
 

 

 

 نمایی ساختواژی اسم در عربی محلی ایران و لبنان فروپاشی حالت

 (المللی امام خمینی دانشگاه بین) 2الله مفیدی روح

  8/8/9311، تاریخ پذیرش: 30/9/9311 :تاریخ دریافت مقاله

 

هاای دساتوری )اعام از  هاا در هماۀ نقاش در عربی قدیم )کالسیک( تقریبًا تمامی اسام: چکیده
گرفتند. این مقاله به بررسِی سرنوشت این نظام غناِی  موضوعی، متممی و قیدی( پسوند حالت می

پاردازد.  )ایاران( و لبناان ماینمایی در دو گونۀ امروزی زبان عربی یعنی عربای خوزساتان  حالت
های پژوهش ازطری  مصاحبۀ حضوری و در مواردی تبادل فایل صوتی با شش سۀنگوی این  داده
هاا دو پرسشانامه  ها )سه سۀنگو از هرکدام( گردآوری شده است. ابزار اصلِی گاردآوری داده گونه

جملاه فاراهم  922حدود ای بالغ بر  عکس بوده که پیکره 15سؤال( و توصیف  121)جمعًا شامل 
دهد هیچ تکواژی که بیانگر تمایز حالت در تقابال باا  های پیکره نشان می کرده است. تحلیل داده

شاود. دو ساازوکار عماده در فرایناد فروپاشاِی  ای دیگر باشد، در این دو گوناه دیاده نمای تکواژه
ها. محصول عملکارد  التها دخیل بوده است: ساییدگی آوایی و تلفی  ح نمایی در این گونه حالت

نماا  های مفرد، جمع مکسر و جمع مؤنث، حذف هر سه واکۀ کوتاِه حالت این دو سازوکار در اسم
هاای  الیهی( بوده و محصول عملکرد ساازوکار دوم در اسام های فاعلی، مفعولی و مضاف )حالت

ه، ناپدیدشادِن جمع مذکر سالم، تعمیم نقشِی نشانۀ حالت غیرفاعلی به حالت فاعلی، و درنتیجا
دهاد کاه در دو گوناۀ  های پژوهش حاضر نشان مای نمایی بوده است. در مقابل، داده تمایز حالت

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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ًا پیامد فروپاشی توان این دو پدیدۀ دستوری را لزوم های امروزی نمی های گونه حال، براساس داده
 نمایی دانست. حالت

 تلفی  حالت، ساییدگی آوایی، عربی خوزستان، عربی قدیم، عربی لبنان.: ها کلیدواژه
 

 مقدمه  1

به گوناۀ زباانِی قارآن و متاون دینای، ادبای،  2«عربی قدیم )کالسیک(»شناسی تاریۀی، نام  از منظر زبان
ترین اسانادی کاه از  اند. قدیمی به این زبان تدوین شده شود که در طول تاریخ تاریۀی و علمی اطالق می
در دست است، در صور  صاحت انتسااب، اشاعار جااهلی اسات.  1سامیاین زباِن متعل  به خانوادۀ 

های دستورِی این زبان در قرون بعد نیز در سنت مکتوب زبان عربی در جواماع اساالمی  واژگان و ویژگی
شناسای زباان،  هم )که در اصاطالح جامعاه رصرح عابیم یافته است و وبیش )با تغییراتی اندک( تداو کم

رود. از ساوی  شامار مای نوبۀ خود، با تغییراتی اندک، تداوم عربی قدیم به شود( به نامیده می 3عابی معرار
زبان رایج در قرون گذشتۀ جوامع عربی، همچون هر زبان زنادۀ دیگار، هماواره مثابه   به دیگر، عربی قدیم

مناِد زباانی )واجای، سااختواژی، نحاوی، معناایی و کاربردشاناختی( باوده و  معرض تحوال  نظاامدر 
« دختران عربای قادیم»های محلی کنونی است که  محصوِل انباشتۀ این تحوال  در جوامع مذکور، گونه

 های محلی در طاول کم دو عامل باعث شده که این گونه شوند. در عین حال، احتمااًل دست محسوب می
در باین آنهاا شاکل بگیارد: الاف( تعامال و  4یناو  یوسشایقارار گیرناد و  5وایااسیتاریخ در مسیری از 

باین  9یماا  زباانیهای طبیعی و معمول با زبان)های( بومِی هار منطقاه؛ و ب( ساطن پااییِن  بستان بده
 هاای اصالی اماروزی در زباان عربای و همچناین سۀنگویان در مناط  مۀتلف )برای معرفای گاویش

 مقالۀ حاضر(.  1زبان، نک. بۀش در جوامع عرب 1یونگی دوزبان
اسات. در ایان زباان، تقریباًا تماام  8نمای قوی حالتاز منظر ساختواژی، زبان عربی قدیم یک زبان 

واژِی آشاکار ااختاات ساالاح اا دیاوضوعی، متممی و قیااعم از م اا های دستوری ها در تمام نقش اسم
شود. همچنین در این زبان، فاعل هام  پسوند حالت در جایگاِه پس از اسم هاهر میگیرند؛ یعنی یک  می

 
1. Classical Arabic  2. Semitic  3. Standard Arabic   
4. Divergence  5. dialectal variation 6. language contact   
7. diglossia 

9. strong case-marking و گستردگِی پدیدۀ مورد بحث در این زبان اشاره  بودن در این اصطالح به غنی« قوی»؛ صفت
شود، از جمله اکدی و اوگاریتی؛  وضوح دیده می دارد. این ویژگی در بعضی خواهران باستانِی این زبان )در خانوادۀ سامی( نیز به

انند عبری و آرامی نمایی باقی مانده است، م های محدودی از نظام حالت های این خانواده فقط بازمانده ولی در بعضی زبان
 (.2091باخ،  )نک. هاسل



47 
   6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 نمایی ساختواژی اسم در... فروپاشی حالت 

 

 

کناد. در  نشان است، نشانۀ حالت را همواره دریافات مای معمواًل بی 2مفعولی-راعلیهای ردۀ  که در زبان
شامار  باه« اسام»ها و قیدها نیز جزء طبقاۀ  اصطالح دستورهای زبان عربی )صرف و نحو سنتی(، صفت

گیرند. این دستورها بارای پدیادۀ  شان حالِت متناسب با آن جایگاه را می یند و بسته به جایگاه دستوریآ می
هاا نیاز  برناد. از ساوی دیگار، فعال کاار مای را باه« ِاعراب اسم»نمایی اسم، اصطالح  ساختواژِی حالت

کناد  را بیاان مای 1وجاهکنند که درواقع، اطالعا  مقولۀ فعلاِی  هایی مشابه حالت اسم دریافت می نشانه
 3در اصطالح دستوریان(.« اعراب فعل)»

اش، باه  نمایی عربی قدیم در دختران اماروزی پژوهش حاضر با هدف پیگیری سرنوشت نظام حالت
هاای  ها در دو گونۀ محلی خوزستان و لبنان پرداخته است. با توجاه باه گازارش بررسِی هجای پایانِی اسم

مقالاۀ حاضار(،  1های امروزی در بعضی مناابع )ناک. بۀاش نظام در گونه کلی مبنی بر ناپدیدشدِن این
اش  های نظام غنی عربای قادیم در ایان دو گوناۀ اماروزی مسئلۀ اصلی پژوهش، این است که آیا بازمانده

نمایِی اسام شاده اسات؟  شود؛ و اصواًل چه سازوکارهایی منجر به تضعیف یا ناپدیدشدِن حالت دیده می
درنظار گرفتاه شاده و از ورود باه ایان اسم و صفت و قرد اش شامل  در همان تعبیر سنتی «اسم»در اینجا 

بندی سانتی بایاد باازنگری  هستند یا این دسته واژیانها واقعًا یک مقولۀ واحد در  بحث گسترده که آیا این
گاذارِی پاژوهش  شود، خودداری شده است. پسوندهای وجه فعل و سرنوشت آنها نیاز خاارا از هادف

را منحصرًا در مفهاوم سااختواژی آن « حالت»گیرد. از سوی دیگر، این پژوهش، اصطالح  حاضر قرار می
نمایی آشکار( مدنظر قرار داده و تعاریف معنایی )مانند اعطای حالات توساط حاروف اضاافه( و  )حالت

دودساازی انتزاعی )حالت دستوری بدون تظاهر آوایی( کنار گذاشته شده است. یکی از تبعاا  ایان مح
نماایِی آشاکار هساتند )مانناد ضامایر،  هایی که در عربی قدیم، فاقد حالت در تعریف، این است که اسم

شاوند  و...(، از دایرۀ بحث حالت ساختواژی خارا مای 4های موصول اسم، اغلِب 5های اشاره اسماغلِب 
هاای پاژوهش، حااکی از  شاوند(. یافتاه نامیده می« های مبنی اسم»ها در صرف و نحو عربی،  )این اسم

نمایِی ساختواژِی اسم در هر دو گونۀ خوزستانی و لبنانی است و هیچ تکاواژی کاه  فروپاشی کامل حالت
 شود. ای دیگر باشد، در این دو گونه دیده نمی بیانگر تمایز حالت در تقابل با تکواژه

نماایی  ری حالت(، مباحث نظ9مقالۀ حاضر در هفت بۀش تنظیم شده است. پس از مقدمه )بۀش
هاای  نماایی در عربای قادیم و گوناه (، سپس وضعیت حالت2ها مطرح شده )بۀش و تحول در این نظام

هاا و  شناسی پژوهش، شامل مناابع داده ( و روش1امروزی بر اساس مطالعا  پیشین معرفی شده )بۀش
ساازوکارهای  هاای آن، باه ( و زیاربۀش4(. بۀش )5شیوۀ گردآوری آنها توضین داده شده است )بۀش

 
1. nominative-accusative  2. mood 
 

 ها در قلمرو اسم و فعل ارتباط برقرار کند. ( در چارچوب نظریۀ حالت تالش کرده است بین این نشانه2095و  2091البلوشی ) .3
4. demonstrative   5. relativizer  
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نماایی را بررسای کارده  نمایی عربی قدیم پرداخته و دو زنجیرۀ مشاکوک باه حالات تحول در نظام حالت
( نیاز 7( مسیر وقوع این تحوال  و پیامادهای آنهاا را ماورد بحاث قارار داده و بۀاش )9است. بۀش )

 گیری مقاله است. نتیجه
 

 نمایی های حالت تحوال  درزمانی در نظام  2
حالات هاای دارای ایان مقولاه اصاواًل دو نقاش برعهاده دارد و تعریاف  دستوری حالت در زباانمقولۀ 

تار اسات، متماایزکردِن  شود. نقاش اوِل آن کاه عاام نیز از خالل معرفی این دو نقش حاصل می دستوری
هاا  های دارای حالات فقاط موضاوع و قیدها از یکدیگر در سطن بند است. در بعضی از زبان 2ها موضو 

هاای حالات  هاا تعادادی از قیادها یاا هماۀ آنهاا هام باا نشاانه گیرند و در بعضی زباان شانۀ حالت مین
 1عامالتر است، متمایزکردِن فاعال )و درواقاع،  شوند. دومین نقش حالت که اختصاصی گذاری می نشان

هاای  نظاام عمل( در بندهای دارای فعل متعدی اسات. در 3پذسااییعنی کنندۀ کار( از مفعول )و درواقع، 
گیارد؛ و در  ای نادارد و مفعاول نشاانۀ حالات مای معمواًل فاعل هیچ نشاانه مفعولی-راعلینمایی  حالت

گیرد و فاعال فعال الزم و مفعاول هایچ  معمواًل فاعل فعل متعدی نشانۀ حالت می مطلق-ُکناسیهای  نظام
افعاال الزم و متعادی رفتاار مشاابهی هاای  مفعولی، فاعل-تر، در نظام فاعلی بیان دقی  ای ندارند. به نشانه

گیارد، متماایز  اند و با این روش، از مفعول که معمواًل نشاانۀ حالات مای دارند و معمواًل فاقد نشانۀ حالت
های افعال الزم و متعادی رفتاار متفااوتی دارناد: فاعال  مطل ، فاعل -شوند. درمقابل، در نظام کنایی می

گیارد و فاعال افعاال الزم )حالات مطلا ( شابیه  شانۀ حالت مایافعال متعدی )حالت کنایی( معمواًل ن
کند و معمواًل نشانۀ حالت ندارد )برای توضین بیشتر دربارۀ این دو نظام، نک. دبیرمقادم،  مفعول رفتار می

 9(.2001، 4و نیکولز 5؛ بیکل9112
ای  در دوره اناداز درزماانی )و اصاوالً  بررسی نظام حالت در هر زبان یا شاخۀ زباانی در یاک چشام

: یساتاش ساارتن نظاام حالات( 9تواند نشاان دهاد:  طوالنی از تاریِخ آن زبان/شاخه( سه وضعیت را می
شادِن تعاداد  : کامساارتن نظاام یقلرال( 2نمایی یا گسترش نظام؛  های جدید برای حالت گیری نشانه شکل
شادن تماایزا  حالات در یاک  : حفظماندن نظام ثابت( 1ها یا فروپاشی کامل تمایزهای حالت؛ و  نشانه

هاا و برخای  اضاافه های هندوآریایی ناو را مثاال زد کاه پاس توان زبان دورۀ زمانی. برای وضعیت اول می
 

1. argumentsشامل فاعل، مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم. ؛ 

2. agent    3. patient  
4. B. Bickel   5. J. Nichols  

ای مبنی بر وجود نظام  ارتباط با بحث مقالۀ حاضر است، این است که فرضیه نکتۀ جالبی که مرتبط با زبان عربی ولی بی. 9
مطرح شده که شدیدًا محل مناقشه است؛ نک. نقل و تشرین مفصل  (Proto Semitic( در سامی آغازین )ergativeکنایی )

 ( و دالیلی که وی در مۀالفت با آن ارائه کرده است.۰5-44: 2091باخ ) این فرضیه در هاسل
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کاار گرفتناد  شادگِی بیشاتر باه های جدیِد حالت ازطریِ  دستوری دهِی نشانه ترکیبا  اسمی را برای شکل
دربارۀ اتصال این عناصار  9114، 3و کمبل 1؛ و نقل قول او از هریس27-2۴: 2009، 2)نک. کولیکوف

هاای ایرانای ناو هام  عنوان بۀشی از کلمۀ میزبان(. در زباان آزاد به اسم و بازتحلیل آنها در این جایگاه به
هاای دساتورِی غیرفااعلی جدیاد در  باه نقاش 5غراراعلی-راعلیتوان گسترش تقابِل دوقطبِی حالت  می

در فارسی را مثال زد )بارای « را»بست مفعولِی  گیرِی واژه شکلهای کردی و همچنین  وفسی و بعضی گونه
(. 2001، 4های متعدد شاخۀ ایرانی، ناک. اساتیلو معرفِی مفصِل تحوالِ  گسترشِی نظام حالت در زبان

های حالت، تقلیل و فروپاشی است که در ادامۀ بحاث باا تفصایل بیشاتری معرفای  دومین وضعیت نظام
ین وضعیت نیز تقویت نشانۀ حالات ازطریاِ  تکاراِر نشاانه )مانناد ُتۀااری؛ های سوم خواهد شد. نمونه

گیارِی نشاانۀ  نماا )مانناد ارمنای( و وام زبانی مرده از خانوادۀ هندواروپایی( یا افازودِن یاک ادا  حالات
 1سااسردیی  آواسایاحتماالِی حالات بار اثاِر  9یلفرق  های دیگر برای پرکردِن جای خالِی  تصریفی از حالت

 (.545-542: 2001های اسالوی( است )کولیکوف،  انند زبان)م
های حالت، نۀست باید به تأثیر پدیدۀ ساییدگی آوایی و درنتیجه تلفیا   دربارۀ تقلیل و فروپاشی نظام

هااا توجااه کاارد. ساااییدگی آوایاای در یااک تعریااف کلاای، فرایناادی آوایاای اساات کااه در مساایِر  حالاات
اعام از واکاه و همۀاوان یاا کال هجاا یاا -حذف محتوای آوایای دهد و منجر به  شدگی رخ می دستوری

( و 51-51: 2007، 6و کوتاوا 8شاود )هایناه مای -های زبرزنجیری مانند تکیه و نواخت و آهناگ ویژگی
هاای جهاان  های ساختواژی در زبان دانیم که حالت قلمرو عملکرد آن عمدتًا جایگاه پایاِن واژه است. می

 9019( شاامل 2091) 22گیارِی درایار شاوند؛ ماثاًل در نموناه نشان داده می 20بست پیعمدتًا با پسوند و 
کردناد  بسات اساتفاده مای درصاد از پای 1/92های دارای حالت، از پسوند و  درصد از زبان 1/91زبان، 

نماایی عموماًا درمعارِض سااییدگِی  بست(. درنتیجه، ساختواژۀ حالات درصد پسوند و پی 2/22)جمعًا 
رساد کاه نشاانۀ حالات ناپدیاد  اش می ه است؛ و این فراینِد ساییدگی هنگامی به نقطۀ انتهاییآوایِی بالقو

آوایای، تلفیاِ  دو یاا چناد  (. با این حال، معمواًل پیامد سااختواژِی سااییدگِی 541: 2001شود )هاینه، 
ایان تلفیا ،  یافتِن نظام حالت به تعداد کمتری تمایز حالت خواهاد باود. اش تقلیل حالت است که نتیجه

(. 91: 2005، 21یافتن به یک صور  خنثی است )بلیاک شدگِی تقابِل دو صور  و دست درواقع، خنثی
یاافتِن تعاداد  نمونۀ خوبی از عملکرد دو پدیدۀ ساییدگی و تلفی ، زبان التین اسات کاه منجار باه تقلیال

 
1. L. Kulikov  2. Harris, A. C. and  3. L. Campbell   
4. direct-oblique  5. D. Stilo  6. syncretism   
7. phonetic erosion  8. B. Heine  9. T. Kuteva   
10. enclitic  11. M. Dryer  12.  B. Blake   
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اش شاده  در اغلِب دختران اماروزیگیرِی نظاِم فاقِد حالت  های متأخر آن، و نهایتًا شکل ها در گونه حالت
 (.2001و کولیکوف،  2است )بارزدال

تواند به تلفی  آنهاا منجار شاود )بادون  ها نیز می از سوی دیگر، قرابت معنایی و نحوِی بعضی حالت
ها نقِش صاور )های( دیگار را نیاز  دخالت فرایندهای آوایی(. در چنین شرایطی معمواًل یکی از صور 

هایی از ایان پدیادۀ سااختواژی در هنادوآریایی میاناه و  (. نمونه15: 2009)کولیکوف، گیرد  عهده می به
(. 975: 2005گیری زبان التین از هندواروپایِی آغازین گازارش شاده اسات )بلیاک،  همچنین در شکل

جاای  کنناد و باه های غالاب و مغلاوب توزیاع آزاد پیادا مای گاهی هم قبل از وقوع کامل تلفی ، صور 
 .(199-1۰5 و 192: 9127، 1روند؛ مانند زبان هندواروپایی مردۀ هیتی )لوراگی کار می بهیکدیگر 

 
 پیشینۀ مطالعا   3

 3رساد. نظار مای های مۀتلف زبان عربی، ضاروری باه قبل از ورود به بحث، توضیحی کوتاه دربارۀ گونه
اسات کاه  یفتاری )عامراناه(در برابر )رصرح(  معرارها همان عربی  بندی دوقطبِی اصلی از این گونه دسته

ای بسیار نزدیک به عربی قادیم اسات، و  شکل گرفته است. عربی معیار، گونه یونگی دوزبانبر پایۀ مفهوم 
زبان رواا دارند. در این جواماع،  های محلی مۀتلفی است که در جوامع عرب عربی گفتاری، شامل گونه

های جمعای و هرگوناه کااربرد نوشاتاری(  آموزشی، رسانهگونۀ معیار برای مقاصد رسمی )شامل اهداف 
هاای غیررسامی و  در موقعیات«( هاای عامیاناه لهجاه»های محلی )معاروف باه  شود و گونه استفاده می

گاونگی و ارائاۀ  روناد )بارای توضاین عماومی درباارۀ پدیادۀ دوزباان تعامال  کالمی روزمره به کار می
هاای مۀتلاِف  بنادی همچناین دساته (.992-952: 9111، 5ردافهای دیگر، نک. وا هایی از زبان نمونه

های زبان عربی ارائه شده است که برپایۀ جایگاه اجتماعی ساۀنگو  تری نیز از گونه چندجزئی و پیوستاری
ها ایان  بندی (. نکتۀ کلیدِی این دسته95-9۴: 2001، 4اند )باسیونی های اجتماعی تدوین شده و موقعیت

های محلی، بسته به ساطن تحصیالتشاان و بافات ماوقعیتی، ممکان اسات از  گونهاست که سۀنگویاِن 
بنادی  های زبانِی عربی معیار نیز به درجا  مۀتلف استفاده کنناد. از ساوی دیگار، مبناای دساته ویژگی

 
1. J. Barðdal  2. S. Luraghi  

اصطالحی خنثی و عام به کار رفته که بر هر نظام زبانی، فارغ از  مثابه   به (variety« )گونه»در این مقاله، اصطالح  .3
یشی می بندی دسته از زبان عربی  هاسی یونههای خوزستان و لبنان، هرکدام  کرد. بر این اساس، نظام زبانِی دادهتوان اطالق  های گو

یش»اند. در مقابل، اصطالح  نامیده شده های واژگانی و ساختارِی قابل توجه است که  ( در اینجا ناهر بر تفاو dialect« )گو
بندی سنتی از  ای و اجتماعی واقع شود. دسته گسترۀ منطقههای دقیقی از تنوعا  زبانی در دو  بندی تواند مبنای دسته می

سشو  یونهای از این رویکرد است. برای توضین بیشتر در مورد کاربرد دو اصطالح  اِی زبان عربی، نمونه های منطقه گویش ، یو
 (.79-59: 9111( و وارداف )975-9۰7: 9119نک. مدرسی )

4. R. Wardhaugh  5. R. Bassiouney  
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ها به پانج  بندی سنتی، این گونه ای( است. در یک دسته های گفتاری عربی معمواًل جغرافیایی )منطقه گونه
های اصلِی امروزی را در زباان عربای تشاکیل  گویش شوند که هر دسته، یکی از مجموعه تقسیم می دسته

های ساوریه  ( گویش1های عراق،  ( گویش2جزیرۀ عربستان و خلیج فارس،  های شبه ( گویش9دهد:  می
( در فصل یازدهم کتاب خاود 2095) 2های مغرب. ورستیگ ( گویش4های مصر، و  ( گویش5و لبنان، 

 پرداخته است.«( گونه»ها )بدون استفاده از اصطالح  های این گویش به معرفی و مقایسۀ ویژگی
اناد، در مبحاث  دستورهای زبان عربی )صرف و نحو( که اصواًل باه توصایف عربای قادیم پرداختاه

عااب اسم هاای دساتوری فاعال، مبتادا، خبار و...(،  اند: رفع )بارای نقاش ، سه وضعیت را درنظر گرفتها 
الیه و اسم بعد از حرف جاّر(. ایان ساه وضاعیت  نصب )برای انواع مفعول، قید و...( و جّر )برای مضاف

هاای مفارد و جماِع  منطبا  اسات و در اسام 5الرهای مضاافو  3مفعولی، 1راعلیهای  ترتیب با حالت به
شاوند.  مشۀ  میصور  پسوند در انتهای اسم  به [i-]و  [æ-]، [u-]های کوتاه  ترتیب با واکه مکسر، به

کنناد )باا  های مثنی و جمع سالم نیاز مطارح مای دستورهای زبان عربی، همین سه وضعیت را برای اسم
هاا دو حالات،  دهاد کاه ایان اسام های عربی قدیم نشان می های خا  هرکدام(، ولی بررسی داده نشانه

4غرارااعلیو  رااعلیبیشتر ندارند که دقیقًا با مفاهیم حالت 
( الگوهاای 9112مفیادی )منطبا  اسات.  

( نیاز پاژوهش جاامع و 2091بااخ ) نمایی در عربی قدیم را با رویکرد نظری معرفی کرده و هاسال حالت
های زنده و مردۀ ایان خاانواده  های سامی دارد که نظام حالت را در تعدادی از زبان مفصلی در حوزۀ زبان

 مقایسه کرده است.
هاایی کااماًل مشاابه باا  مبحث اعراب اسام/حالت، ویژگایازسوی دیگر، دستورهای عربی معیار در 

( دو نموناه از ایان دساتورها 2004) 1( و رایدینگ2007) 9اند. ابوَشقرا عربی قدیم برای عربی معیار قائل
 6( نیز همین مشابهت کامل را مبنا قرار داده است. در مقابال، هاالبر 2094و  2091) 8هستند. الَبلوشی

هاای حالات در عربای  ری، این مشابهت را زیر سؤال برده و معتقد است که نشاانه( با رویکرد آما2099)
گیری او، میانگیِن میزان ههاور  شوند. در نمونه معیار، حضوری بسیار پراکنده دارند و فقط گاهی هاهر می

دو  های بالقوه بوده اسات و در درصد( در جایگاه52درصد تا 0درصد )با دامنۀ نوسان 7ها فقط  این نشانه
(؛ و ب( أمُاناااند: الاف( کلمااِ  دارای ضامیر متصال )مانناد  جایگاه، بسامد وقوع بسیار بیشتری داشته

شود، شامل جماع ماذکر ساالم و مثنای هاردو در  مواردی که نشانۀ حالت، در نوشتار عربی منعکس می
 (.أماا  حالت فاعلی، و کلماِ  دارای تنوین نصب )مانند 

 
1. K. Versteegh  2. nominative  3. accusative   
4. genitive  5. oblique  6. Abu-Chacra 
  
7. K. Ryding  8. Al-Balushi  9. A. Hallberg   



51 
  6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
نمایی ساختواژی اسم در... فروپاشی حالت  

 

 2عربی، مطالعا  کمتری صاور  گرفتاه اسات. واتساون های گفتارِی  ونهنمایی در گ در مورد حالت
شناسی و ساختواژۀ عربِی قاهره )مصار( و صانعاء )یمان(  ( در پژوهش مفصلی که دربارۀ واا5: 2002)

های اماروزی اشااره کارده اسات و عادم  های عربی قدیم در گونه انجام داده، صرفًا به ناپدید شدِن حالت
هاای ماورد  هاا در گوناه معنای عادم کااربرد ایان نشاانه ت در طول کتاب، هاهرًا بهورودش به بحث حال

را نشانۀ جمع مذکر سالم دانساته و از تناوع  [īn-]( برای مثال، پسوند 974بررسِی او است. وی )واتسون: 
 ( نیز بدون ارائۀ اطالعا  بیشاتر، باه112: 2091باخ ) های مۀتلف نامی نبرده است. هاسل برای حالت

این توضین بسنده کرده است که هیچ زبان سامِی امروزی در گونۀ گفتاری خود، حالت تصریفی را حفاظ 
( با رویکرد زایشی فقط به مباحاث مرباوط باه فعال در بعضای 2000) 1مأمون نکرده است. همچنین بن

در ( هم به الگوهای صرف فعال 9114های محلی عربی پرداخته است. محمدبیگی و محمدبیگی ) گونه
خاوَرد، فاقاد نشاانۀ  چشام مای های آنها به اند، ولی چند مثاِل حاوی اسم که در داده عربی صنعاء پرداخته

 5تاا  2مایالدی )قارن  90تاا  2حالت است. در اینجا از متونی مسیحی به زبان عربی فلسطینی از قارن 
نماایِی عربای قادیم باه  حالات ای بینابین در تکامل تااریۀِی  توانند مرحله هجری( نیز باید یاد کرد که می

نمایی در این گونۀ زبانی، نتیجاه  ( ضمن تحلیِل مفصلی از حالت9110) 3میلر-امروز تلقی شوند. گروبر
خنثای شاده و  [i]و  [æ]ماواردی تماایز اناد و در  نما اغلب حذف شده های کوتاِه حالت گیرد که واکه می

؛ ولای 5روناد کار می جای یکدیگر به به [u]و  [i]ندرتًا  اند، و حتی تبدیل شده [e]هردو به یک واکۀ میانی 
( معتقاد 9110میلار )-اناد. گروبار نما را حفظ کارده های متصل به ضمیر ملکی معمواًل واکۀ حالت اسم

کاه ناپدیاد شاده و قبال از ناپدیدشادنش  ای باوده است که نشانۀ حالت مفعولی احتمااًل آخارین نشاانه
 است. نماها کاربرد اختیاری داشته جای سایر حالت احتمااًل به

 
 روش پژوهش  4

نمایِی عربی قدیم انتۀاب کارده  این پژوهش، دو گونۀ عربی امروزی را برای بررسی سرنوشِت نظاِم حالت
است: عربی خوزستان )جنوب غرب ایران( و عربای لبناان )شارق دریاای مدیتراناه(. عربای خوزساتان، 

خصاو   هاای عراقای، باه ( شباهت بسیار زیادی باا گاویش205: 2095کم به ادعای ورستیگ ) دست
هاای  برای اشاره به گویش« النهرین های بین گویش»های حوالی شهر بصره، دارد )وی از اصطالح  گویش

 
1. J. C. E. Watson  2. E. Benmamoun  3. A. M. Gruber-Miller   

 اند. ها( نوشته شده خط یونانی )با قابلیت بازنمایی واکههایی از این مجموعه است که به  ها عمدتًا براساس متن این تحلیل. 5
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(. عربی لبنان نیز معمواًل با عربی سوریه، اردن و فلساطین در یاک دساته قارار 2عراقی استفاده کرده است
های پژوهش حاضار، ساه ساۀنگوی زباانی از هریاک از دو گوناۀ  بع داده(. من917گیرد )ورستیگ:  می

اناد و در جامعاۀ زباانِی  سال باوده 52تا  22خوزستان و لبنان بوده که از هر دو جنسیت و در فاصلۀ سنی 
هاای  شده در مقالاه، باا ناام اند. این افراد در پیکرۀ پژوهش و شواهِد ارائه موردنظر متولد شده یا بزر  شده

سااله،  52)مارد،  1ساله، شادگان(، خوزستان 21)مرد،  2ساله، آبادان(، خوزستان 11)زن،  9ستانخوز
سااله، روساتای  24)مرد،  2ساله، بیرو  در مرکِز حاشیۀ غربی لبنان(، لبنان 22)زن،  9خرمشهر(، لبنان

ال شرق لبناان( مشاۀ  ساله، َبَعلَبک در شم 22)زن،  1َکَفر صیر نزدیک َنَبطّیه در جنوب لبنان( و لبنان
تارین محادودیت  اند. مهم کرده و مسلط به زبان عربی معیار بوده اند. این سۀنگویان همگی تحصیل شده

های خود نداشته است. با توجه باه  سواد را در میان منابع داده این پژوهش، این است که افراد سالمند و کم
نتظار داشت که ایان محادودیت، تاأثیر منفای در توان ا ( ارائه خواهد شد، می9توضیحاتی که در بۀش )

 نتایج پژوهش نداشته است.
تصاویر  95ساؤال( و  22سؤال و دیگری حاوی  71ها دو پرسشنامه )یکی حاوی  ابزار گردآوری داده

صور  مصاحبۀ حضوری و در مواردی ارائاۀ فایال صاوتی از راه  برای توصیف بوده است و سۀنگویان به
اند. همچناین در مراحال بعادی، ساؤاال  متعادد دیگاری نیاز باا  نیاز را فراهم کردههای مورد  دور، داده

ها در فایل صوتی ثبت شاده اسات. در مجماوع، پیکارۀ پاژوهش  های آن سۀنگویان مطرح شده و پاسخ
جمله است که بعد از اتمام مصاحبه، توساط ساۀنگو یاا پژوهشاگر باا خاط  200حاضر بالغ بر حدود 
ها با توجه به جایگاه دستوری آنهاا در جملاه  اند و هجای پایانی واژه وتی نوشته شدهعربی از روی فایل ص

 بررسی شده و مجددًا و گاهی بارها با فایل صوتی تطبی  داده شده است.
 

 های دو گونۀ عربی امروزی تحلیل داده  5
گیرد و  قرار میهای دستوری مۀتلف مورد بررسی  ها در نقش در این بۀش، هجای پایانِی انواع اسم

سازوکارهای آوایی و معنایِی دخیل در سرنوشت نظام حالت در دو گونۀ امروزی خوزساتان و لبناان 
اناد.  ( آوانویسای شادهIPAالمللی ) های این بۀش با الفبای آوانگار بین شود. داده توضین داده می

الفباای آوانگاار ( کاه برمبناای 971-972: 2099و همکااران ) 1هاا جادول بریرلای برای همۀوان
المللی برای زبان عربی معیار تنظیم شده، مبنا قرار گرفته است. این جدول برای آواهاای حلقای  بین

 
گردد که این  ( بازمی919۴کم به بالنک ) ( دستMesopotamian dialectsالنهرین ) های بین بندی گویش سابقۀ دسته .2

لتومندشان، به دو دستۀ  های نظام و سایر تفاو « ُقلُت »ها را بر مبنای نحوۀ تلفظ فعل  گویش ( تقسیم gilit) یرلرتو ( qǝltu) ق 
یش صحرانشینان )بدوی( در خوزستان، نک.  کرده است )برای مقایسۀ این دو دسته و همچنین تفکیک گویش شهری و گو

 (.205-209: 209۴ورستیگ، 
2. C. Brierley 
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، [s]، []، []ترتیاب، عالئام  باه« ظ»و « ط»، «ض»، « »شادۀ  و آواهای حلقی« ع»و « ح»
[d] ،[t]  و[ð] های مقالاۀ حاضار نیاز  ها و کشش آنها در داده را در نظر گرفته است. عالئم واکه

ای ادغاامی باا  هاا تکاواژه المللی است. در زیرنویِس داده همان عالئِم معمول در الفبای آوانگار بین
یزتارای دستوری با  اند و تکواژه نقطه ).( از یکدیگر جدا شده اناد.  مشاۀ  شاده حروف برجستۀ ر

، نشاانۀ نماود «(حاروف مضاارعه»آیناد )اصاطالحًا  هایی که در ابتدای فعل زمان حاال مای نشانه
اند )همراه با اطالعا  شاۀ  در  مشۀ  شده ناکاملاند و با برچسب  درنظر گرفته شده 2ناکامل

در لبنانی هم دقیقاًا هماین نقاش را دارد « با»صور  عدد(.  هر تکواژگونه: اول/دوم/سوم شۀ  به
 )ث(و  )ذ(ترتیاب باا  مذکر و مؤنث نیز باه )بدون تنوِع تکواژگونگی برای شۀ (. جنس دستوری

 نشان داده شده است.
 

 نما های کوتاه حالت ناپدیدشدِن واکه  5-1
و با همۀواِن پایاانِی اسام،  1شد ها هاهر می نما پس از اغلِب اسم در عربی قدیم، واکۀ کوتاه حالت

ای هساتند کاه  دساتههای مفرد، جمع مکسر و جمع مؤنث، ساه  کرد. اسم یک هجای باز ایجاد می
هاای مفارد و جماع مکسار در ساه حالات فااعلی،  کردند. اسام نمای مذکور را دریافت می حالت

( [i-]و  [æ-]، [u-]ترتیاب،  کردند )باه نماهای متفاوتی دریافت می الیهی، حالت مفعولی و مضاف
های جمع مؤنث نیاز تاابع یاک نظاام  نامید. اسم عضوی سهنمایِی  توان آن را یک نظام حالت که می

الیهای،  شد و در حالت مفعاولی و مضااف [ هاهر میu-بودند: در حالت فاعلی، واکۀ ] دوعضوی
[i-]واکۀ 

ای  دهد که در هر دو گونۀ خوزستانی و لبنانی، تکواژه های پژوهش نشان می . بررسی داده3
د و همۀاوان پایاانِی اسام باه انتهاای انا نما در هر سه دسته اسم مذکور ناپدید شده دستورِی حالت

دهناد )ایان فرایناد واجای را  هجای قبلش افازوده شاده و باا هام یاک هجاای بساته تشاکیل مای
هاای جماع مؤناث باا دو دساتۀ اول  نامند(. با این تحول، تفاو  الگوی کلِی اسم می 5بازهجابندی

هاای  هرستی از جایگاهشود. جدول زیر، ف عضوی( خنثی می )الگوی دوعضوی درمقابِل الگوی سه
هایی که در ایان  اند )جایگاه های فوق بررسی شده دستورِی مۀتلفی است که برای رسیدن به تعمیم

اند؛ هرچند باه گفتاۀ  های پیکره، نمونۀ طبیعی نداشته اند، آنهایی هستند که در داده جدول ذکر نشده

 
1. imperfective 

که در «( اسماء منقو »؛ اصطالحًا قاضیهای منتهی به واکۀ کشیده )مانند  ( اسم9اند از:  استثنائاِ  این الگو عمدتًا عبار  .0
 ( معرفی خواهند شد.2-5که در انتهای بۀش )« اسماء خمسه( »2گرفتند؛ و  را می [in-]ها فقط پسوند نکرۀ  بعضی حالت

و  2های  نامید )نک. بۀش« یرفاعلیحالت غ»الیهی باید مجموع آنها را  در اینجا با توجه به تلفی  دو حالت مفعولی و مضاف .3
5-2.) 

4. resyllabification 
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. در این جدول از اصطالحا  سنتی گویشوران، امکان تولید آنها با الگوی عربی معیار وجود دارد(
 صرف و نحو عربی استفاده شده است.

 
 های عربی قدیم های دستورِی مرتبط با حالت جدول نقش

 های دستوری نقش حالت در عربی قدیم ردیف
فاعل، نایب فاعال، مبتادا، خبار، اسام افعاال ناقصاه، خبار حاروف  مرفوع 9

 مشبهه، منادای مفرد
حال، هرف زمان، هرف مکان، مفعول مطل ، خبار افعاال به،  مفعول منصوب 2

 ناقصه، اسم حروف مشبهه، تمییز، منادای مضاف
 الیه، اسم بعد از حرف جّر  مضاف مجرور 1

 ( ارائه شده است:1)-(9های ) های دستوری فوق در مثال هایی از جایگاه نمونه
9الف    

معرفها  مراسم                    سه         روز    .جمع         طول کشیدن مفرد)ذ(.گذشته.3            
«مراسم سه روز طول کشید.» (2)خوزستان       

 ب        

معرفها  بچه       .بلند شدنگذشته.مفرد)ذ(3                  از           جاا  ش                    ترسان  
«بچه با ترس از جاش بلند شد.» (9)لبنان       

0الف                

فردا                  الزم              2ناکامل-دادن-جمع)ذ(2            هزار            دینار              بیشتر       
«فردا باید هزار دینار بیشتر پول بدین.» (9)خوزستان      

ب                

اول                   چیز        .فکر کن  مفرد)ذ(2           خوب           .جواب بده           بعدًا  مفرد)ذ(2  
«جواب بده. اول خوب فکر کن، بعد» (2)خوزستان      

پ               
دیشب               ده          پرتقال    -جمع)ث(      در         یۀچال        .خراب شدن  گذشته-3جمع3  

«دیشب ده تا پرتقال توی یۀچال خراب شد.» (2)لبنان      
 

 پسوند مؤنث و متعل  به عدد است. [t]احتمااًل همۀوان آغازِی این کلمه یعنی . 1
به همین  [kbi:r]و  [tne:n]، [mbæ:ri]، [lwælæd]هایی چون  روش بازنمایِی معمول برای همۀوان آغازین در واژه .0

( از عربی مراکش و مصر(. تعیین این موضوع که آیا همۀوان آغازین، 2000مأمون ) های بن صور  است )برای نمونه، نک. داده
شود، یا در مواردی همۀوان آغازین  ( است، یا یک واکۀ بسیار خفیف قبل یا بعد از آن تولید میsyllabicیک همۀوان هجایی )

 دهد، مستلزم بررسی آزمایشگاهی است. ل میبا همۀوان بعدی خوشه تشکی
شاۀ ( از باین رفتاه اسات، ولای در خوزساتانی، ایان تماایز  شاۀ  و سوم های جمع )دوم در لبنانی، تمایز جنس در فعل .1

 همچنان وجود دارد.
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د             

1ناکاملا  3ناکاملا  .حرف زدنمفرد)ذ(3             خوب           عربی  
«زنه. می حرفخوب عربی » (1)لبنان       

3الف                                                                                  
  2ناکاملا  توانستن .مفرد)ذ(2   2ناکاملا  .رفتنمفرد)ذ(3با           احمد           به         معرفها  بازار

«تونی با احمد بری بازار؟ می» (3)خوزستان       
ب                                                                      

منفی.بودن   گذشته-مفرد1.رفتن   مفرد1.آمدن   و   مفرد1.دانشجو        با      غیر از   جمعکالس   -مان  
«های کالسمون با کسی رفت و آمد نداشتم. غیر از بچه» (9)لبنان     

در صارف و « مبتادا)»در نقش دستوری فاعل قرار دارند  الولدو  المااسم.ب( 9.الف( و )9در جمال  )
هاایی کاه زیار آنهاا خاط  ( نیز واژه2های ) گرفتند. در مثال می نحو عربی( و در عربی قدیم، واکۀ کوتاه 

 کشیده شده، انواع مۀتلفی از مفعول و قید هستند )ردیاف دوم جادول( و در عربای قادیم، واکاۀ کوتااه 
( معرفای 5-4) های مشابه آن، فرایندی ساختواژی رخ داده کاه در بۀاش و نمونه گرفتند. در  می

« مجارورا »هایی که زیر آنها خط کشیده شده، اناواعی از اصاطالحًا  ( نیز واژه1های ) خواهد شد. در مثال
هاا  هاا و ده نموناهیک از این  گرفتند. در هیچ می هستند )ردیف سوم جدول( و در عربی قدیم، واکۀ کوتاه 

شود. نمایی در پایان واژه هاهر نمی نمونۀ مشابه در پیکره، هیچ واکۀ کوتاهی برای حالت
 

 شدگِی تمایز حالت در پسوند جمع مذکر خنثی  5-2
دهنادۀ پساوندهای مثنای و جماع وجاود دارد )ناک.  نظر از مناقشاتی که در مورد اجازای تشاکیل صرف

های مثنی و جمع مذکر سالم در عربی قدیم، دو تکواژ شمار و حالات  (، در اسم1۴-19: 9112مفیدی، 
شاد کاه دارای تماایز صاوری بارای حالات فااعلی و حالات  صورِ  یک تکواژگونۀ ادغامی هاهر می به

هاای مثنای  الیهی( بود. در هر دو گونۀ امروزِی خوزستان و لبنان، اسم غیرفاعلی )شامل مفعولی و مضاف
هاای جماع عربای اماروز  های آنها از الگوی عااِم اسام اند، ولی بازمانده ر حذف شدهتقریبًا از نظام شما

رود. ایان صاور   کاار مای های دستوری باه کنند: فقط یک صور  دارند که برای تمام حالت پیروی می
واحد، همان صور  حالِت غیرفاعلی در عربی قدیم است که اکنون باه حالات فااعلی نیاز تعمایم یافتاه 

های آوایی مۀتلف( کاه  )با گونه« إثنین»تیجه، تمایز حالت در آن خنثی شده است. حتی واژۀ است و درن
 

قادر  هنوز آن [bi]تضعیف شده؛ یا اینکه تکواژ جدیِد  [jæ]دهد که نقش نمودی در تکواژ قدیمِی  توالی این دو تکواژ نشان می -1
( باا قلمارو نقشای و progressiveبا نقش نمود استمراری ) [æm]گیری ادا   تعمیم نیافته که نشانۀ نمود ناکامل باشد. شکل

ت. ازسوی دیگر، کااربرد کاماًل بیشتر از این ادا ، دستوری شده اس [bi]دهد که پیشوند  الاقل نشان می [bi]توزیِع محدودتر از 
[bi]  در اغلِب صیغگان فعل در کنار[jæ] یعنای تضاعیف احتماالی  ،اول یۀکنندۀ فرض تواند تقویت های آن می و سایر تکواژگونه

 باشد. ،[jæ] نقش نمودِی 
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کناد.  عضوِی شمار در عربی قدیم است، از همین الگاو تبعیات مای های قطعِی نظام سه یکی از بازمانده
قدیم، پسوند صاور  اند که برخالِف عربِی  های زیر، دو نمونه از کاربرد واژۀ مثنی در جایگاه فاعلی جمله

 اند و فعل آنها نیز جمع است )نه مثنی(: غیرفاعلی را گرفته
                                     (الف .4            

             ماشینا  مثنی     فقط     3ناکاملا  توانستنا  جمع)ث(3   3ناکاملا  آمدنا  جمع)ث(3گاراژ     داخل   ا  مان
«تونن وارد پارکینگ ما بشن. فقط دو تا ماشین می» (1)خوزستان      

       (ب                                                                  
هست     .خانمجمع            دو            استمراری        3ناکاملا  حرف زدنا  جمع3    با         یکدیگر  ا  شان  

«زنن. دو تا خانوم اینجاس که دارن با همدیگه حرف می» (1)لبنان     

تر، در این دو گونۀ امروزی، با حذف شمار مثنی، صورِ  شامار جماع تعمایم یافتاه  در یک نگاه عام
رود. الگوی عماومِی کااربرِد ایان صاور ، ایان  کار می به« بیش از یک»است و برای رمزگذاری مفهوِم 

است که تکواژگونۀ حالت غیرفاعلی به حالت فاعلی نیز تعمیم یافته و تمایِز حالت خنثی شاده اسات. در 
( کااماًل روشانگر اسات: 241: 9110میلار )-توجیِه ایان مسایر تعمایم )و ناه بارعکس(، نظار گروبار

کنناد  هاا را بازنماایی مای هاایی را کاه تعاداد بیشاتری از حالات اند نشاانه وانستهراحتی ت سۀنگویان به»
هاای  کنناد )نشاانه های کمتری را بازنمایی مای هایی که حالت های نشانه های غیرفاعلی( به جایگاه )نشانه

 اند: شدگِی حالت در دو گونۀ امروزی هایی از خنثی های زیر، نمونه جمله«. فاعلی( تعمیم دهند
                  (الف .5

بازیگر-جمع)ذ(            این                معرفه-خوب       سریال   3ناکاملا  بازی کردنا  جمع)ذ(3نقش   -شان  
«کنن. شونو خوب بازی می بازیگرای این سریال، نقش» (9)خوزستان     

 (ب                              
بیست            دانشجو        .بودن   گذشتها  جمع)ذ(3در           معرفها  کالس  

«بیست تا دانشجو توی کالس بودن.» (1)خوزستان       
 (پ                                                                      

بازیکنا  جمع)ذ(تیم             معرفها  فوتبال        معرفها  .خوشحال شدن      لبنانیگذشتها  جمع3کمی     
«بازیکنای تیم فوتبال لبنان کمی خوشحال شدن.» (9)لبنان      

                                     (الف .6
.خریدنگذشتها  مفرد1   بیست       همه       کتابا  شان      .جدید جمع  

«شون جدیدن. بیست تا کتاب خریدم، همه» (1)خوزستان      
                                            (ب   

دو        از            معرفها  پرستارا  جمع)ذ(.مردن   گذشتها  جمع3وراء      از      معرفه ا  بمباران    معرفها  هوایی  
«دو تا از پرستارا در بمباران هوایی کشته شدن.» (1)لبنان      
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جمع در عربی خوزستان وجود دارد کاه در عربای قادیم و گوناۀ اماروزی از سوی دیگر، یک الگوی 
هاای ماذکر یاا مؤناث افازوده شاود و  تواند به بعضی اسام می « ّیه-»شود: پسوند  لبنان دیده نمی

های جاندار مشاهده شد و بعضی از هماین  صور  جمع بسازد. در پیکرۀ نگارنده، این الگو فقط در اسم
هاای موجاود در  نیز در پیکره مشااهده شادند. نموناه«( ا -»یا « ین-»صورِ  جمع سالم )با  ها به اسم

)پرساتاران(،  پاستارّسه)دانشجویان(،  دانشجوئّره)مدیران(،  مدساّسه)معّلمان(،  معلّمّرهاند از:  پیکره عبار 
 گیرند: ها نیز پسوند حالت نمی )افسران(. این اسم ارساّسه

9.  

معرفها  دانشجوا  جمعدر   که       معرفها  کالس   3ناکاملا  گوش دادنا  جمع)ذ(3کالم   ا  شاحترام   با      
«دادن. هاش گوش می دانشجوهایی که تو کالس بودن، با احترام به حرف» (9)خوزستان    

در عربای قادیم «( اسماء خمساه»و... )اصطالحًا  أخ، أبشامل ها  همچنین طبقۀ محدودی از اسم
بارای مفعاولی، و  بارای حالات فااعلی،  شدند:  نمایی می وجود دارد که با واکۀ کشیده حالت

 د. در هر دو گوناۀ نما هستن های کوتاِه حالت الیهی. این تکواژها دقیقًا جفِت کشیدۀ واکه برای مضاف
طور یکساان  های دستوری به ها باقی مانده است، در همۀ جایگاه خوزستان و لبنان، صورتی که از این اسم

کاردِن ایان  در لبناانی. مبناای مطارح بای )پدر( در خوزساتانی و  أبو رود؛ مانند  کار می به
شادگِی تماایِز حالات و گساترش یکای از  ها در بۀش حاضر این است که در اینها هم شاهد خنثای اسم

 های دستوری هستیم. نمای ساب  به تمام جایگاه های حالت صور 
 (الف .2    

پدر              مریم              فو  کرده                   از           زمان    

«پدر مریم خیلی وقته فو  کرده.» (9)خوزستان       
 (ب                   

      ماشین          پدر               مریم                  .خراب شدن   گذشتها  مفرد)ث(3
«ماشین پدر مریم خراب شد.» (2)خوزستان       

 (الف .1                     
معرفها  پدر       استمراری         3ناکاملا  .غذا دادنمفرد)ذ(3         دختر ا  ش  

«ده. پدر داره به دخترش غذا می» (1)لبنان       
 (ب                     

خانه         معرفها  پدر    .بودنگذشته.مفرد)ذ(3                خیلی         بزر   
«پدر خیلی بزر  بود.خونۀ » (9)لبنان        
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 در توالی دو اسم یا اسم و صفت [i]واکۀ   5-3
ای بیایاد کاه هجاای  بالفاصاله پاس از واژه « ألاا»در عربی قدیم اگر واژۀ دارای نشانۀ معرفاۀ 

شاود  [ در مرز بین دو واژه درا می( است، واکۀ ]2پاسانهاش بسته )دارای همۀوان در جایگاه  پایانی
تا با آخرین همۀوان واژۀ اول و اولین همۀوان واژۀ دوم، یک هجا بسازد. این بافت آوایی در صارف 

ب  شاود؛ مانناد  نامیده مای« التقای ساکنین»و نحو عربی  الیاَد )الشارتونی،  تَیماُدد  الَعباَد و  إضاا 
انرژی تولیدِی  های آوایی که مستلزم صرف (. درواقع، این واکه برای حذف زنجیره994: 5/ا9127

شود و هیچ ارزش ساختواژی ندارد )با هیچ معناای واژگاانی  زیاد برای سۀنگویان هستند، درا می
اناد و باا هجاای بااز پایاان  ها دارای حالات یا نقش دستوری مرتبط نیست(. در عربی قدیم که اسم

ه هجاای بساته رخ های منتهی با «حرف»ها و  یابند، فرایند درا مذکور معمواًل فقط پس از فعل می
پذیر است کاه ایان واکاۀ  دهد. ازسوی دیگر، این تحلیل موازی دربارۀ پدیدۀ مورد بحث، امکان می
  صور   اشد و نشانۀ معرفه تحت تأثیر محیط آوایی، بهادر واژۀ دوم ب« ألا»متعل  به نشانۀ معرفۀ

 آمده باشد. تکواژگونۀ 
نما،  مورد بحث است، با توجه به حذف واکۀ کوتاِه حالت در دو گونۀ امروزِی عربی که در اینجا

داِد آوایاِی الزم بارای ایان پدیاده را فاراهم  هاا هام درون ها یعنی اسم تری از واژه طیف بسیار وسیع
الیاه( و اسام و صافت  های جدید، همگای، تاوالی دو اسام )مضااف و مضااف کنند. این بافت می

معرفه شده اسات و در تاوالی دوم، « ألا»الیه با  ، مضاف)موصوف و صفت( هستند که در توالی اول
شاود.  ها دیاده مای های بسیار متعددی از این بافت دارند. در پیکرۀ نگارنده نمونه« ألا»هر دو کلمه 

( توالی فعل و اسم معرفه )شابیه عربای قادیم( را 92( توالی دوم، و )99( توالی اول، )90های ) مثال
 دهند: نشان می

                                                                 (الف .12
.رهبرجمع       معرفها  .کشورجمع.بودن   گذشتها  جمع)ذ(3در      معرفه-سالن       معرفها  اصلی  

«رهبران کشورها در سالن اصلی بودن.» (9)خوزستان      
 (ب                                                                   

این          معرفها  .گیاهجمع      ناکاملا  3ناکاملا  .زندگی کردنمفرد3زیر                معرفها  آب  
«کنن. این گیاهان زیر آب زندگی می» (1)لبنان       

 (پ           
هاهراً                که   -آن            خانه         معرفه ا  موش  

«رسه لونۀ موشه. به نظر می» (9)لبنان       
 
1. coda 
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11.                                                          
معرفها  .معلمجمع)ذ(هیچ وقت    منفی   ناکاملا  فراموش کردنا  جمع3.قیافه  جمع        معرفها  .بچهجمع   معرفها  مهربان  

«ره. ها رو یادشون نمی وقت قیافۀ مهربون بچه معلما هیچ»    (9)لبنان   
92.     

سعید         در        رانندگیا  ش           3ناکاملا  احترام گذاشتن .مفرد)ذ(3         معرفه ا  قانون  
«ذاره. سعید موقع رانندگی به قانون احترام می» (1)خوزستان      

در جایگااه دریافات حالات  .الاف( اساِم دارای 90( و نموناۀ دوِم مثاال )99در نمونۀ دوِم مثاال )
( در جایگااه حالات 99.ب( و نموناۀ اوِل مثاال )90قرار گرفته است و در مثال ) الیهِی عربی قدیم مضاف

ها نیز این اسم در جایگاه حالت فاعلِی عربای قادیم اسات. نۀساتین  مفعولِی عربی قدیم. در سایر نمونه
 ( و نموناۀ دوِم مثاال99الیهی در نمونۀ دوِم مثاال ) نمای مضاف ای که قابل طرح است، بقای حالت فرضیه

قبول نیست، زیرا اواًل چنین اتفااقی فقاط در بافاِت قبال از  .الف( است. این فرضیه برای نگارنده قابل90)
دهد، ثانیًا ههور همین واکاه عیناًا در هماین بافات )قبال از اسام معرفاه( بارای ساایر  اسم معرفه رخ می

شاود، و  وز نیز دیاده مایهای عربی قدیم و امر«حرف»نمایی و همچنین برای افعال و  های حالت جایگاه
رساد. درواقاع، ماا باا شارایطی  نظار مای نما دشوار باه ثالثًا توجیه نظری برای بقای انحصارِی این حالت

گِر یاک  گونه تنوع رفتاری که فرضًا بتواند توجیه نمایی فروپاشیده است و هیچ ایم که کل نظام حالت مواجه
مثاباه   باه هاای محادود، نماایی در بافات ای حالاتهاای زباانی و نتیجتاًا بقا تحول جاری در ایان گوناه

 شود. های نظام قبلی باشد، مشاهده نمی«بازمانده»
بدون ارزش ساختواژی است و فرضیۀ سوم، تعلا  ایان واکاه باه واژۀ  فرضیۀ دوم، درا واکۀ کوتاه 

پیشانهادی بارای تارجین داند و  قبول می الیه یا صفت( است. نگارنده هر دو فرضیه را قابل بعدی )مضاف
نماایی در ایان شاواهد  یکی بر دیگری ندارد؛ ولی در هر دو حال، از دید نگارنده، رّد پایی از نظام حالات

شود. دیده نمی
 

 در نقش قیدی های دارای پسوند  اسم  5-4
کارد کاه در  هایی را ایجاد مای شد و زنجیره پس از تکواژ حالت هاهر می در عربی قدیم، تکواژ نکرۀ 

نام دارد )تنوین رفع، نصب و جر(. در دو گونۀ خوزستان و لبناان، باه اساتناد « تنوین»صرف و نحو عربی 
و غیااب نشاانۀ معرفاۀ  2نمایِی واکۀ کوتاه، تکواژ نکره نیز ناپدید شده است های پیکره، عالوه بر حالت داده

 شود: وانش نکره مییا هرگونه اطالعا  بافتِی معرفه، منجر به ایجاد خ« ألا»
 

 است.های امروزِی زبان عربی اشاره کرده  ( هم به حذف نشانۀ نکره در گونه215: 9110میلر )-گروبر .1
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    (الف .13                                                                         
.بودن علیگذشته .مفرد3قرار           3ناکاملا  .شدنمفرد)ذ(3دکتر        .شدن     اما  گذشته.مفرد)ذ(3کارگر     

«علی قرار بود دکتر بشه، اما کارگر شد.» (9)خوزستان      
 (ب                                                                

.بودنگذشته-جمع1  استمراری  جمع1ناکامل-.حمله کردن   ناگهان   و  راه رفتنگذشته.مفرد)ذ(3به   -سگ     مان  
«مون حمله کرد. رفتیم که ناگهان یه سگ به داشتیم راه می» (1)لبنان     

شاود  )تنوین نصب( دیده می [æn-]در عین حال، در هر دو گونۀ مورد بحث، تعدادی اسم با پسوند 
رود. تحلیل نگارنده این است که این کلماا ، بازمانادۀ مقطعای از  کار می که کل کلمه در نقش قیدی به

طاور کامال،  رفتِن این زایایی باه زبان هستند که تکواژهای حالت و نکره در زبان زایایی داشتند و با ازدست
نمایی( ازباین رفتاه اسات.  نمایی و نکره شان )حالت های دستوری قبلی ها با نقش عماًل رابطۀ این صور 

ای از دو  واحاد )و ناه زنجیاره نتیجۀ این تحول تاریۀی، تعداد محدودی نمونه است که در آنها یک پسوند
( 95هاای پیکارۀ نگارناده در ) رود. نموناه کار می با زایایِی پایین به قردسازتکواژ مجزا( با نقش ساختواژی 

 های دیگری نیز در این دو گونه وجود دارد. آمده است، ولی احتمااًل نمونه
 تقریبًا، أصاًل.. الف( خوزستان: 95

 .فوراً  أبدًا،مثاًل، دایمًا، ب( لبنان: 
یاا شاود کاه  هم در پیکاره دیاده مای یدیگر ای از این قیدهاست. قید ( در بۀش قبل، نمونه99مثال )

: [æn-])تنوین جر( اسات، یاا صاور  آوایای دیگاری بارای پساوند  [in-] نکرۀ-بازماندۀ پسوند حالت
[bæʕde:n] هاای  نیز کاماًل شابیه نموناه .ب(. در هر دو حال، این نمونه را2در مثال )«( بعداً »معنای  )به

نیاز در هار دو گوناه دیاده شاد:  [:æ]باه  [æn-]تاوان تحلیال کارد. همچناین تحاول پساوند  ( می95)
[mæræbæ:] «(خوش اومدی )» در هر دو گونه؛ و[bukræ:] «(فردا )».در لبنانی 

 
 نمایی در عربی: مسیر وقوع و پیامدها فروپاشی حالت  6

های زبان عربی در دساترس ماا قارار دارد، متعلا  باه دو دساتۀ  درزمانی، آنچه از دادهانداز  در یک چشم
هاای  رغاِم تفااو  هایی از عربی قدیم است که باه های زبانی است. دستۀ اول، گونه کاماًل متفاو  از گونه

به قبال « اشعار جاهلی»توان در یک دسته قرار داد. اگر انتساب  واژگانی و دستورِی محدود، همگی را می
هاای محلای  ترین متوِن دستۀ اول هستند. دومین دسته نیز گوناه ها قدیمی از اسالم صحین باشد، این متن

شاوند. در بحاث حالات  مالحظه تکلم مای امروزی است که در مناط  مۀتلفی با فاصلۀ جغرافیایِی قابل
ی پاس از اساالم در طاول هاا ای که در قرن اسم، آنچه مشۀ  نیست، این است که متوِن بسیار گسترده

کننادۀ طبیعاِی یاک  اناد، تاا چاه زماانی مانعکس اند و به دسات ماا رسایده تاریخ زبان عربی تولید شده
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هاایی از  اند و ابتادا چاه بۀاش اند و از چه زمانی و چگونه شروع به تحول کرده نما بوده دستورزباِن حالت
ها بیشاترین مقاومات را در  رفته و کدام بۀشنماها تضعیف شده و ازبین  نمایی و کدام حالت نظام حالت

 برابر این تحول تاریۀی داشته است.
کام دو ساازوکار اصالی در تحاول نظاام حالات  هایی که در مقاله مطرح شده، دست به استناد بحث

نماا شاده  های کوتاه حالات ( ساییدگی آوایی که منجر به ناپدیدشدِن واکه9آفرینی کرده است:  عربی نقش
هاای دارای  شادگِی تماایز حالات در اسام ها و تعمیم نقشی که منجر به خنثای ( تلفی  حالت2است؛ و 

شمار شده است. در عین حال، این فرض به هیچ وجه منتفی نیسات کاه ساازوکار -پسوند ادغامِی حالت
های کوتاه ایفای نقش کرده باشاد، ولای شاواهد چنادانی در دسات  تعمیم نقشی هم در ناپدیدشدِن واکه

ت که براساِس آنها بتوان چنین فرضی را پی گرفت. تنها شواهد احتمالِی موجود، متونی از قارون اولیاۀ نیس
های آنها چنین فرضی را مطارح  هایی از رفتار داده ( به اتکای استنباط9110میلر )-هجری است که گروبر

هاای کوتااه در  واکاه مقالۀ حاضر(. از سوی دیگر، بعید نیست کاه ابتادا 1کرده است )نک. انتهای بۀش
را تجربه کرده باشاند و ساپس ناپدیاد شاده باشاند. در مجماوع،  2یضعرفجایگاه پایان واژه پدیدۀ آوایی 

های ههاور  های کوتاه )که بۀش عمدۀ کّل محیط نمایِی واکه مشکل اصلی در بررسی مسیر تحول حالت
هاای  کاه در بافات پایاان واژه، واکاهنمای عربی اسات  شوند(، الفبای اصواًل همۀوان حالت را شامل می

شاود کاه نتاوانیم دو فرضایۀ فاوق و همچناین کال  کند. این مشکل عماًل باعث می کوتاه را منعکس نمی
( را در متون عربی در طول تاریخ بررسی کنایم. همچناین فرماانروایِی بالمناازِع گوناۀ 9سازوکار شماره )

هاای محلاِی در حاال  عربی باعث شده است کاه گوناهعربی قدیم بر کّل سنت فرهنگی و نوشتارِی زبان 
هاایی عمااًل امکاان بررسای  تحول، مجال ههور در متون را در قرون گذشته نیابند. در غیاِب چناین ماتن

توان نشان داد که ایان تعمایِم نقشای باا چاه  ( هم وجود ندارد و نمی2بسامدی در مورد سازوکار شماره )
رواقع، این سازوکار ماهیتًا تدریجی است، ولی این سیر تادریجی روندی و چگونه صور  گرفته است. د

میلار -توان در متون دنبال کرد )در اینجا هم تنهاا اساتثنای قابال اشااره، متاونی اسات کاه گروبار را نمی
تاوان ازمنظار تااریۀی،  اند(. عربی معیار را نیز نمی های دیگر بررسی کرده ( و پیش از او پژوهش9110)

های امروزی( درنظر گرفت؛ زیارا اواًل یاک زباان ماادری  بین )حد واسط عربی قدیم و گونهای بینا مرحله
مثاباه یاک گوناۀ مارده( اسات کاه  ای از عربی قدیم )باه نیست )گویشور بومی ندارد(، و ثانیًا اصواًل گونه

 های عمدتًا واژگانی و سبکی با آن دارد. برخی تفاو 
نمایی قدیم در عربی خوزستان و لبناان، ایان اسات کاه  لتنکتۀ کلیدی در بررسی سرنوشت نظام حا

نمایِی ساختواژی کاماًل متوقف شده و هر دو به یک اندازه از نظاام قادیمی  در هر دو گونۀ امروزی، حالت
 

1 .weakening صور  کوتاه ها، فرایند تضعیف به درمورد واکه؛ ( شدگی و تبدیل به واکۀ مرکازیschwaدر هجاهاای بای )  تکیاه و نهایتاًا
 شدن قرار دارند. تکیه، بیشتر درمعرِض حذف ( خصوصًا در هجای بیlaxهای کوتاه و نرم ) دهد. اصواًل واکه حذف واکه رخ می
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دهاد کاه  مالحظاه نشاان مای اند. این شباهِت رفتاری بین دو گونه با فاصلۀ جغرافیاایِی قابال فاصله گرفته
رۀ جوامع عربی در جریان بوده که نهایتًا منجر به فروپاشی کامل نظاام قادیمی شاده تحولی وسیع در گست

است. همچنین از این موضوع که در این دو گونۀ امروزی، هیچ بازماندۀ فعالی از نظام قدیمی )هرچند باا 
تاوان  یم -های متقابِل دارای تمایز حالت وجود ندارند یعنی جفت-شود  بسامد بسیار پایین( مشاهده نمی

اناد. ازساوی دیگار، شااید  ها قبل تکمیل شاده تحوالِ  دستوری احتمااًل مد  حدس زد که این سلسله
نمایی ساختواژی که احتمااًل تحت تأثیر عربی معیار تولید شاده باشاد،  ای از حالت دلیل اینکه هیچ نمونه

حتای در عربای معیاار هام نماایِی سااختواژی  در گویشوران این پژوهش دیده نشد، این باشد که حالات
( 1( اسات کاه در بۀاش )2099گیری، همسو باا پاژوهش هاالبر  ) ای ندارد. این نتیجه کاربرد گسترده

هاایی از  معرفی شد. بر این اساس، احتمااًل بتوان انتظار داشت که محدودیت این پاژوهش )نداشاتِن داده
است. درواقع، اواًل ما در این مبحث، باا یاک  سواد( تأثیر منفی بر نتایج پژوهش نداشته افراد سالمند و کم

ایم، نه با یک تحول جاری، و درنتیجه، عامل اجتماعِی سن )با باازۀ زماانِی  شده مواجه تحوِل کاماًل تکمیل
معناای تسالط  بودن )که به کرده تواند تأثیری در این بحث داشته باشد؛ و ثانیًا تحصیل حدود نیم قرن( نمی
دلیاِل کااربرد محادود  هاهرًا در این مبحث، موضوعیِت چندانی ندارد )احتماااًل باهبر گونۀ معیار است( 

 نمایی در گونۀ معیار(. حالت
 کم به سه موضوع باید توجه کرد: نمایی در عربی، دست در بررسی پیامدهای فروپاشِی حالت

یعنای -ِی صافر نماای هایی که در مقطعی از تاریخ خود در مرحلۀ حالت این است که زبان مسئلۀ اول
گیاری  ای از شاکل طور بالقوه این قابلیت را دارند که چرخاه قرار دارند، به -فقدان تمایز حالِت ساختواژی

هاای اماروزِی عربای )ازجملاه گوناۀ  )ها(ی حالت را آغاز کنند. با این حال، چنین گرایشی در گونه نشانه
نگارناده گزارشای از آن را مشااهده کارده اسات، ای کاه  شاود. تنهاا نموناه خوزستان و لبنان( دیده نمای

در « ناوبی»الیهی در یک کریول بر بنیاد عربی سودانی باه ناام  [ برای حالت مضافtaگیری نشانۀ ] شکل
 (.259: 2002اوگاندا و کنیا است )هاینه و کوتوا، 

« مفعاول-فاعال-فعل»در بحث پیامدها، آرایش واژگانی است. در عربی قدیم، دو آرایش  مسئلۀ دوم
(VSO و )«مفعول-فعل-فاعل( »SVO وجود دارد که آرایش دوم در اقلیت اسات و عمادتًا متعلا  باه )

« مفعاول-فعال-فاعل»های اصلی بند عمومًا  های غیرفعلی است. در پیکرۀ نگارنده، آرایش سازه محمول
هاای  ناهشاود )ایان نمو دیاده مای« مفعاول-فاعال-فعال»شماری از آرایاش  های انگشت است و نمونه

ترشادِن آرایاِش  لحاظ نظری، ثابت توانند تحت تأثیر گونۀ معیار تولید شده باشند(. به شمار نیز می انگشت
اساتناِد  نمایی از نظام یک زبان اسات. ازساوی دیگار، باه واژگانی، یکی از پیامدهای بالقوۀ حذف حالت
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دارناد )بلیاک، « مفعاول-فعال-فاعال»نمایی، گرایش به آرایش  های فاقد حالت ( زبان9191) 2گرینبر 
( و این جایگاه میانِی فعل، راهی برای متمایزکردِن فاعل و مفعول در غیاب نظام حالات اسات 94: 2005

شادن از تناوع آرایاش واژگاانی و  (. هر دو پدیدۀ مورد اشااره )کاساته219: 2001، 3و باکر 1)شیویرسکا
شاود، ولای صارفًا باا دسترسای باه  ی و لبنانی دیاده مای( در هر دو گونۀ خوزستانمرانی رعلتثبیت آرایش 

ای پس از تحاوال  نظاام  توان قضاو  کرد که آیا تحوال  آرایش واژگانی در مرحله شواهد امروزی نمی
کم خواهناد توانسات  اِی آتی دست های پیکره اند، یا پیش از آن، یا همزمان با آن؟ پژوهش حالت رخ داده

الِی آرایش واژگانی در متون عربی قدیم در طول تاریخ روشن کنناد. همچناین نکاتی را دربارۀ تحول احتم
تار شاوند؛  توان باعث شود که حروف اضافه در زبان فعال رفتِن حالت ساختواژی در یک زبان می ازدست

(. بررسای ایان موضاوع در 974: 2005چنین اتفاقی در تحول التین به دخترانش رخ داده است )بلیک، 
ای در آیناده اسات. چناین اتفااقی  های پیکاره های امروزی نیز نیازمند پژوهش قدیم و گونه مقایسۀ عربی

هاای دارای حالات مفعاولی باا  سازِی طیاف گساتردۀ اسام تواند در تالش زبان برای جایگزین عمدتًا می
َخوفهایی چون  های پژوهش حاضر، سرنخ های حرف اضافه جستجو شود. داده گروه خائفاا  جاای  )باه ب 

ا، «(با ترس»  دهد. دست می را به«( ابتدا» أّوت  جای  )به باألّولو «( باألخره» أخراا  جای  )به باآلخ 
عناوان بۀشای از نظاام  هاا )باه نماایِی موضاوع در این بحث، ایان اسات کاه حالات سومرن مسئله

و مفعاول اسات. ها کارکرد مشابهی دارند و آن، متماایزکردِن فاعال  نمایی( و مطابقۀ فعل با موضوع حالت
نحوی در بۀشای از کارکردهاای خاود همپوشاانی دارناد و بۀشای از -درواقع، این دو پدیدۀ ساختواژی

هاا و  گاذاری افازوده هاای فعال، باه نشاانه کارکردهایشان نیز مجزا است: نظام حالت، عالوه بر موضاوع
ِن فاعال و مفعاول، کاارکرد پردازد، و نظام مطابقه، عالوه بار متماایزکرد های حروف اضافه نیز می موضوع

باودِن  )های( تحت مطابقه را نیز )بسته باه اجبااری ارائۀ اطالعا  درمورد شۀ ، شمار و جنس موضوع
تواند برعهده داشته باشد. با این حاال، مطالعاا  بینازباانی  ها در دستور آن زبان( می هرکدام از این مؤلفه

هاای فاقاد  شاود تاا زباان های دارای مطابقه دیده می زباننمایی معمواًل بیشتر در  دهند که حالت نشان می
هایی فقاط دارای  های امروزی، زبان نمایی و مطابقه است و گونه . عربی قدیم، زبانی دارای حالت5مطابقه

با این حال، نکتۀ مهِم قابل طرح، این است که در عربی قدیم، پسوندهای مطابقۀ مثنای و جماع  4مطابقه.
 

1. J. H. Greenberg  2. A.Siewierska  3. D. Bakker   

 17اناد،  هاا فقاط مطابقاه داشاته درصد از این زباان ۴۴زبان،  ۴97( شامل 2001برای نمونه، در پژوهش شیویرسکا و باکر ) .5
 کدام. درصد هیچ 2درصد فقط حالت، و  90درصد مطابقه و حالت، 

فاقد نظام حالت بوده و نظام مطابقۀ قوی داشته اسات؛  آغازسن کهنسامی داند که  ( این فرضیه را محتمل می2091باخ ) هاسل .4
( در اجاداد strong head-marking) یاذار قاوی هساته نشاان و معتقد است که زبان عربی یک چرخاۀ کامال از یاک زباان

ره یاک زباان ( در عربای قادیم، و نهایتاًا دوبااstrong dependent-marking) یذار قوی وابساته نشان اش، به یک زبان اولیه
 اش را طی کرده است. های امروزی در گونه یذار قوی هسته نشان
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توانساتند  باه هایچ وجاه نمای آغازسن رعلشدند و در آرایش  اجبارًا هاهر می مرانی رعلمنحصرًا در آرایش 
دانشاجویان در » نجح الطالب ری اتمتحاانو  نجحوا ری اتمتحان الطالبترتیب، ماننِد  هاهر شوند )به

یاک آغاازین، طبیعتاًا مطابقاۀ فعال باه  های امروزی، با حذف آرایش فعل در گونه«(. امتحان موف  شدند
هایی از نظام مطابقه، نسبت به عربی قدیم گسترش یافتاه  مقولۀ اجباری تبدیل شده است و درواقع، بۀش

نمایی ارتباطی داشاته اسات یاا ناه.  است. در عین حال، مشۀ  نیست که آیا این تحول با حذف حالت
نظاام مطابقاه لزوماًا توان ادعا کارد کاه گساترش  های امروزی نمی به بیان دیگر، با شواهد موجود از گونه

 نمایی بوده است. پیامد حذف حالت
 

 گیری نتیجه  7
هاای  الیهای( در اسام نما سه تمایز حالت )فاعلی، مفعاولی و مضااف های کوتاه حالت در عربی قدیم، واکه

کردند و با حذف ایان پساوندها درگوناۀ خوزساتان و لبناان، تماایز حالات در  مفرد و جمع مکسر ایجاد می
هاای جماع  نمایی هم شاکل نگرفتاه اسات. در اسام مذکور ازبین رفته و چرخۀ جدیدی از حالتهای  اسم

هاای  کردند که این تماایز نیاز در گوناه های کوتاه، دو حالت )فاعلی و غیرفاعلی( را متمایز می نث نیز واکهؤم
ماع ماذکر ساالم های مثنی و ج شمار در اسم-امروزِی موردنظر ازبین رفته است. پسوندهای ادغامِی حالت

کردند که با حذف مثنی و تلفیِ  این دو حالت در پسوندهای جماع ماذکر،  هم همین دو حالت را متمایز می
 صافت-موصاوفو الره  مضاف-مضافهای  در ساخت ها وجود ندارد. امروزه دیگر تمایز حالت در این اسم

شاود و نقاش  هااهر مای «(ألاا»معرفاۀ شرط حضاور تکاواژ  )به های نحوی [ در همۀ نقشiنیز واکۀ کوتاه ]
)در « تکاواژ نکاره-تکاواژ حالات»[ زنجیرۀ æn-نما ندارد. همچنین در قیدهای دارای تنوین نصب ] حالت

عضاوها تعریاف  نماایی کاه باا تقاباِل  شابکۀ حالات عربی قدیم( اکنون فقط پسوند قیدساز است، زیرا کاّل 
گیارد. در پایاان، مباحاث  ل با زنجیارۀ دیگاری قارار نمایشد، فروریۀته است و این زنجیره اکنون در تقاب می

گونۀ امروزی، ثبا  آرایش واژگانی و غنای نظام مطابقه بیشاتر شاده، ولای دو  دهد که در ( نشان می9بۀش )
نماایی دانسات؛ هرچناد وجاود  حالات فروپاشاِی  توان این دو پدیدۀ دستوری را پیامدِ  با شواهد موجود نمی
 یست و در هر حال، این بحث نیازمند مطالعا  بیشتر در آینده است.چنین ارتباطی منتفی ن
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