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چکیده
دستور نقش و ارجاع ،نظریهای ساختی-نقشی است که در آن ساخت نحوی با ساخت معنایی
ترکیب شده است؛ اگرچه بخش بنیادی بر عهده ساخت معنایی میباشد .پژوهش حاضر با هدف تحلیل
و توصیف انواع ساختهای ایستا در زبان عربی همراه با شواهدی از قرآن کریم ،بر اساس دستور نقش و
ارجاع نگاشته شده است .این جستار به دنبال پاسخ به دو پرسش است -1 :ساختهای ایستا در زبان
عربی و آیات قرآن کریم کدامند؟  -2چگونه دستور نقش و ارجاع میتواند ابزار مناسبی برای تشخیص
ساختهای ایستا در زبان عربی و قرآن کریم فراهم نماید؟ روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی -تحلیلی
است و دادههای زبانی از گویشوران بومی زبان عربی و متون قرآن کریم گردآوری شده است .در تحقیق
پیشرو ابتدا به تبیین انواع ساختهای ایستا در عربی با بهرهگیری از شواهد قرآن کریم کوشش شده
است ،در ادامه با کمک ابزار موجود در این دستور ،آزمونهای طبقهبندی افعال ون ولین و الپوال ( ،)1991به
تشخیص ساختهای ایستا پرداخته میشود .نتایج حاکی از آن است که در عربی ساختهای ایستا به 9
دسته تقسیم میشوند :ساختهای اسنادی ،ساختهای ملکی ،افعال ناقصه ،افعال حسی و حالتی ،افعال رجا
و آرزو ،افعال تعجب و افعال مدح و ذم .عالوه بر آن ،تحلیل دادهها نمایانگر آن است که در عربی از مجموع
پنج آزمون در دستور نقش و ارجاع ،چهار آزمون جهت تشخیص ساختهای ایستا از کارآیی الزم برخوردار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میباشند .به بیانی دیگر بجز آزمون ساخت استمراری ،سایر آزمونهای تشخیصی مشتمل بر کاربرد قیود
شدت کنشی ،کاربرد قیود سرعت ،همراهی با قید «برای یک ساعت یا به مدت یک ساعت» و همراهی
با قید زمان «در یک ساعت» ،در زبان عربی کارآمد هستند.
کلیدواژهها :دستور نقش و ارجاع ،افعال ایستا ،ساختهای ایستا در قرآن ،آزمونهای تشخیصی
ساختهای ایستا در عربی.

مقدمه
جیرئیل امین کتاب آسمانی مسلمانان را از عرش ملکوتی الهی بر قلب نورانی پیامبر بزرر

اسزم

فرود آورد .این مائده الهی ،منبع نور ،شفا ،رحمت ،هدایت و برکت برای زمینیزان اسزت (قاسز پزور و
حیدری .)15 :5931 ،هیچ کتابی به اندازه کتب مقدس و آسمانی مورد شرح و تفسیر واقع نشده اسزت
که در این میان قرآن دارای جایگاهی بی بدیل است (شاکر .)575 :5931 ،از ابتدای نرول وحی تا کنون
توجه زیادی به قرآن در جهت کتابت ،ترجمه و تفسیر آن شده اسزت .افتخزار خزدمتگراری بزه قزرآن
خوشنودی معنوی است که دل را صفا می بخشد و هدیه ای است از جانب خداوند منان که بزه بنزداان
خویش عطا می کند .شکر این موهبت ،نعمتی است دو چندان که با توفیق خدمت بزه قزرآن بزه دسزت
میآید .قرآن به بیان خودش ،به راستی به راهی فرا میخواند که محک  ،اسزتوار و عزاری از هزر اونزه
تشویش و اضطراب می باشد« ،ان هذا القرآن یهدی للتی هزی اقزو » .در کشز

رازهزای نهفتزه قزرآن

علمای اعم  ،مفسران عالی مقا قرآن ،شرح ها و تفسیرهای متعدد و فراوانی نگاشته اند .ولزی در میزان
آنان عالمان شیعه تمش های برجسته و ارزنده تری ارائه نموده اند که از هر جهزت مانزداار و سزتودنی
است (عقیقی بخشایشی.)1 :5937 ،
فعل یکی از اجرای مه و عناصر اصلی در جمله به شمار میآید و به عنوان هسته اروه فعلزی در
جممت شرکت میکند .در حقیقت ،فعل هسته مرکری جمله در بسیاری از زبانها از جمله زبان سامی
است .یکی از دالیل بررسی افعال در دستور زبان ها ،جنبه همگانی و جهانی بودن آن است؛ به این معنا
که در همه زبان ها بدون استثنا فعل وجود دارد ولی وجود صفت یا عدد در همه زبان ها الرامی نیسزت.
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این مقوله دستوری در زبان های مختل

دارای ویژای های نحوی و معنزایی خاصزی اسزت .در برخزی

نظریه های دستوری مانند دستور نقش و ارجاع ،افعال را به طبقاتی تقسزی نمزوده انزد .در ایزن نظریزه،
افعال به پنج طبقه شامل ایستا ،5کنشی ،1پایا ،9لحظه ای 4و کنشی پایزا 1طبقزه بنزدی شزده انزد .در ایزن
پژوهش تمش بر این است که در تحلیل های خود ،از نظرات زبانشناسان حوزه نحو ،به ویزژه دسزتور
نقشارا بهرهمند شوی  .پس از آن با تجهیر به روش دستور نقش و ارجاع به بررسی ساختهای ایسزتا
در سوره های قرآن کری اهتما کنی  .نگارنداان در این تحقیق در پی پاسخ به پرسش های زیر هستند:
 -5ساختهای ایستا در زبان عربی و آیات قرآن کزری کدامنزد  -1چگونزه دسزتور نقزش و ارجزاع
می تواند ابرار مناسبی برای تشخیص ساختهای ایستا در زبان عربی و قرآن کزری فزراه نمایزد بزا
توجه به مطالب مطرح شده ،هدف این پژوهش بررسی ساخت هزای ایسزتا در زبزان عربزی همزراه بزا
نمونه هایی از قرآن کری  ،بر اساس دستور نقش و ارجاع است که ابرار مناسبی را جهت انتخزاب نزوع
افعال و ساخت جممت در اختیار پژوهشگران قرار داده است .تمش نگارنداان در متن پژوهش و در
بخش تحلیل داده ها بر آن است تا در موارد موجود از شواهد قرآنی به منظور آشکارسزازی ررایز

و

دقایق این کم الهی بهره برده شود .بزا وجزود تحقیقزات قرآنزی از منظزر دسزتور شزناختی ،از جملزه
طالبیانوری و همکاران ( )5937و ( ،)5933این امر در قرآن کری از منظر دستور نقش و ارجاع مزورد
بررسی قرار نگرفته است.
در پژوهش پیش رو ،نگارنداان ابتدا به مرور پیشزینه پزژوهش مزیپردازنزد ،پزس از آن در بخزش
چارچوب نظری ،دستور نقش وارجاع و آزمونهای تشخیصی افعال ایستا مطرح میشود و در ادامه بزه
تحلیل دادههای تحقیق پرداخته می شود و در پایزان بزرای پاسزخ دادن بزه پرسزشهزای پزژوهش ،بزه
نتیجهایری و جمعبندی مطالب کوشش شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. state
2. activity
3. accomplishment
4. achievement
5. active accomplishment
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در ادامه این بخش به پیشینه تحقیقات انجا شده در حوزه دسزتور نقزش و ارجزاع پرداختزه شزده
است که با وجود تحقیقهای متعدد در این حوزه  ،بزه سزبب محزدودیت مقالزه ،بزه معزدودی از ایزن
مطالعات اشاره خواهد شد .طبقهبندی افعال براساس وضع موجود نخستین بار توسط ونزدلر)5397( 5
انجا شد .پس از آن دوتی )5373( 1افعال انگلیسی را بر پایه مقوالت چهاراانه وندلر طبقهبندی کزرده
و برای هر طبقه فعلی آزمونهایی ارائه داد که پاسخ هرکدا از آنهزا بزه تشزخیص طبقزه فعلزی کمز
میکرد .آزمونهای نحوی و معنایی دوتی برای طبقهبندی افعال در دسزتور نقزش و ارجزاع توسزط ون
ولین 9و الپوال )5337( 4ارائزه شزد .در میزان زبانشناسزان ایرانزی ،رضزایی از سزال ( )5935تحقیقزات
استردهای را در این حوزه انجا داده است که در ادامه به پارهای از پزژوهشهزای صزورت ارفتزه در
قالب دستور نقش و ارجاع اشاره شده است.
رضایی ( )5935در مقالهای به بررسی نحوی و معنایی فعلهای ایستا در زبان فارسی همت اماشته
است .وی در این جستار به طبقهبندی افعال فارسی بر اساس نظا دستور نقش و ارجاع پرداختزه و بزا
استفاده از آزمون های نحوی و معنایی خاصی افعزال ایسزتا را از سزایر طبقزات فعلزی مجزرا نمزوده و
ویژایهای خاص این دسته از فعلهای زبان فارسی را تشریح کزرده اسزت .نگارنزده همننزین رفتزار
دستوری متمایر این دسته از افعال را با توجه به ویژای های طبقزه افعزال ایسزتا توجیزه نمزوده اسزت.
رضایی و بهرامی ( )5939مقالهای در مورد تبیین دستوری نمایه سزازی مفعزول در فارسزی بزر اسزاس
دستور نقش و ارجاع نگاشتهاند .ایشان پس از بررسی ماهیت دستوری عناصر نمایزه مفعزولی در زبزان
فارسی ،به تحلیل ساخت دستوری بندهای متعدی دارای نمایه مفعولی پرداخته و کوشش نمودهاند که
ساخت نحوی این بندها را مطابق با شرایط خاص زبان فارسی و بدون تحمیل مقوالت خارجی بزر آن
ارائه نمایند .شیخ سنگ تجن و مشهدینژاد ( )5934به بررسی نحوی و معنایی فعلهزای کنشزی زبزان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vendler
2. Dowty
3 .Van Valin
4. LaPolla

تحلیل و تبیین ساختهای ایستا در زبان عربی بر پایه دستور نقش و ارجاع همراه با شواهدی از قرآن کریم 111 

فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع همت اماشته اند .ایشان براساس آزمون های اصمح شده نحوی
و معنایی دوتی برای طبقه بندی افعال در این دستور ،به جمع آوری مجموعزه ای از افعزال کنشزی زبزان
فارسی پرداختهاند .نگارنداان پی بردهاند که آزمونهای نحوی و معنایی دستور نقش و ارجاع در تعیین
طبقه افعال کنشی با ویژایهای افعال کنشی زبان فارسی کاممً مطابقت دارد.
رضایی و ترابی ( )5939تحقیقی در مورد وقوع انضما در افعال بر حسب نوع عمزل را بزه رشزته
تحریر درآوردهاند تا به چگونگی ارتباط فرایند انضما با طبقات نمودی فعل پی ببرند .محققین نتیجزه
ارفتهاند که فرایند انضما با نوع عمل فعزل در ارتبزاط اسزت و بسزامد وقزوع آن در طبقزات نمزودی
مختل  ،متفاوت است .رضایی و عظی دخت ( )5939پژوهشی را در زمینه تبیین محمولهزای مکزانی
در زبان فارسی و دستهبندی معنایی محمولهای مذکور در چارچوب دستور نقش و ارجاع و بر اساس
دو تحلیل ون ولین و الپوال ( )5337و همننین بتین )1554( 5به رشته تحریر درآوردهاند .نتزایج نشزان
دادهاند که تناقض نظری مطرح شده از سوی بتین ،اارچه در مورد افعال کنشی فارسی صزادق نیسزت،
اما در خصوص محمولهای مکانی ایستا و در افعال لحظهای ،پایا و کنشی-پایا صدق میکنزد .معزری
پور ( )5937در پژوهشی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا «را» در زبان فارسزی نشزانه مبتزدای
ثانوی است و با کم

ارفتن از بازنمایی صوری ساخت اطمع لَمبرِکت 1در انگاره دسزتور نقزش ارجزاع،

تنوع نقشی را در زبان فارسی را به تصویر کشیده است .وی دریافته اسزت کزه اارچزه ارتبزاط «را» بزا
مفهو مبتدا اجتناب ناپذیر است اما نمیتوان نقش ساخت اطمعی آن را منحصر به مبتدای ثانویه دانست.
نویسنداان پس از بررسی پیشینه پژوهشهای انجا شده دریافتهاند که تا کنون هیچ پژوهشزی در
زمینه افعال و ساختهای ایستا در چارچوب دستور نقش و ارجاع در پیکره قرآن انجا نشزده اسزت،
از اینرو در این جستار به تحلیل این دسته از ساختها کوشش شده است .در ادامه و در بخش بعزدی
مقاله به چارچوب نظری دستور نقش و ارجاع ،انواع طبقات فعلی و بطور خاص به ویژایهای افعزال
ایستا و همننین آزمونهای نحوی -معنایی تشخیصی افعال در این نظریه پرداخته خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Boutin
2. Lambrecht
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 .2چارچوب نظری دستور نقش و ارجاع
اولین جرقه های دستور نقش و ارجاع در سال  5334در اثر مشترک ون ولین و فولی 5زده شزد .ون
ولین نکات مه نظریه مطرح شده توسط ون ولین و فولی را که به نا نحو کاربردی و دستور همگانی
مطرح شده بود را مورد جرح و تعدیل هایی قرار داد و آن را تحت نا دستور نقزش و ارجزاع معرفزی
نمود .این دستور که دیدااهی ساختی-نقشی دارد ،در انتقاد به دستور زایشی مطزرح شزده اسزت (ون
ولین .)5 :5339 ،وی در این نظریه نقشگرا به طور خاص همگانی ها و سزطوح نحزوی انتراعزی مزورد
بحث در نظریه زایشی را زیر سوال برد .در این نظریه مانند سایر نظریه های نقشگرا ،محوریزت نحزوی
که در نظریه های زایشی مبنا بود ،به کناری اذاشته می شود ،بخش نحوی و بخش معنایی با ه ترکیب
شده و کفه ترازو به نفع معنا باالتر مزی رود .بزرای تعیزین جایگزاه دسزتور نقزش و ارجزاع بزر اسزاس
ساختها و نقش آنها ،میتوان این نظریه را روی پیوستاری از نظریههای صورتگرا و نقشگرا در نظزر
ارفت ،بدین اونه که در ی

سر پیوستار دستورهای صورتگرایی زایشی چامسکی و در انتهزای دیگزر

نظریه نقشگرای پیدایشی افراطی هاپسن قرار ارفته باشد ،جایگاه دستور نقش و ارجزاع در میانزه ایزن
پیوستار قرار دارد .به عبارتی ساده تر دستوریان صورتگرا زبان را در نحو خمصه می کنند و آن را پایه و
اساس نظرات خود قرار می دهند و این در حالی است که از آن سو طرفداران دسزتور افراطزی نقشزگرا
نقش نحو را نادیده می انگارند و تمرکر خود را فقط به معنا و نقش های ارتباطی زبان معطوف می کنند.
در این میان دیدااه مورد نظر این پژوهش با در نظر ارفتن همرمان ساخت های صوری زبانی و نقزش
ساخت های زبانی نقشگرا به هر دو عامل نحو و معنا به طور همرمان توجه دارد و در تبیین هزای خزود
از تحلیلهای معنایی و نحوی به طور همرمان بهرهمند میاردد (ون ولین.)xi-5 :5339 ،
از آنجایی که نظریه نقش و ارجاع ،زبان را سیستمی اجتماعی و ارتباطی در نظر مزی ایزرد .نحزو در
این دیدااه ،مزاهیتی مسزتقل نزدارد بلکزه سزاختارهای دسزتوری بزا توجزه بزه کارکردهزای معنزایی،
کاربردشناسی و ارتباطی آنها قابل درک هستند (ون ولین و الپوال .)59 :5337 ،در ادامه انگزاره دسزتور
نقش و ارجاع در شکل  5آورده شده است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Foley
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انگاره دستور نقش و ارجاع تنها ی

سطح بازنمود نحوی 5برای هر جمله قائل شده اسزت کزه بزه

طور مستقی به بازنمود معنایی 1آن مرتبط می شود و پیکان های دو سویه موجود در این انگاره ،نشانگر
این نکته هستند که این ارتباط می تواند بالعکس نیر باشد .ذکر ایزن نکتزه ضزروری اسزت کزه روابزط
موجود در انگاره دستور نقش و ارجاع از سطوح بازنمود انتراعی نحزوی در دسزتور زایشزی متفزاوت
است و هیچ سطح بازنمود میانی همنون دستورهای صورتگرا بین بزازنمود نحزوی و معنزایی وجزود
ندارد (ون ولین و الپوال.)15 :5337 ،
ی

سوال اساسی که انگیره توسعه دستور نقش و ارجاع شده ،این بود که چگونزه مزیتزوان میزان

نحو ،معناشناسی و کاربردشناسی تعامل ایجاد کرد در پاسخ به این سوال مطرح شده ،ون ولین بر این
باور است که تعامل میان این سه حوزه در دستور نقش و ارجاع بر اسزاس بزازنمود معنزایی جمزمت
است و این وریفه در جممت بر عهده افعال و یا سایر محمول ها قرار ارفته اسزت (ون ولزین:1555 ،
 .)151در دستور نقش و ارجاع بندها و جممت دارای ساخت الیه هستند به طوری که هسته هزر بنزد
محمول آن بند است که معموالً از مقوله فعل میباشد (ون ولین .)1 :5339 ،از این رو در ادامه به طزور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Syntactic representation
2. Semantic representation
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کلی به باز نمود واژاانی افعال و دستهبندی آنها در این دستور کوشش می شود و سپس در بخش 1-1
به منظور پاسخ به سوال اول پژوهش و تبیین افعال و ساختهای ایسزتا در زبزان عربزی ،بزه صزورت
خاص به توضیح و تشریح این دسته از افعال در دستور نقش و ارجاع پرداخته خواهد شد .پزس از آن
در بخش  9-1برای پاسخ دادن به پرسزش دو پزژوهش و جهزت تشزخیص سزاختهزای ایسزتا ،بزه
آزمونهای ون ولین و الپوال ( )5337اشاره میشود.
 .2-1طبقات فعلی
در حقیقت بحث در خصوص بازنمود معنایی جممت و روابط معنایی میان فعل و موضوعاتش از
اهمیت یکسانی برخوردار هستند .به طور ضمنی یا صریح ،زیربنای هر نظزا بزازنمود واژازانی بزرای
افعال و سایر محمول ها نظریه دسته بندی افعال است .دستور نقش و ارجاع نیر از طبقه بندی افعزال بزر
اساس نظر وندلر ( )5397استفاده کرده است و بر آن اساس افعال را به چهار دسته ایستا ،کنشی ،پایا و
لحظه ای تقسی نموده است و همننین در این زمینه از طرحواره بازنمودی پیشزنهادی دوتزی ()5373
نیر بهره جسته است (ون ولین .)95 :1551 ،در ادامه افرون بر تعری

متقنی از هر چهار ازروه افعزال،

به نمونه هایی از هر طبقه فعلی نیر اشاره شده است .البته ذکر این نکتزه ضزروری اسزت کزه دو دسزته
اصلی فعل ها را افعال ایستا و کنشی برشمرده اند و سایر اروه های فعلی برارفته از این دو نزوع اصزلی
هستند .دسته اول که فعل های مورد پژوهش این جستار نیر بشمار می آیند ،افعال ایسزتا هسزتند« :بزاور
داشتن ،دانستن ،دوست داشتن ،بیمار بودن» نمونه هایی از افعال ایستا محسوب می شوند .دومین ازروه
اصلی افعال ،کنشی ها هستند که ویژای بارز این افعال ،پویایی ذاتی آنهاسزت ،ولزی محزدود بزه زمزان
نیستند و مشخصه موقتی بودن را نیر ندارند.
در بیان مثال های فعل های کنشی می توان از افعال «قد زدن ،شنا کردن ،نوشتن و برف باریدن» نزا
برد .ولی دو دسته افعال پایا و لحظه ای از نظر زمانی محدود هستند .افعال لحظهای در ی

زمان به طور

آنی رخ می دهند ،اما افعال پایا دارای این مشخصه نیستند .افعزال لحظزه ای دارای نقطزه پایزان درونزی
هستند و افرون بر آن نشانگر تغییرات لحظهای در مورد افعال ایستا و کنشی می باشند .افعال پایا بیانگر
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تغییرات لحظه ای نیستند و تحقق آنها با اذشت زمان همراه است .به بیانی دیگزر افعزال پایزا ،تزداومی
هستند و نتیجه انجا ارفتن این افعال تغییر حالتی است که به ی
«یادارفتن ،خش

نقطه پایانی منتهی مزی شزود .افعزال

کردن ،ذوب شدن و یخ زدن» مثال هایی از دسته پایزا هسزتند و بزرای طبقزه افعزال

لحظه ای نیر می توان به «ترکیدن ،خورد شدن و منفجر شدن» اشاره نمود .وندلر این تقسی بنزدی را بزر
اساس افعال انگلیسی تحلیل کرد ،اما اکنون ثابت شده است که در سایر زبان ها نیزر ایزن تقسزی بنزدی
معتبر است .بررسی ها در بسیاری از زبان ها مانند ایتالیایی ،ایسلندی ،ژاپنی ،کرهای ،بریبری نشزان داده
است که این دسته بندی افعال در سیست فعلی این زبان ها نیر صادق است .ایزن تمزایرات میزان افعزال
همگانی هستند و در نظا فعلی همه زبانهای بشری وجود دارند ( همان .)91-94 :
در ادامه دو دسته دیگر افعال که در طبقهبندی وندلر به آنها اشاره نشده ،معرفی میشود .ون ولین و
الپوال مبحث طبقهبندی افعال را همانگونه که پیشتر نیر بیان شد ،با تقسی بندی چهاراانزه افعزال آغزاز
کردند .ایشان افرون بر چهار دسته اصلی افعال ایستا ،کنشی ،پایا و لحظهای ،دو دسزته دیگزر افعزال بزا
نا های افعال کنشی پایا و افعال منقطع 5را به این دسته بندی ها اضافه کردند .برای توصی

شش ازروه

افعزال مززذکور از چهزار ویژاززی دو ارزشزی (  -/+ایسززتایی) -/+ ( ،پویزایی) -/+ ( ،پایززانی) و ( -/+
لحظه ای) استفاده شده است (ون ولین و الپوال .)555 :5337 ،در ادامه با استفاده از جدولی طبقه بنزدی
افعال به همراه مشخصههای آنها ارائه شده است (ون ولین.)99 :1551 ،
جدول ( :)1ویژگیهای انواع طبقات فعلی (همان )33 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. semelfactive
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بر این اساس افعال منقطع رویدادهایی لحظه ای هستند که نتیجه و حالت پایانی ثابتی ندارند ،مانند
«کریس سرفه کرد» (همان  .)91 :افعال کنشی پایا ،به کاربرد کرانمند افعال کنشی داللت دارند .به بیانی
دیگر ،افعالی کنشی هستند که نمود پایانی دارند .تفاوت فعل های کنشی و افعال کنشی پایا در مثال های
زیر مشخص شده است (همان .)99 :
سربازان در پارک رژه رفتند.

فعل کنشی

سربازان به سمت پارک رژه رفتند.

فعل کنشی پایا

دانا ماهی خورد.

فعل کنشی

دانا این ماهی (معرفه) را خورد.

فعل کنشی پایا

او نقاشی کشید( .ساعتها)

فعل کنشی

او چهره مری را نقاشی کرد.

فعل کنشی پایا

 .2-2افعال ایستا
فعلهای ایستا به افعالی اطمق میشوند که نشانگر کنش خاصزی نبزوده ،بلکزه بیشزتر بیزان کننزده
عواط  ،شرایط ،ویژایها و احساسات درونی افراد مزیباشزند .همانگونزه کزه از مفزاهی ایزن افعزال
مشخص است ،افعال ایستا به طور ذاتی محدود به زمان نیستند و نمود پایانی ندارند .از آنجاییکه افعال
مذکور دارای مراحل انجا کار نیستند ،پس به صورت استمراری نیر بیان نمی شوند .رضایی ( )5935به
نقل از ون ولین اینگونه نوشته است که افعال ایستا بیانگر عمل و رویداد خاصی نیستند ،از نظر زمزانی
محدودیت ندارند و همننین این افعال ارزش منفی در ویژازی پویزایی را دارا هسزتند .وی بزه افعزال
«بودن ،داشتن یا دارا بودن» به عنوان فعل ایستا اشاره دارد و افزرون بزر ویژازیهزای حزاالت درونزی،
روانشناختی و ملکیت را نیر در خصوص افعال ایستا مطرح ساخته است .ویژای بارز ایزن افعزال ایزن
است که ویژای هایی را به شخص یا چیری منتسب می کند و در واقع این افعال بیانگر رخداد خاصزی
نیستند (همان .)99 :
 .2-1آزمونهای نحوی-معنایی تشخیصی افعال در دستور نقش و ارجاع
از آنجاییکه هدف از انجا این پژوهش شناسایی و تحلیل نحوی و معنزایی سزاختهزای ایسزتا در
زبان عربی و قرآن کری است ،آزمون های نحوی و معنایی در دستور نقش و ارجاع ،مزمک بررسزی و
تحلیل اینگونه ساختها بودهاند .پژوهشگران بر اساس پنج آزمون نحوی و معنایی موجزود در دسزتور
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نقش و ارجاع کوشش نمودهاند تا ساختهای ایستا را از سایر جممت متمایر کنند .در دستور نقزش و
ارجاع طبقه بندی افعال بر اساس نمود واژاانی است و بر پایه ساختار معنایی افعال اسزت .بزه عبزارتی
ساده تر ،در نمود واژاانی ،مفهو نمود از معنی فعل ناشی می شود و وضزعیت فعلزی و موقعیزت آن از
لحاظ روند انجا ارفتن آن تعیین می شود .همانطور که پیشزتر افتزه شزد ونزدلر افعزال را بزر اسزاس
ویژای های شان به چهار دسته ایستا ،کنشی ،پایا و لحظهای معرفی نموده است .بر همین اساس بسیاری
از پژوهشگران نیر از دستهبندیهای وندلر برای طبقهبندی افعال استفاده کردهاند .در ایزن راسزتا دوتزی
( )5373نیر افعال انگلیسی را بر اساس مقوالت چهاراانه وندلر طبقه بندی کرد .وی بزرای نشزان دادن
طبقه افعال ،آزمو ن هایی را عرضه نموده است که هر ی
تشخیص اروه های فعلی خاصی کم

از آزمونهای یزاد شزده ،بزه محققزین جهزت

می کنند .آزمو ن های نحوی و معنایی طراحزی شزده توسزط ون

ولین و الپوال ( )5337از جمله مشهورترین آزمو ن هایی هستند که در بیشتر زبان هزا بزرای طبقزه بنزدی
افعال به کار می روند .از آنجا که موضوع مورد بحث در جستار پیش رو جممت و ساخت هزای ایسزتا
هستند ،نگارنداان سعی بر این دارند که از این آزمونها برای تشخیص طبقه افعال ایستا به شزرح زیزر
استفاده کنند .ون ولین ( )1551آزمونهای نحوی و معنایی افعال را به شرح زیر بیان نموده است:
 .5کاربرد ساخت استمراری افعال :از آنجاییکه افعال ایستا بصورت اسزتمراری اسزتفاده نمزیشزوند ،ایزن
آزمون میتواند عامل تشخیص افعال ایستا و اذرا ،از طبقه افعال کنشی و تداومی باشند.

 . 1همراهی با قیود شدت :قیدهای شدت کنشی مانند «به شدت و با جدیت» تنها با افعال کنشزی
به کار میروند ،پس برای متمایر کردن افعال ایستا از کنشی قابل استفاده هستند.
 .9همراهی با قیود سرعت :قیدهای سرعت مانند «به آرامی و به سرعت» بزا افعزال کنشزی کزاربرد
دارند ،از آنجاکه این قیود با افعال ایستا کاربرد ندارند با این آزمون نیر میتوان افعال ایستا را از تداومی
و کنشی تمیر داد.
 . 4کاربرد عبارت قیدی «برای ی

ساعت :»5این قید با افعال ایستا استفاده می شود ،البته ذکر ایزن

نکته ضروری است که عبارات ایستایی که بیان کننده ویژایهای ذاتی هستند ،بزا ایزن عبزارت قیزدی
کاربرد ندارند ،مانند نمیاویی * او برای ی

ساعت بلندقد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. For an hour

211فصلنامه علمی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال نهم  /شمارةدوم /تابستان 1044

 . 1استفاده از قید زمان «به مدت ی

ساعت :»5این عبارت قیدی زمان «به مدت یز

افعال ایستا به کار نمیرود ،مثم نمیاویی * من در ی

سزاعت» بزا

ساعت این موضوع را میدانسزت  .ون ولزین

در قالب جدولی کاربرد انواع آزمونها را در خصوص شش طبقه افعال نمایش داده است (همان .)91 :
جدول ( :)2آزمونهای نحوی-معنایی انواع طبقات فعلی (همان )33 :
معیارها

ایستا

لحظهای

منقطع

پایا

کاربرد استمراری افعال
همراهی با قیود شدت مانند
«به شدت ،با جدیت»
همراهی با قیود سرعت مانند
«به آهستگی و به آرامی»
همراهی با قید «برای ی
ساعت یا بمدت ی

ساعت»

همراهی با عبارت قیدی «در
ی

ساعت»

کنشی کنشی-پایا

خیر*

خیر*

خیر*

بله

بله

بله

خیر

خیر

برخی موارد*

نه

بله

بله

خیر

خیر*

خیر*

بله

بله

بله

بله

غیرمرتبط

خیر

بله

بله*

خیر

خیر*

خیر*

بله*

خیر *

غیرمرتبط
*
بله

در جدول  1از پنج آزمون تحت عنوان معیارهای نحوی و معنایی جهت تشزخیص طبقزه افعزال از
یکدیگر استفاده شده است ،در برخی از خانههای جدول عممت * مشاهده میشزود کزه بیزانگر زبزان
ویژه بودن آن معیار در اروه خاصی از افعال میباشد .برای نمونه میتوان به کزاربرد اسزتمراری افعزال
اشاره داشت که معموال افعال ایستا به صورت استمراری بکار نمیرونزد ،ایزن در حزالی اسزت کزه در
برخی زبانها کاربرد استمراری افعال ایستا دیده میشزود .از آنجاییکزه هزدف از انجزا ایزن پزژوهش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. In an hour
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شناسایی و تحلیل نحوی-معنایی جممت و ساختهای ایستا در زبان عربی ،با استفاده از شواهد قرآن
کری است ،آزمونهزای نحزوی و معنزایی دسزتور نقزش و ارجزاع مزمک بررسزی و تحلیزل افعزال و
ساختهای مود نظر بوده است .پژوهشگران بر اساس پنج آزمون نحوی و معنزایی موجزود در دسزتور
نقش و ارجاع جممت ایستا را از سایر جممت متمایر نمودهاند .نگارنداان در بخش بعزد ،بزر اسزاس
پنج آزمون نحوی و معنایی دستور نقش و ارجاع ،افعال و جممت ایستا را شناسزایی کزرده و از آنهزا
جهت تجریه و تحلیل دادهها بهره میبرند.

 .1تحلیل ساختهای ایستا در زبان عربی مبتنی بر دستور نقش و ارجاع
افعال ایستا در دستور نقش و ارجاع به افعالی نظیر «بزودن ،داشزتن ،آرزو داشزتن ،امیزدوار بزودن،
عاشق بودن ،متنفر بودن ،باور داشتن ،دانستن و خواستن و  »......اشاره دارد .ون ولین و الپوال به نقل از ونزدلر
به طبقه بندی چهاراانه افعال ایستا ،کنشی ،پایا و لحظهای اشاره نمودند و در ادامه با بیان برخی از ویژازیهزای
افعال ایستا مبنی بر عد پویایی ،مقید نبودن به زمان و بیان موقعیزتهزا بوسزیله ایزندسزته از افعزال ،بزه آوردن
مثالهایی از افعال ایستا پرداخته است (ون ولین و الپوال.)35-31 :5337 ،
افرون بر افعال  ،be dead, be tall, love, know, believe, have, be sickافعزال  to beنیزر جزر
افعال ایستا برشمرده شدهاند مانند جمله ( The boy is afraidون ولین .)94 :1551 ،از آنجاییکزه در دسزتور
نقش و ارجاع به بررسی دقیق افعال کوشش شده است ،در تحلیل دادههای مقاله پیشرو از این چارچوب نظری
بهره ارفته شده است .در این جستار به تحلیل جممت ایستا ابتدا در زبزان عربزی بطزور عزا و پزس از آن بزه
صورت ویژه به شواهد اینگونه ساختها در پیکره قرآن کری پرداخته شده است .شایان ذکر است که در بخزش
 5-9جهت پاسخگویی به پرسش اول پژوهش ،به تشریح انواع ساختهای ایستا در زبان عربی بر اساس دستور
نقش و ارجاع کوشش خواهد شد و در ادامه در بخش  1-9نمونههای قرآنی ساختهای ایستا آورده میشزود و

در نهایت در بخش  9-9برای پاسخ به دومین پرسش پژوهش به تبیزین عملکزرد آزمزونهزای نحزوی-
معنایی بعنوان ابرار موجود در این نظریه ،جهت تشخیص ساختهزای ایسزتا در زبزان عربزی و قزرآن
همت اماشته خواهد شد.
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 .1-1تبیین انواع ساختهای ایستا در زبان عربی بر اساس دستور نقش و ارجاع
بر اساس شواهد ذکر شده در بخش پیشین ،در ادامه به انواع افعال ایسزتا در زبزان عربزی پرداختزه
می شود .در ابتدای این بحث ذکر این نکته ضروری است که دلیل کاربرد عبارت «ساختهزای ایسزتا»
بجای افعال ایستا در زبان عربی و بطور خاص در این مقاله ،ویژایهای خاص جممت و ساختهای
اسنادی از ی

سو و همننین ساختار جممت دال بر مالکیت و صیغگان فعل «داشتن و دارا بزودن» از

سویی دیگر است .در زبان عربی ،مشخصه مشترک میان ساختهای اسنادی و ساختار جممت حزاوی
مفهو «داشتن» ،جهت بیان ملکیت این است که این دو ساختار ،فاقد فعل آشکار میباشند .از آنجاییکه
هر دو ساخت در ذیل افعال ایستا بشمار میآیند و این دو ساخت یادشده ،فاقد افعال آشکار در زبان عربزی
هستند .نگارنداان این مقاله از عبارت «ساختهای ایستا» بجای «افعال ایستا» در این مقاله بهره جستهاند.
1-1-1ـ ساختهای اسنادی

همانگونه که در بخش های پیشین ،به انواع افعال ایستا بر اساس دستور نقزش و ارجزاع ،بزا آوردن
مثال هایی از زبان فارسی و انگلیسی اشاره شد ،صیغگان فعل ربطی «استن» نیر در ذیل افعال ایستا قرار
میایرند .در زبان عربی مثالهایی مانند «هذا الرَّجُلُ طَبیبٌ :این مرد پرش

اسزت» و یزا «هزذههه المزر ةُ

جَمیلَةٌ :این زن زیباست» ،مشاهده می شود که اینگونه جممت در عربی فاقد فعل اسنادی آشکار ماننزد
زبانهای فارسی و انگلیسی میباشند.
1-1-2ـ ساختهای ملکی

در زبان عربی افرون بر ساختهای اسنادی ،صیغگان فعل «داشتن» که جهت بیان مالکیزت از آنهزا
بهره ارفته میشود نیر ،در زمره ازروه سزاختهزای ایسزتا بشزمار مزیآینزد .سزاختهزای ملکزی بزا
ساختهایی ویژه در زبان عربی بیان میشوند که به صورت نمونه میتوان از ساختهای «لی و عهنزدَهُ»
نا برد ،برای مثال عبارت «لی کتابٌ» در مفهو من کتابی دار و یا بشکل «هذا الکهتابُ لی» بمعنی ایزن
کتاب مال من است ،استفاده میشوند .در زبان عربی این ساختها به اونه دیگری نیر بیان مزیشزوند،
مانند «عهندَهُ قل ٌ» بمعنی نرد او مدادی است ،که در واقع نشزانگر همزان جملزه ملکزی «او مزداد دارد»،
میباشد .همانگونه که ممحظه شد ،با توجه بزه سزاختار جمزمت حزاوی مفهزو فعزل«داشزتن» ایزن
جممت نیر همنون ساختهای اسنادی ،فاقد فعل آشکار میباشند.
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1-1-1ـ افعال قلوب

دسته دیگری از ساختهای ایستا ،در زمره افعال قلوب در زبان عربی قرار میایرنزد از اینزرو کزه
افعالی درونی و برخاسته از نهاد و تفکر انسان هستند .بخشی از افعزال متعزدی بزه دو مفعزول ،افعزال
قلوب هستند .افعال قلوب ،همان اونه که از اسمشان مشخص است ،افعالی قلبی و باطنی هستند؛ یعنی،
با اعضا و جوارح سر و کار ندارند ،بلکه از باطن ،فکر ،اندیشه و قلب انسان صادر می شزوند .در واقزع
این افعال ،افعال جوانح هستند ،نه افعال جوارح .این افعال خود به انواع افعال یقزین و افعزال رجحزان
طبقهبندی میشوند .افعال یقین ،افعالی هستند که بر عل قطعی ،یقینی و جرمی داللت میکنند و معنای
یقین می دهند .مه ترین این افعال شامل« :عَله َ»؛ دانست« ،ر ی»؛ در مفهو دانسزت « ،لفَزی»؛ دریافزت،
«دَرَی»؛ فهمید« ،وَجَدَ»؛ دریافت ،و «تَعَلَّ ْ؛ دریاب ،بدان (فقط به صزیغه امزر)»؛ بزرای نمونزه در جملزه
«عَلهمتُ الجَوَّ بارداً»؛ (به یقین) دانست که هوا سرد است« ،الجَوَّ بارداً» در اصل جملزه ای اسزمیه (الجَزو
بارِدٌ) بوده است که فعل «عَلهمتُ» بر آن داخل شده و مبتدا و خبر جمله اسمیه را به مفعزول اوّل و دو
تبدیل کرده است .عبارت «وَجَدتُ العهل َ نافهعاً»؛ عل را سودمند دریافت  ،نیر دقیقاً ماننزد جملزه پیشزین
است .ترکیب این جمله به این شکل است« :وَجَدَتُ» فعل و فاعل« ،العل َ» مفعول اوّل و «نافعاً» مفعول
دو  .همننین عبارت «رَ یتُ علیّاً عالهماً»؛ علی را عال دانست یا یقین کرد کزه علزی عزال اسزت ،نیزر
همانند دو جمله پیشین است.
افعال رجحان ،افعالی هستند که بر امان ،پندار ،خیال یا ترجیح یکزی از احتمزاالت بزر احتمزاالت
دیگر داللت می کنند و بر عل قطعی داللت ندارند؛ به دیگر سخن هرازاه علز قطعزی وجزود نداشزته
باشد ،ولی یکی از احتماالت بر احتماالت دیگر ترجیح داشته باشزد ،از ایزن افعزال اسزتفاده مزی شزود.
مه ترین افعال رجحان عبارتاند از« :رَنَّ»؛ امان کرد« ،خالَ»؛ خیال کرد« ،زَعَ َ»؛ خیال باطزل کزرد یزا
پنداشت« ،حَجَا»؛ فکر کرد« ،حَسهبَ»؛ پنداشت و «هَبْ» (به صیغه امر)؛ فزر
مَسالهمَهً» بمعنی روزاار را مسالمت آمیر فر

کزن ماننزد «هَزبِ االَیّزا َ

کن .هرااه فعل «جَعَلَ» به معنای اعتقاد رنّزی و امزانی

باشد ،در ذیل افعال رجحان به معنای «پنداشتن و فکر کردن» قرار می ایرد ،برای نمونه در آیزه شزریفه
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(زخرف« )53 ،وَجَعَلُوا الْمَمئهکَةَ الَّذهینَ هُ ْ عهبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً» :فکر کردندد کزه فرشزتگان کزه بنزداان
خداوند رحمان هستند ،دخترند.
شایان ذکر است همان اونه که افعال یقین به شرط داشتن معنای یقین ( یْقَنَ) در شمار افعال یقزین
قرار می ایرند ،افعال رجحان نیر به شرط داشتن معنای امان (رَنَّ /حَسهبَ) جرء افعال رجحان قلمزداد
می شوند .بنابراین ،اار هر کدا از این افعال در معنایی دیگر به کار رود ،از افعال یقین یزا رجحزان بزه
شمار نمی آید .برای فه این نکته به نمونه های زیر توجه کنید .5 :کاربرد فعل «رَ ی» در معنای « یقَنَ»؛
یقین کرد و یا عل قطعی پیدا کرد ،در شمار افعال قلوب یقینی قرار می ایرد ،اما اار به معنای دیدن بزا
چش سر باشد و به اصطمح رؤیت بصری باشد ،نه رؤیت قلبی ،دیگر دو مفعولی نیست ،بلکه ی
است؛ مانند «رَ یتُ علیّاً فی الشّارِعِ» که فعل «ر ی» در این عبارت ی

مفعولی

مفعول بیشتر ندارد و در زمره افعزال

حسی بشمار میآید ،اما «ر ی» در جمله «ر یتُ علیّاً عالماً»؛ علی را عال دانست  ،فعل قلبی است.
همننین میتوان به فعل «وَجَدَ» نیر اشاره کرد .این فعل به شرطی کزه بزه معنزای « یقَزنَ» باشزد از
افعال قلوب است ،اما اار به معنای پیدا کردن و یافتن مادی باشد ،دیگر از افعزال دو مفعزولی نیسزت؛
برای نمونه در عبارت «ضَیَّعْتُ کتابی ،ثُ َّ وَجَدْتُهُ»؛ کتاب را ا کرد  ،سپس پیدا کرد  ،فعل «وَجَدَ» ی
مفعولی است و از افعال قلوب نیست .اما اار افته شود« :وَجَدتُ العهل َ نافهعاً»؛ علز را سزودمند یزافت ،
فعل «وَجَد» از افعال یقین و دو مفعولی است .این یافتن ،یافتن حسی نیست ،بلکزه یزافتن قلبزی و بزه
معنای دانستن و یقین کردن است .افرون بر موارد یاد شده ،فعل «رَنَّ» اار به معنای اتها زدن بزه کزار
رود از افعال رجحان نیست؛ مانند عبارت «رَنَنتُ زَیداً»؛ زید را متّه دانست  ،که در ایزن جملزه «رَزنَّ»
ی

مفعولی است .اما اار «رَنَّ» به معنای پنداشتن باشد دو مفعولی خواهد بزود؛ ماننزد« :رَنَنزتُ زَیزداً

مَریضاً»؛ پنداشت که زید مریض است (الجوردی.)43-43 :5933 ،
1-1-0ـ افعال ناقصه

افعال ناقصه در مقابل افعال تامه بکار میروند و با قرار ارفتن در ابتدای جمزمت اسزمیه ،خبزر را
منصوب کرده ولی چون از نظر دستوری تامه نیسزتند ،در تقسزیمات درونزی افعزال تامزه نیزر شزرکت

تحلیل و تبیین ساختهای ایستا در زبان عربی بر پایه دستور نقش و ارجاع همراه با شواهدی از قرآن کریم 101 

نمیکنند و در زمره افعال الز و یا متعدی نیر بشمار نمیآیند .مطلب مه دیگر آنکه از ی

سو بیشزتر

افعال در عربی ،حکایت از انجا کار یا پذیرفتن حالت یا حدوث فعزل و وقزوع حادثزهای دارنزد و از
دیگر سوی ،افعال ناقصه ،بر دسته دیگری از افعال ،مانند افعال ربطی در فارسی ،بر معانی «بود -شزد-
اردید و مانند آنها» بر مفهو اثبات و نفی داللت میکنند و بیزانگر وقزوع فعزل و یزا پزذیرش حالزت
نیستند .از آنجاییکه برخی از افعال ناقصه مانند «کان -صار -اصبح -امسی -اضزحی -رزلَّ و بزاتَ» بطزور
عمده به معنای «بودن و شدن» داللت دارند ،میتوان در زبان عربی برخی از افعال ناقصه را ذیل ساختها و
افعال ایستا محسوب نمود .در زمینه کاربرد معنایی فعل ناقصه «لَیسَ» نیر باید افزت کزه «لَزیسَ» تنهزا فعزل
ناقصهای است که همیشه در معنای منفی بکار میرود و فقط جهت نفی جمله اسمیه در زمان حال میباشد.
نکته مه در خصوص معنای مشترک افعال ناقصه این است که معنای غالب آنها اثبات و نفی است کزه در
ادامه به بیان معنی هر کدا به تفصیل پرداخته خواهد شد (فقهی زاده.)145-149 :5937 ،
فعل ناقصه «کان» در مفهو «بود و ااهی شد» بکار میرود ،مانند جمله «کُنتُ خَیرٌ اُمَّه :شما بهترین
امت شدید» و فعل «صار» همواره معنی«شد و اردید» را میدهد .افعزال « صزبَحَ ،اضزحی و امسزی در
مفهو هنگا صبح ،رهر و غروب بودن» و معنی دیگر این افعال «شدن و اردیزدن بزدون ذکزر زمزان»
است مانند «اصبح /اضحی /امسی الجو بارداً :هوا سرد شزد» .دو فعزل ناقصزه «بزاتَ و رزلَّ» در همزان
مفهو «بودن» بکار میروند ،با این تفاوت که «باتَ» بمعنی «بودن در هنگا شزب» و «رزلَّ» در مفهزو
«بودن هنگا روز» است ،ولی در مفهو «شدن و اردیدن» تفاوتی بین آنها دیده نمیشود و هنگا شب
و روز مطرح نیست :مانند «رلَّ وَجهه مسودا» یعنی چهرهاش سیاه شد و نمیاویی که در شب یزا روز
این اتفاق افتاده است.
1-1-1ـ افعال حسی و حالتی

با توجه به اینکه افعال ایستا بیانگر حاالت و عواط

افراد و همننین شامل حواس غیر ارادی نیر

میباشند ،میتوان افعال حسی و حالتی را ذیل افعال ایستا قرار داد .این افعزال در زبزان عربزی شزامل:
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«سَمَعَ :شنیدن ،ر ی :دیدن ،شَعَر :احساس کرد ،إعتَلَّ و مَرَ

َ :بیمار شد ،حَیَّ :زنزده شزد ،مزاتَ :مزرد،

جُنَّ :دیوانه شد» میباشند.
سَمِعْتُ صَوتاً یُنَادهینهی! صدایی را شنیدم که مرا صدا میزد.
مَنْ سَعی رَعی ،وَ مَنْ لَرِ َ المَنا َ رَأَی األَحْم َ( .مَثَل) هرکه رَوَد چَرَد و هرکه خُسبد خواب بیند.
1-1-6ـ افعال رجا

دسته دیگر افعال ایستا که بر مفهو امید داشتن داللت میکنند ،افعال رجا نامیده مزیشزوند و ذیزل
افعال مقاربه قرار میایرند .افعالی مانند «عَسی ،حری ،اهخلَولَقَ» نمونههایی از افعزال رجزا هسزتند و در
معنی «امید است» ،بکار میروند که در این میان« ،عَسی» بیش از بقیزه کزاربرد دارد و امزروزه دو فعزل
«حَری و اهخلَولَقَ» کاربرد اندکی در زبان عربی دارند (کشفی.)551 :5931 ،
عَسی المُسافهرُ ن یَعوُدَ .امید است که مسافر بازاردد.
1-1-1ـ افعال آرزو

افعال «تمنّی و مل» در مفهو آرزو داشتن بکار میروند و در طبقه افعال ایستا واقع شدهاند .تمنّی
به معنای آرزو کردن است و رسیدن به مورد آرزو ،ااه محزال و ازاه دشزوار اسزت .محزال بزودن یزا
دشواری دست یابی به مورد آرزو ،یا از ناحیه عقل است؛ مانند اینکه فردی آرزو کند ،خدا باشد و یا به
جهت فراه نبودن اسباب و علل تحقق آن است؛ مانند کسی که می خواهزد قهرمزان دو شزود ،امزا پزا
ندارد .تمنی عبارت از خواستنِ مطلوبی است که به دست آوردن آن دشوار یزا محزال اسزت و ایزن در
حالی است که هرااه امیده دستیابی به امری محبوب وجود داشته باشد ،آن را ترجّی نامند (حسینینیا،
.)97-93 :5939
قُلْ إِنْ کَانَتْ لَکُ ُ الدَّارُ الْآخهرَةُ عهنْدَ اللَّهه خَالهصَةً مهنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنََّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُ ْ صَادهقهینَ (بقره)34 ،
بگو :اار [آن اونه که می پندارید] سرای آخرت [با همه نعمت هایش] نرد خدا ویژه شماسزت نزه
مرد دیگر ،پس چناننه راستگویید مر

را آرزو کنید.
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1-1-8ـ افعال تعجب

دسته دیگر افعال ایستا ،افعال تعجب هستند کزه نشزان دهنزده تعجزب و شزگفتی اوینزده از یز
موضوع است به اونهای که کاربرد آن متعجب بودن متکل را نشان میدهد .برای نشان دادن تعجب دو
ساختار «ما َفعَل» و « َفعهل بِ» در زبان عربی وجود دارد ،مانند« :ما َجمَلَ الریزا
زیبایند!) و « َجمهل بالرّیا

َ!» (ایزن بزا هزا چزه

ِ!» (این با ها چه زیبایند!) (کشفی .)153 :5931 ،دو نکته مهز در سزاخت

فعل تعجب این است -5 :فعلی که از آن مشتق میشود باید ثمثی مجرّد باشد -1 .داللزت بزر عیزب و
رنگ نکند .به خاطر داشته باشید که صیغه « َفعهل بِ» شبیه فعل امر است امّا نباید آن را با فعزل امزر اشزتباه
ارفت .افعال تعجب در زمره افعال جامد برشمرده میشوند؛ از این رو ،نمیتوان افت« :ما کزرَ َ زَیزداً
کَرَماً کَثیراً!»؛ زیرا « کرَ َ» در اسلوب تعجب ،جامد است و تنها صیغه ماضی آن به کار می رود و مضارع
و امر ندارد (الجوردی .)19 :5933 ،در ادامه نمونههای بیشتری از این دسته افعال آورده شده است:
ما أبرد الماءَ فی الجبلِ! آب کوه چقدر سرد است!ما أقسی قلوب المتکبّرین! چه سرسخت است قلب متکبّران!ما أَألَم الرجّل الذی یسعی وراء الدنّ! چه پست است انسانی که در پی پستیهاست!1-1-1ـ افعال مدح و ذمّ

افعال مدح و ذ ّ را میتوان در زمره اروه دیگری از ساختهای ایستا بشمار آورد .فعل مدح فعلی
است که برای ستایش کسی یا چیری یا رفتاری استفاده میشزود و در مقابزل فعزل ذ بزرای نکزوهش
کاربرد دارد .برای نمونه میتوان به دو جمله «نهع َ الصَّدیقُ الکتابُ» (کتاب چه دوست خوبی اسزت) و
«بِئسَ الخُلقُ الکذبُ» (درو اویی چه بد خلقی است) اشاره کرد که در این جممت «نهع َ» فعل مدح و
«بِئسَ» فعل ذ است .همانگونه که مشاهده میشود بعد از این افعال دو اس مرفزوع بکزار مزیرود کزه
اس اول نقش فاعل را ایفا کرده و اس دو مخصوص به مدح و یا مخصوص به ذ نامیده میشود .بر
اساس افته فوق در این مثالها «الصِّدیقُ و الخُلقُ» فاعل و « الکتابُ » مخصوص به مدح و « الکذبُ »
مخصوص به ذ بشمار میآیند (کشفی .)154 :5931 ،به بیانی دیگر افعال مدح و ذ ّ ،افعزال جامزدی
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هستند که برای مدح و ستایش یا ذ ّ و نکوهش به کار میروند و بر صیغه ماضی جمزود دارنزد؛ یعنزی،
مضارع و امر آنها به کار نمیرود .افعال مدح و ذ ّ عبارتاند از« :نهع َ ،بِئسَ ،ساءَ ،حَبَّذا و ال حَبَّذا» کزه
از میان آن ها «نهع َ و حَبَّذا فعل مدح و «بِئسَ ،سَاءَ و ال حَبَّذا» فعل ذ ّ هستند (الجوردی.)119 :5933 ،
« نهع َ الرجلُ علیٌّ :علی چه بسیار مرد خوبی است» و «ساءَ قاضی حکا الظّل سعید :سعید چه بسزیار
قاضی بدی است نسبت به احکا رل » مثالهایی از این ساختها هستند .نکته قابل توجه این است که
چون این افعال به بیان حالت و ویژای داللت دارند ،جرء ساختهای ایستا محسوب میشوند.
 -5ساختهای اسنادی
 -1ساختهای ملکی و مالکیت
 -9افعال قلوب/دومفعولی

ال  -افعال یقین
ب -افعال رجحان

 -4افعال ناقصه
ساختهای ایستا در عربی

 -1افعال حسی و حالتی
 -9افعال رجاء
 -7افعال آرزویی
 -3افعال تعجب
 -3افعال مدح و ذ ّ

 .1-2نمونههای قرآنی ساختهای ایستا مبتنی بر دستور نقش و ارجاع
پس از تبیین انواع ساخت های ایستا در زبان عربی بر اساس دستور نقش و ارجاع ،در ادامزه بزرای
انواع این ساختها نمونه هایی از پیکره قرآن کری با هدف نمایاندن نکات دقیق ادبیات این کم وحی
آورده شده است.
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1-2-1ـ ساختهای اسنادی در قرآن

بیان این نکته ضروری است که با توجه به ویژایهای زبان عربی که جممت اسنادی ،فاقد افعزال
ربطی آشکار میباشند و بخش عمدهای از جمزمت ایسزتا نیزر افعزال ربطزی مزیباشزند ،در ادامزه بزه
نمونههایی از اینگونه ساختهای ایستا ،اشاره شده است:
وَ آخَرِینَ مهنْهُ ْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِ ْ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ (جمعه)9 ،
و [نیر پیامبر را] بر مردمی دیگر [از عرب و غیر عرب] که هنوز به آنان نپیوستهاند [برانگیخزت] .و
او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.
یَا َیُّهَا الَّذهینَ آمَنُوا لَا تُقَدهّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهه وَرَسُولههه وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّ اللََّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (حجرات)5 ،
ای اهل ایمان! بر خدا و پیامبرش [در هیچ امری از امور دین و دنیا و آخرت] پیشزی مگیریزد و از
خدا پروا کنید که خدا شنوا و داناست.
لَهُ مُلْ ُ السَّمَاوَاته وَالْأَرْ

ِ یُحْیِی وَیُمهیتُ وَ هُوَ عَلَى کُلَِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (حدید)1 ،

مالکیّت و فرمانروایی آسمانها و زمین فقط در سیطره اوست ،زنده میکند و میمیراند ،و او بر هر
کاری تواناست
یَا َیُّهَا الَّذهینَ آمَنُوا اجْتَنهبُوا کَثهیرًا مهنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ ٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَزبْ بَعْضُزکُ ْ بَعْضًزا
َیُحهبُّ َحَدُکُ ْ َنْ یَأْکُلَ لَحْ َ َخهیهه مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنََّ اللََّهَ تَوََّابٌ رَحِیمٌ (حجرات)51،
ای اهل ایمان ،از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی رنّ و پندارها معصیت است
و نیر هرار (از حال درونی ه ) تجسس مکنید و غیبت یکزدیگر روا مداریزد ،هزیچ یز

از شزما آیزا

دوست می دارد که اوشت برادر مرده خود را خورد البته از آن کراهت و نفرت دارید و از خزدا پزروا
کنید ،که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
وَقالَ موسى إِن تَکفُروا َنتُ وَمَن فهی األَر

ِ جَمیعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ حَمیدٌ (ابراهی )3 ،

و موسی (به بنی اسرائیل) افت :اار شما و همه مرد روی زمزین کزافر شزوید( ،بزه خزدا زیزانی
نمیرسد؛ چرا که) خداوند ،بینیاز و شایسته ستایش است!
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1-2-2ـ ساختهای ملکی در قرآن

یکی از دیگر انواع ساختهزای ایسزتا در عربزی ،سزاختهزای ملکزی هسزتند ،در ادبیزات عزرب
ساختهای حاکی از مالکیت و صیغگان فعل «داشتن و دارا بودن» ساختهای خاص خود را دارنزد و
فاقد فعل آشکار میباشند که شواهد قرآنی زیر از این دسته هستند:
إِنَّ الَّذهینَ یَغُضُّونَ َصْوَاتَهُ ْ عهنْدَ رَسُولِ اللَّهه ُولَئه َ الَّذهینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُ ْ لهلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
عَظِیمٌ (حجرات)9 ،
آنان که نرد رسول خدا به صدای آرا و آهسته سزخن اوینزد آنهزا هسزتند کزه در حقیقزت خزدا
دلهایشان را برای تقوا آزموده .آنهایند که آمرزش و اجر عظیم دارند.

ذَله َ فَضْلُ اللَّهه یُؤْتهیهه مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ (جمعه)4 ،
این بعثت فضل خداست که آن را به هر که بخواهد عطا میکند ،و او خواسته است کزه آن را بزه
محمّد ارزانى دارد ،و خدا داراى تفضَّلى بزرگ است.
کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یَبْقى وَجْهُ رَبِّ َ ذُو الْجَاللِ وَ الْإِکْرامِ (الرحمن19 ،و)17
هرکه روى زمین است ،فنا پذیرد و (تنها) ذات پرورداارت که داراى شکوه و اکرام است ،باقى مىماند.
1-2-1ـ افعال قلوب در قرآن

افعال قلوب در قرآن بشکل دو اروه افعال یقین و رجحان بعنوان افعال ایستا ،مشاهده میشوند .در
ادامه به شواهدی از آیات قرآن در اینباره کوشش شده است .در آیه  553سوره انبیا فعل « دری» یکزی
از افعال یقین است .در این آیه «إنْ» نافیه است و «إن دری» یعنی «نمی دان » .بنابراین آیه به این معنا اسزت
که نمیدان آیا نردی

است یا دور است آننه که به شما وعده داده شده است (الجوردی.)19 :5933 ،

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُکُ ْ عَلَى سَوَاءٍ إِنْ أَدْرِی َقَرِیبٌ َ ْ بَعهیدٌ مَا تُوعَدُونَ (انبیا)553 ،
و چناننه کافران (از حق) رو اردانیدند به آنان بگو :من (بر حسب وریفه رسالت) شما را یکسزان
آااه کرد و دیگر نمیدانم که آن وعده روز سخت قیامت که به شما دادند دور یا نردی

خواهد بود.
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در ادامه نمونههایی از افعال رجحان در قرآن آورده شده است:
وَال تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتهلوا فی سَبیلِ اللَّهه َمواتًا بَل َحیاءٌ عهندَ رَبِّهِ یُرزَقونَ (آل عمران)593 ،
(ای پیامبر!) هرار گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند ،مرداانند! بلکه آنان زنده اند ،و نرد
پرورداارشان روزی داده میشوند.
وَ قَالُوا مَا ههیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیَا و َمَا یُهْلهکُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَ مَا لَهُ ْ بِذَله َ مهنْ عهلْ ٍ إِنْ هُ ْ إِلَّزا
یَظُنَُّونَ (جاثیه)14 ،
افتند :زندای و حیاتی جر همین زندای و حیات دنیای ما نیست که [همواره اروهی از مزا] مزی
میری و [اروهی] زندای می کنی  ،و ما را فقط روزاار همک می کند و براى آنان در این مر ،علمزى
نیست ،آنان فقط حدس و گمان می زنند.
1-2-0ـ افعال ناقصه در قرآن
همانطور که در بخش  4-5-9بیان شد ،افعال ربطی در شمار افعال ایستا بحساب میآیند و در آنجا نیر
به فهرستی از مهمترین این افعال اشاره شد.
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهه لهلَّذهینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُ َّ یَتُوبُونَ مهنْ قَرِیبٍ فَأُولَئه َ یَتُزوبُ اللَّزهُ عَلَزیْهِ ْ وَکَزانَ اللَّزهُ
عَلهیمًا حَکهیمًا (نسا)57 ،
بی تردید خدا توبه آنهایی را می پذیرد که عمل ناشایسته را از روی نادانی مرتکزب شزوند و پزس از آن بزه
زودی توبه میکنند ،البته خدا آنها را میبخشد و خدا (به مصالح خلق) دانا و آااه است.
در آیه فوق ،جمله فعلیه از نوع ناقصه ممحظه میشود ؛ زیرا فعل «کانَ» ،یکی از افعال ناقصه به شمار میرود.
لهیَجرِیَ اللَّهُ الصّادهقینَ بِصهدقههِ وَیُعَذِّبَ المُنافهقینَ إِن شاءَ َو یَتوبَ عَلَیهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفورًا رَحیمًا (احراب)14 ،
هدف این است که خداوند صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دهد ،و منافقزان را هرازاه اراده کنزد عزذاب
نماید یا (اار توبه کنند) توبه آنها را بپذیرد؛ چرا که خداوند آمرزنده و رحی است.
لَا یَحهلُّ لَ َ النهّسَاءُ مهنْ بَعْدُ وَلَا َنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مهنْ َزْوَاجٍ وَلَوْ َعْجَبَ َ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَکَتْ یَمهینُز َ وَ کَزانَ اللَّزهُ
عَلَى کُلِّ شَیْءٍ رَقهیبًا (احراب)11 ،
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[غیر از زن هایی که افته شد] از این پس زنان دیگر برای تو حمل نیست ،و [نیر] جایر نیست کزه آنزان را
به همسرانی دیگر تبدیل کنی ارچه زیبایی آنان تو را خوش آید ،مگر کنیری که مالکش شوی؛ و خدا نگهبزان و
مراقب همه چیر است.
1-2-1ـ افعال حسی و حالتی در قرآن

با توجه به این که افعال ایستا بیانگر کنش خاصی نبوده و همننین بیان کننزده احساسزات درونزی
عواط

و حاالت فرد هستند (رضایی ،)95 :5935 ،بر این اساس میتوان افعال حسزی و حزالتی را در

زمره افعال ایستا بشمار آورد.
فَلَمَّا رَأَى قَمهیصَهُ قُدَّ مهنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مهنْ کَیْدهکُنَّ إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظهی ٌ (یوس )13 ،
پس همین که (عریر مصر) پیراهن او را دید که از پشت پاره شده اسزت( ،حقیقزت را دریافزت و)
افت :بىش

این از حیله شما زنان است .البتّه حیله شما شگرف است.

فَرِحینَ بِما آتاهُ ُ اللَّهُ مهن فَضلههه وَیَستَبشهرونَ بِالَّذینَ لَ یَلحَقوا بِهِ مهن خَلفههِ َلّا خَزوفٌ عَلَزیهِ وَال
هُ یَحرَنونَ (آل عمران)575 ،
آنها بخاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشزیده اسزت ،خوشدحالند؛ و
بخاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند [= مجاهدان و شهیدان آینده] ،خوشوقتند؛ (زیرا مقامزات
برجسته آنها را در آن جهان میبینند؛ و میدانند) که نه ترسی بر آنهاست ،و نه غمی خواهند داشت.
1-2-6ـ افعال رجا در قرآن

خاستگاه مبحث تمنی و ترجی در واقع حوزه بمغت در زبان عربی است کزه در ایزن زیزربخش و
زیربخش بعدی به مثال های قرآنی این دو مقوله پرداخته میشزود .اازر هزدف اوینزده بیزان آرزویزی
ناممکن یا بعید باشد آن فعل تمنایی نامیده می شود و اار هدف اوینده بیان ارهار امیدواری بزه وقزوع
فعلی ممکن و خوشایند و یا بیان ترس از وقوع فعلی نامطلوب و ممکن باشد به آن فعل ترجی افته می شزود.
ترجی بمعنی امید داشتن به وقوع امری مطلوب و دلخواه است (رشیدی و روضاتیان.)5-9 :5937 ،
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عَسى رَبُّنا َنْ یُبْدهلَنا خَیْراً مهنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغهبُونَ (قل )91 ،
امید است پرورداارمان بهتر از آن را به ما عو

دهد ما به پرورداارمان روی آوردهای .

قالوا وذینا مهن قَبلِ َن تَأتهیَنا وَمهن بَعده ما جِئتَنا قالَ عَسى رَبکُ َن یُهله َ عَزدُوَّکُ وَیَسزتَخلهفَکُ فهزی
األَر

ِ فَیَنظُرَ کَی َ تَعمَلونَ (اعراف)513 ،
افتند :پیش از آنکه به سوی ما بیایی آزار دیدی ( ،ه اکنون) پس از آمدنت نیر آزار می بینی ! (کزی

این آزارها سر خواهد آمد ) افت :امید است پرورداارتان دشمن شزما را هزمک کنزد ،و شزما را در
زمین جانشین (آنها) سازد ،و بنگرد چگونه عمل میکنید!
عَسَى رَبکُ ْ َن یَرْحَمَکُ ْ وَإِنْ عُدتُّ ْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّ َ لهلْکَافهرِینَ حَصهیرًا (اسرا)3 ،
امید است که پرورداارتان بر شما رحز کنزد و اازر بزاز اردیزد (و دوبزاره فتنزه کنیزد) مزا نیزر
برمیاردی و ما دوزخ را برای کافران ،زندانی سخت قرار دادهای .
1-2-1ـ افعال آرزو در قرآن

همانطور که پیشتر اشاره شد ،هنگامیکه هدف بیان آرزویی ناممکن و یا بعید باشد ،از افعال تمنا یزا
آرزو بهره ارفته میشود .در سورههای جمعه و قصص شواهدی از این دسته افعال یافت شد.
قُلْ یا َیهَا الَّذینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُ ْ َنَّکُ ْ َوْلهیاءُ لهلَّهه مهنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُ ْ صادهقینَ (جمعه)9 ،
بگو  :اى یهودیان  ،اار تصوّر مى کنید که شما دوستان خدایید نه مزرد دیگزر  ،اازر راسزت مزى
اویید آرزوى مر کنید تا به دیدار خدا نایل شوید  ،چرا که دوست شیفته دیدار دوست خویش است.
وَ َصْبَحَ الَّذینَ تَمَنََّوْا مَکانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لهمَنْ یَشاءُ مهنْ عهبادههه وَ یَقْدهر لَوْلَزا
َنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَ َ بِنَا وَیْکَأَنَّهُ لَا یُفْلهزحُ الْکَافهرُونَ ( قصص)31،
و بامدادان ،آنانکه دیروز مقا و جایگاه او را آرزو داشتند [چنان حالی شدند که] مزی افتنزد :واى!
اویى خدا رزق را برای هر کس از بنداانش بخواهد وسعت میدهد ،و [برای هر که بخواهد] تنگ مزیایزرد،
اار خدا بر ما منت نگذاشته بود ،ما را نیر در زمین فرو برده بود ،واى اویى کافران رستگار نمیشوند.
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1-2-8ـ افعال تعجب در قرآن

با توجه به تعاری

و شواهد موجود از افعال ایستا در زبزانهزای اونزااون و در قیزاس بزا افعزال

" "surprise, amaze,...در زبان انگلیسی بعنوان افعال ایستا ،میتوان افعال تعجب را نیر ذیزل افعزال
ایستا بشمار آورد .در ادامه نمونه هزایی از آیزات قرآنزی آمزده اسزت .در از افعزال تعجزب بزه همزراه
توضیحات مربوطه بر اساس ترجمه تفسیر المیران آورده شده است:
قُتهلَ الْإِنْسَانُ مَا أَکْفَرَهُ! (عبس)57 ،
خدا بکشد انسان را ،چقدر کفران پیشه است!
در جلد بیست ترجمه تفسیر المیران آمده است که این جمله نفرینى است بر انسان که طبعش طبزع
دلدادن به شهوات و پیروى هواى نفس و فراموش کردن پرورداار خود و استکبار ورزیزدن از پیزروى
اوامر او است .جمله (ما اکفره!) شگفت انگیرى از اصرار انسان در کفران و پوشاندن حق صریح است،
با اینکه او خودش مىبیند و احساس میکند که مدبر خود نیست و کسزى جزر خزداى سزبحان مالز
تدبیر امر او نمىباشد (مکار شیرازی.)999 :5979 ،
ُولَئه َ الَّذهینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفهرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (بقره)571 ،
اینانند که امراهی را به جای هدایت ،و عذاب را بزه عزو

آمزرزش خریزده انزد ،شدففتا! چده

شکیبایند بر آتش!
 -1-2-1افعال مدح و ذم در قرآن

ساختار نحوی مدح و ذ در زبان عربی برای بیان مبالغه و تفخی بکزار مزی رونزد و افعزالی ماننزد
«بئس و نع » نمونههایی از افعال مدح و ذ میباشند (قهرمانی و مطهر.)5937 ،
الَّذهینَ قَالَ لَهُ ُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُ ْ فَاخْشَوْهُ ْ فَرَادَهُ ْ إِیمَانًزا وَقَزالُوا حَسْزبُنَا اللَّزهُ وَ نِعْدمَ
الْوَکِیلُ (آل عمران)579 ،
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همان کسانى که [برخى از] مرد به ایشان افتند مردمان براى [جنگ با] شما ارد آمده اند پس از
آن بترسید و[لى این سخن] بر ایمانشان افرود و افتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتفرى است.
وَمَنْ یُوَلهّهِ ْ یَوْمَئهذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لهقهتَالٍ َوْ مُتَحَیِّرًا إِلَى فهئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مهزنَ اللَّزهه وَمَزأْوَاهُ جَهَزنَّ ُ و
بِئسَ المَصیرُ (انفال)59 ،
و هر کس در آن هنگا به آنها پشت کند -مگر آنکه هزدفش کنزاره ایزری از میزدان بزرای حملزه
مجدد  ،و یا به قصد پیوستن به اروهی (از مجاهدان) باشد ( ،چنین کسزی ) بزه غضزب خزدا ارفتزار
خواهد شد و جایگاه او جهن  ،و چه بد جایفاهی است.
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهه َنْفُسَهُ ْ َنْ یَکْفُرُوا بِما َنْرَلَ اللَّهُ بَغْیاً َنْ یُنَرِّلَ اللَّهُ مهنْ فَضْلههه عَلى مَنْ یَشاءُ مهنْ عهبادههه
فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَ لهلْکافهرِینَ عَذابٌ مُهِینٌ ( بقره)35،
چه بد است آننه که خویشتن را به آن بفروختند که از روى حسد ،به آیاتى که خدا فرستاده بزود
کافر شدند (و افتند ):که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بنداانش که بخواهد( ،آیاتش را)
نازل مىکند .پس به قهر پى درپى الهى ارفتار شدند وبراى کافران ،مجازاتى خوار کننده است.
وَ لَوْ َنَّهُ ْ َقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ ما ُنْرِلَ إِلَیْهِ ْ مهنْ رَبِّهِ ْ لَأَکَلُوا مهنْ فَوْقههِ ْ وَ مهزنْ تَحْزته َرْجُلههِز ْ
مهنْهُ ْ ُمَّةٌ مُقْتَصهدَةٌ وَ کَثهیرٌ مهنْهُ ْ ساءَ ما یَعْمَلُونَ ( مائده)99 ،
و اار آنان (یهود و نصارا) تورات و انجیل و آننه را از سوى پرورداارشان بر آنان نازل شده ،برپا
مى داشتند ،از باالى سرشان (آسمان) و از زیر پاهایشزان (زمزین) روزى مزىخوردنزد .بعضزى از آنزان
میانهرو هستند ،ولى بسیارى از آنان آننه انجا مىدهند بد است.
پس از ارائه نمونههایی از ساختهای ایستا در آیات قرآن کری  ،در ادامه جهت پاسزخ بزه پرسزش
دو پژوهش ،به تشریح چگونگی تشخیص این ساختها بر اساس آزمونهای نحوی -معنایی پرداخته
شده است.
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 -1-1تبیین عملکرد آزمونهای نحوی -معنایی تشخیصی ساختهای ایستا در زبـان عربـی
با ارائه برخی نمونههای قرآنی مطابق دستور نقش و ارجاع
همانطور که پیشتر افته شد ،وندلر به طبقه بندی چهاراانه افعال در دستور نقش و ارجاع پرداخت.
پس از وندلر ،دیوید دوتی طبقه کنشی پایا را به طبقهبندی ونزدلر اضزافه نمزود .دوتزی مجموعزهای از
آزمون های معنایی و نحوی را برای تعری

این طبقات در زبان انگلیسی ارائه داد .با وجود اینکزه ایزن

آزمون ها به دنبال ویژای های نمودی جهانی افعال هستند ،هر زبانی نیاز به آزمون هایی دارد کزه مبتنزی
بر ویژایهای خاص آن زبان باشند .به بیانی دیگر این آزمونها عالی و بینقص نیستند ،اما در مجموع
تحلیلاران را قادر به تشخیص انواع طبقات فعلی میکنند ،البته میران کارآمدی همه آزمونهای مطزرح
شده در این دستور بطور یکسان نبوده و ضروری است که پژوهشگران این آزمون ها را بزا زبزان مزورد
بررسی مطابقت دهند (ون ولین .)45 :1551 ،از مشهورترین آزمونهای موجود بزرای تشزخیص طبقزه
افعال میتوان به آزمونهای ون ولین و الپوال ( )5337و ون ولین ( )1555اشاره کرد که در ادامه از آنها
برای تشخیص افعال ایستا در زبان عربی به همراه برخی مثالهای موجود در قرآن ،بهره ارفته شده است.
 -1-1-1کاربرد نشانه استمراری

اولین آزمون تشخیصی دستهبندی افعال در این نظریه کاربرد نشانه استمراری است که با کم

آن،

افعال ایستا و اذرا ،از دسته افعال تداومی و کنشی متمایر میشوند .مطابق آزمون اول ،افعال مورد نظزر
در این تحقیق نمی توانند بشکل استمراری بکار روند ،اما در ادامه با ارائزه نمونزههزایی از زبزان عربزی
شاهد استفاده ساخت ماضی استمراری بصورت (کان +فعل مضارع) ،در افعزال ایسزتا در زبزان عربزی
میباشی  .در نتیجه بر این اساس میتوان افت که این آزمزون در شزناخت افعزال ایسزتا در ایزن زبزان
ناکارآمد است.
وَ ما هذههه الحَیاةُ الدنیا إِلّا لَهوٌ وَلَعهبٌ وَ إِنَّ الدّارَ اآلخهرَةَ لَهِیَ الحَیَوانُ لَو کانوا یَعلَمونَ (عنکبوت)94 ،
این زندای دنیا چیری جر سرارمی و بازی نیست؛ و زندای واقعی سرای آخرت است ،اار میدانستند.
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جَعَلْنا مهنْهُ ْ َئهمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتهنا یُوقِنُونَ (سجده)14 ،
و از میان آنان اروهی را چون در امر دین شکیبایی ورزیدند و پیش از آن به آیات ما یقین داشتند،
به امامت و رهبری اماردی تا مرد را به فرمان ما به سرمنرل هدایت برسانند.
 -1-1-2کاربرد قیود شدت کنشی مانند «به شدت و با جدیت»

دومین آزمون ون ولین و الپوال ،بیانگر کاربرد قیدهای شدت مانند «به شدت و با جدیت» با افعزال
کنشی و عد استفاده از این قیود با افعال ایستا میباشد ،پس این آزمون برای متمایر کردن افعال ایسزتا
از افعال کنشی قابل استفاده است .با بررسی این آزمون بر روی افعال ایستای عربی ،نتایج کسب شزده
عد همراهی قیود شدت را با افعال ایستا تایید کردند و شواهد بنفع کارآمدی آزمون دو بود .در ادامه
کاربرد برخی از افعال کنشی همنون «خُذوا» در قرآن کری بهمراه قیزودی ماننزد «بِقُزوَّةٍ» مؤیزد همزین
مطلب است.
وَإِذ نَتَقنَا الجَبَلَ فَوقَهُ کَأَنَّهُ رُلَّةٌ وَرَنّوا َنَّهُ واقهعٌ بِهِ خُذوا ما آتَیناکُ بِقُدوةة وَاذکُزروا مزا فیزهه لَعَلَّکُز
تَتَّقونَ (اعراف)575 ،
و هنگامی که کوه را همنون سایبانی بر فراز آنها بلند کردی  ،آنننان که امان کردند بر آنان فزرود
میآمد؛ (و در همین حال ،از آنها پیمان ارفتی و افتی  ):آننه را (از احکا و دستورها) به شما دادهای ،
با قوّت و جدیت بفیرید! و آننه در آن است ،به یاد داشته باشید( ،و عمل کنید )،تا پرهیراار شوید!
وَإِذ َخَذنا میثاقَکُ وَرَفَعنا فَوقَکُ ُ الطّورَ خُذوا ما آتَیناکُ بِقُوةة وَاذکُروا ما فیهه لَعَلَّکُ تَتَّقونَ (بقره)99 ،
و (به یاد آورید) زمانی را که از شما پیمان ارفتی ؛ و کوه طور را باالی سر شما قرار دادیز ؛ (و بزه
شما افتی « ):آننه را (از آیات و دستورهای خداوند) به شما داده ای  ،با قدرت بفیرید؛ و آننزه را در
آن است به یاد داشته باشید (و به آن عمل کنید)؛ شاید پرهیرکار شوید!
یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوةة وَآتَیْنَاهُ الْحُکْ َ صَبِیًّا (مری )51 ،
اى یحیى کتاب [خدا] را با قدرت بگیر و از کودکى به او نبوت دادی .
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 -1-1-1کاربرد قیود سرعت مانند «به سرعت و آهسته»

قیدهای سرعت مانند «آهسته و به سرعت» با افعال کنشی بکار مزی رونزد .ایزن آزمزون مزی توانزد
موجب تمییر افعال ایستا و لحظه ای از افعال تداومی و کنشی شود .بموجب این آزمون ،افعال ایسزتا و
لحظهای به همراه قیود سرعت کاربرد ندارند .در ادامه به نمونههایی از کاربرد قیزود سزرعت بزا افعزال
کنشی در زبان عربی توجه کنید:
هیا ساعدینی ،بسرعة بسرعة
قا الشاب بهدوء
بد الشاب بغسل یدی والدیه ببطء

بیا کمک کن .سریع ،سریع
مرد جوان به آرامی برخاست
مرد جوان به آرامی شروع به شستن دست والدینش کرد

 -1-1-0همراهی با قید «برای یک ساعت یا بمدت یک ساعت»

چهارمین آزمون در دستور نقش و ارجاع به کاربرد عبارت قیدی «برای ی

ساعت» اشزاره دارد .از

آنجاییکه این قید با افعالی استفاده می شود که نمود پایانی نداشته ولی وقوع آنها بزه یز

مزدت زمزان

خاصی نیاز دارند ،آزمون چهار جهت تشخیص افعال ایستا کارآیی الز را دارد .شواهد زبان عربی نیر
کارآمدی الز آزمون یادشده را بهمراه افعال ایستا تایید میکنند .همانگونه که مشاهده میشود جممتی
مانند «کنتُ فی الجَامعةِ ساعةِ واحدة» بمعنی من یک ساعت در دانشگاه بود  ،مورد پزذیرش کزاربران
زبان عربی قرار میایرد.
 -1-1-1همراهی با عبارت قیدی زمان «در یک ساعت»

پنجمین آزمون تشخیصی طبقهبندی افعال ،به کاربرد عبارت قیدی زمزان «در یز

سزاعت» اشزاره

دارد که با افعال ایستا استفاده نمیشود .پس از بررسی شزواهد در زبزان عربزی ،نتزایج بیزانگر کزارآیی
آزمون نا برده در عربی است .بدین مفهو که در این زبان ه مانند فارسی و انگلیسی ،عبارت قیزدی
زمان «در ی

ساعت» با افعال ایستا همراه نمی شود .برای مثال اویشوران عربی ،جملهای مانند جملزه

زیر را استفاده نمیکنند.
* وَجَدتُ العهل َ نافعاً فی ساعتین بمعنی *عل را در دو ساعت سودمند یافت .
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نتیجه
تحلیل ساختهای متنوع زبانی همواره یکی از اهداف نظریههای زبانشناسی بوده است که بزر ایزن
اساس ،نظریهپردازان به دستهبندیهای اونااونی در این حوزه دست یافتهاند .یکی از رویکردهایی کزه
انواع طبقات فعلی را بررسی نموده ،دستور نقش و ارجاع است .پژوهش حاضر بر مبنای این نظریه بزه
طبقهبندیهای مختل

افعال پرداخته و پس از آن با تمرکر بر ویژایهزای سزاختهزای ایسزتا ،انزواع

مختلفی از اینگونه ساختها را در زبان عربی تشریح نمودهاند .افزرون بزر آن ،در ایزن تحقیزق کزاربرد
مثال های قرآنی با هدف بیان ررای

ادبی این کتاب آسمانی بکار رفته است .در پاسخ بزه پرسزش اول

تحقیق باید افت که ساختهای ایستا در این زبان مشتمل بر  3دسته ساختهای اسنادی ،ملکی ،افعال
ناقصه ،افعال حسی و حالتی ،افعال رجا و آرزو ،افعال تعجب و افعال مدح و ذ مزیباشزند .در مقالزه
حاضر این  3دستهبندی مربور در بخش  5-9و نمونههای قرآنی سزاختهزای مزذکور (سزاختهزای
ایستا) در بخش  ،1-9به تفصیل مورد بررسی قزرار ارفتزهانزد .در پاسزخ بزه پرسزش دو پزژوهش از
آزمونهای تشخیصی طبقهبندی افعال طراحی شده توسط ون ولین و الپزوال ( )5337بزه عنزوان ابزرار
تشخیصی استفاده شده است .پنج معیار مطرح شده در آزمونهای این پژوهش عبارتند از :کاربرد نشانه
استمراری ،کاربرد قیود شدت کنشی مانند «به شدت و بزا جزدیت» ،کزاربرد قیزود سزرعت ماننزد «بزه
سرعت و آهسته» ،همراهی با عبارت قیدی «برای ی
زمان «در ی

ساعت یا بمدت ی

ساعت» و همراهی با قیزد

ساعت» .دادههای تحقیق حاضر نشانگر این مه بودند که چهزار آزمزون از پزنج آزمزون

مطرح در این دستور ،کارآمدی الز را در زبان عربی داشتند و تنها آزمزون اول یعنزی آزمزون سزاخت
استمراری در خصوص افعال ایستای عربی کارآیی الز را نداشت و برخمف انتظار ،افعال ایستا بشکل
استمراری بکار میرفتند که شواهدی حاکی از این موضوع نیر از قرآن در تأیید این مه آورده شده است.
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Analyzing Arabic Static Structures Based on Role and
Reference Grammar and Using Evidence from the Holy Qur’an1
Imaneh Sayyad2
Mahinnaz Mirdehghan Farashah3
Abolfazl Rezaei4
Abstract
Role and Reference Grammar (RRG) is a functional-structural theory in which syntactic
structures are combined with semantic structures but the core part is the semantic structure.
This paper aimed to analyze and describe different types of static structures in Arabic
within the RRG and by using examples from the Holy Qur’an. Therefore, the data of this
descriptive-analytic study was gathered from native speakers of Arabic and the text of the
Holy Qur’an. First, different types of static structures in Arabic were explained using the
evidence of the ayahs of the Holy Qur’an. Then, employing the means available in this
grammar, that is, Van Valin and Lapolla's (1997) verb classification tests, static structures
were determined. The results demonstrated that static structures in Arabic are divided into
the following nine categories: attributives, possessives, defective verbs, emotive verbs,
modal verbs, verbs to express wishes and hopes, exclamatory verbs, and verbs for praise or
dispraise. Furthermore, it was found that out of the five tests in RRG, four have the
required efficiency for identifying static structures. In other words, except for the test of
progressive structure, other four tests including the application of adverbs related to the
force of the action, application of adverbs having to do with speed, accompanying the
adverb, e.g. for an hour, and accompanying the adverbs of time are efficient in Arabic.
Keywords: Role and Reference Grammar (RRG), static verbs, static structures in the
Qur’an, diagnostic tests of static structures in Arabic
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