلگیاری
فقدان تمایز ِ
اماروزی عربای (ازجملاه گوناۀ
نشانه(ها)ی حالت را آغاز کنند .با این حال ،چنین گرایشی در گونههاای
ِ
خوزستان و لبنان) دیده نمایشاود .تنهاا نموناهای کاه نگارناده گزارشای از آن را مشااهده کارده اسات،
شکلگیری نشانۀ [ ]taبرای حالت مضافالیهی در یک کریول بر بنیاد عربی سودانی باه ناام «ناوبی» در
اوگاندا و کنیا است (هاینه و کوتوا.)259 :2002 ،
مسئلۀ دوم در بحث پیامدها ،آرایش واژگانی است .در عربی قدیم ،دو آرایش «فعل-فاعال-مفعاول»
ً
( )VSOو «فاعل-فعل-مفعول» ( )SVOوجود دارد که آرایش دوم در اقلیت اسات و عمادتا متعلا باه
ً
محمولهای غیرفعلی است .در پیکرۀ نگارنده ،آرایش سازههای اصلی بند عموما «فاعل-فعال-مفعاول»
است و نمونههای انگشتشماری از آرایاش «فعال-فاعال-مفعاول» دیاده مایشاود (ایان نموناههاای
ترشادن آرایاش
انگشتشمار نیز میتوانند تحت تأثیر گونۀ معیار تولید شده باشند) .بهلحاظ نظری ،ثابت
ِ
ِ
اساتناد
واژگانی ،یکی از پیامدهای بالقوۀ حذف حالتنمایی از نظام یک زبان اسات .ازساوی دیگار ،باه
ِ
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گرینبر  )9191( 2زبانهای فاقد حالتنمایی ،گرایش به آرایش «فاعال-فعال-مفعاول» دارناد (بلیاک،
متمایزکردن فاعل و مفعول در غیاب نظام حالات اسات
میانی فعل ،راهی برای
ِ
 )194 :2005و این 3جایگاه ِ
(شیویرسکا و باکر  .)219 :2001 ،هر دو پدیدۀ مورد اشااره (کاساتهشادن از تناوع آرایاش واژگاانی و
ً
تثبیت آرایش رعلمرانی) در هر دو گونۀ خوزستانی و لبنانی دیاده مایشاود ،ولای صارفا باا دسترسای باه
شواهد امروزی نمیتوان قضاو کرد که آیا تحوال آرایش واژگانی در مرحلهای پس از تحاوال نظاام
حالت رخ دادهاند ،یا پیش از آن ،یا همزمان با آن؟ پژوهشهای پیکره ِای آتی دستکم خواهناد توانسات
الی آرایش واژگانی در متون عربی قدیم در طول تاریخ روشن کنناد .همچناین
نکاتی را دربارۀ تحول احتم ِ
ازدسترفتن حالت ساختواژی در یک زبان میتوان باعث شود که حروف اضافه در زبان فعالتار شاوند؛
ِ
چنین اتفاقی در تحول التین به دخترانش رخ داده است (بلیک .)974 :2005 ،بررسای ایان موضاوع در
مقایسۀ عربی قدیم و گونههای امروزی نیز نیازمند پژوهشهای پیکارهای در آیناده اسات .چناین اتفااقی
ً
سازی طیاف گساتردۀ اسامهاای دارای حالات مفعاولی باا
جایگزین
ای
ر
ب
زبان
تالش
در
تواند
می
عمدتا
ِ
َ
گروههای حرف اضافه جستجو شود .دادههای پژوهش حاضر ،سرنخهایی چون بخوف (باهجاای خائفاا
«با ترس») ،باآلخا (بهجای أخراا «باألخره») و ّ
باألول (بهجای ّأوت «ابتدا») را بهدست میدهد.
نماایی موضاوعهاا (باهعناوان بۀشای از نظاام
سومرن مسئله در این بحث ،ایان اسات کاه حالات
ِ
متماایزکردن فاعال و مفعاول اسات.
حالتنمایی) و مطابقۀ فعل با موضوعها کارکرد مشابهی دارند و آن،
ِ
درواقع ،این دو پدیدۀ ساختواژی-نحوی در بۀشای از کارکردهاای خاود همپوشاانی دارناد و بۀشای از
کارکردهایشان نیز مجزا است :نظام حالت ،عالوه بر موضاوعهاای فعال ،باه نشاانهگاذاری افازودههاا و
موضوعهای حروف اضافه نیز میپردازد ،و نظام مطابقه ،عالوه بار متماایزکرد ِن فاعال و مفعاول ،کاارکرد
باودن
ارائۀ اطالعا درمورد شۀ  ،شمار و جنس موضوع(های) تحت مطابقه را نیز (بسته باه اجبااری ِ
هرکدام از این مؤلفهها در دستور آن زبان) میتواند برعهده داشته باشد .با این حاال ،مطالعاا بینازباانی
ً
نشان میدهند که حالتنمایی معموال بیشتر در زبانهای دارای مطابقه دیده میشاود تاا زباانهاای فاقاد
مطابقه .5عربی قدیم ،زبانی دارای حالتنمایی و مطابقه است و گونههای امروزی ،زبانهایی فقاط دارای
4
مهم قابل طرح ،این است که در عربی قدیم ،پسوندهای مطابقۀ مثنای و جماع
مطابقه .با این حال ،نکتۀ ِ
3. D. Bakker

2. A.Siewierska

1. J. H. Greenberg

 .5برای نمونه ،در پژوهش شیویرسکا و باکر ( )2001شامل  ۴97زبان ۴۴ ،درصد از این زباانهاا فقاط مطابقاه داشاتهاناد17 ،
درصد مطابقه و حالت 90 ،درصد فقط حالت ،و  2درصد هیچکدام.
 .4هاسلباخ ( )2091این فرضیه را محتمل میداند که سامی آغازسن کهن فاقد نظام حالت بوده و نظام مطابقۀ قوی داشته اسات؛
و معتقد است که زبان عربی یک چرخاۀ کامال از یاک زباان نشاانیاذار قاوی هساته ( )strong head-markingدر اجاداد
ً
اولیهاش ،به یک زبان نشانیذار قوی وابساته ( )strong dependent-markingدر عربای قادیم ،و نهایتاا دوبااره یاک زباان
نشانیذار قوی هسته در گونههای امروزیاش را طی کرده است.
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ً
ً
منحصرا در آرایش رعلمرانی اجبارا هاهر میشدند و در آرایش رعلآغازسن باه هایچ وجاه نمایتوانساتند
مانند الطالب نجحوا ری اتمتحان و نجح الطالب ری اتمتحاان «دانشاجویان در
هاهر شوند (بهترتیبِ ،
ً
امتحان موف شدند») .در گونههای امروزی ،با حذف آرایش فعلآغاازین ،طبیعتاا مطابقاۀ فعال باه یاک
مقولۀ اجباری تبدیل شده است و درواقع ،بۀشهایی از نظام مطابقه ،نسبت به عربی قدیم گسترش یافتاه
است .در عین حال ،مشۀ نیست که آیا این تحول با حذف حالتنمایی ارتباطی داشاته اسات یاا ناه.
ً
به بیان دیگر ،با شواهد موجود از گونههای امروزی نمیتوان ادعا کارد کاه گساترش نظاام مطابقاه لزوماا
پیامد حذف حالتنمایی بوده است.

 7نتیجهگیری

در عربی قدیم ،واکههای کوتاه حالتنما سه تمایز حالت (فاعلی ،مفعاولی و مضاافالیهای) در اسامهاای
مفرد و جمع مکسر ایجاد میکردند و با حذف ایان پساوندها درگوناۀ خوزساتان و لبناان ،تماایز حالات در
اسمهای مذکور ازبین رفته و چرخۀ جدیدی از حالتنمایی هم شاکل نگرفتاه اسات .در اسامهاای جماع
مؤنث نیز واکههای کوتاه ،دو حالت (فاعلی و غیرفاعلی) را متمایز میکردند که این تماایز نیاز در گوناههاای
ادغامی حالت-شمار در اسمهای مثنی و جماع ماذکر ساالم
امروزی موردنظر ازبین رفته است .پسوندهای
ِ
ِ
هم همین دو حالت را متمایز میکردند که با حذف مثنی و تلفی ِ این دو حالت در پسوندهای جماع ماذکر،
امروزه دیگر تمایز حالت در این اسمها وجود ندارد .در ساختهای مضاف-مضافالره و موصاوف-صافت
نیز واکۀ کوتاه [ ]iدر همۀ نقشهای نحوی (بهشرط حضاور تکاواژ معرفاۀ «ألاا») هااهر مایشاود و نقاش
حالتنما ندارد .همچنین در قیدهای دارای تنوین نصب [ ]æn-زنجیرۀ «تکاواژ حالات-تکاواژ نکاره» (در
ّ
عربی قدیم) اکنون فقط پسوند قیدساز است ،زیرا کال شابکۀ حالاتنماایی کاه باا تقابال عضاوها تعریاف
ِ
میشد ،فروریۀته است و این زنجیره اکنون در تقابل با زنجیارۀ دیگاری قارار نمایگیارد .در پایاان ،مباحاث
بۀش ( )9نشان میدهد که در دو گونۀ امروزی ،ثبا آرایش واژگانی و غنای نظام مطابقه بیشاتر شاده ،ولای
فروپاشای حالاتنماایی دانسات؛ هرچناد وجاود
پیامد
با شواهد موجود نمیتوان این دو پدیدۀ دستوری را ِ
ِ
چنین ارتباطی منتفی نیست و در هر حال ،این بحث نیازمند مطالعا بیشتر در آینده است.
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