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 چکیده

ستورنو  سنت  س   زبان یهاانیجر نیترمهم از یکی یعرب یس ید ست؛  خیتار طول در یشنا   که یانیجر ا

ستاوردها  س  در آن ید ستاوردها  با موارد از یاریب س   زبان مطالعات ید ست  برابر دیجد یشنا   نیا در. ا

ــمن پژوهش ــان ض ــ تطابق دادننش ــه یبندمیتقس   اب( یامر و یالتزام ،یاخبار  یفعل وجه انواع ةگانس

س  صوب  مرفوع، فعل ةگانسه  یبندمیتق شن  ،یعرب در مجزوم و من ستورنو  که میکنیم رو   زبان سان ید

ــ چگونه را زبان نیا در یالتزام وجه یکاربردها یعرب ــاره با و فیتوص   نییتب را آن ییهامؤلفه چه به اش

ست  آن انگریب پژوهش نیا جینتا. اندکرده صره  مکتب سردمدار  ه،یبویس  که ا   نیتریمیقد صاحب  و ب

صوب  فعل یکاربردها در تیقطععدم نقش به ،یعرب نحو در کتاب شعار ( یالتزام حال  من شته  ا   در و دا

ــبه عوامل به مربوط بحث ــاره بدان ناص ــت کرده اش   او، نظرات از یبرخ خالل از توانیم ن،یهمچن. اس

ستخراج  را گزاره بودن-یرقطعیغ ای یعقط نییتع در ندهیگو دگاهید تیاهم شان  گر،ید یسو  از. کرد ا   ن

  اللتد و زمان نقش یالتزام وجه یکاربردها نییتب یبرا چگونه کوفه، مکتب سردمدار فرّاء، که میدهیم

  لیتکم را بحث نیا آنها ینحو یآرا از یرویپ به یبعد ســانیدســتورنو. اســت دانســته لیدخ را یزمان

  حال  یزمان  یها داللت  نییتع یبرا ینســـب زمان  و مطلق زمان  انی م زیتما  به  مونه، ن یبرا و اند کرده

شاره  یالتزام سان   زبان. اندکرده ا   ود نیا تیاهم سنت،  نیا یهاافتهی به مراجعه بدون ریاخ قرن در شنا

  را نآ یردپا پژوهش، نیا جینتا طبق که یدستاورد  اند؛کرده کشف  یالتزام وجه یکاربردها در را مؤلفه

 .دید توانیم ،یعرب زبان ونینحو کتب در شیپ سال هزار از شیب  در

  .یعرب یسیدستورنو فرّاء، ه،یبویس ت،یقطععدم ،یالتزام وجهها: کلیدواژه

                                                           
 *E-mail: m_valipour@sbu.ac.ir 
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 . مقدمه1

ــان، وجه گفتة زبان ــناس ــت که دیدگاه گوینده را دربارة محتوای  1ش مفهومی اس

طور کلی، ناظر بر عدم قطعیت هکند و بگزاره یا چگونگی وضـــعیت امور بیان می

اســت. در واقع، وجه تعهد گوینده را نســبت به میزان صــحت گزاره یا نوع  گزاره

مایی می     بازن ــت وی برای وقوعِ کنشِ مطرح در گزاره،  ند درخواســ نک.  ک   

Portner, 2009: 1 ،های  (. در زبان 13: 1394پور، ؛ ایلخانی 83: 1386؛ اخالقی

ــت این ابزارها     مختلف، ابزارهای متفاو   تی برای بیان وجه وجود دارند. ممکن اسـ

ــرفی  ــرفی، نحوی، ص ــند. آنچه موردمطالعة  2نحویواژگانی، ص و یا گفتمانی باش

پژوهش حاضــر اســت، آن جنبه از وجه اســت که در ســاختواژة فعل و از طریق  

شان داده می    شاره به وجه در     شود و مقوله صر  آن ن ست. برای ا ستوری ا ای د

صطالح  این مف ستفاده می  3«وجه فعلی»هوم، از ا (. در 83: 1386شود  اخالقی،  ا

دادن رویکرد دســتورنویســان عربی به این مقوله، با پژوهش حاضــر، برای نشــان

ــان می  ــره نش ــردمداران دو مکتب کوفه و بص دهیم که مطالعات تمرکز بر آثار س

دســتاوردهای  دســتورنویســان عربی در بیش از هزار ســال پیش تا چه اندازه به

های اخیر نزدیک است. در قسمت اصلی این پژوهش  بخش  شناسان در دهه  زبان

پردازیم که دســتورنویســان برای تبیین کاربردهای هایی می( به بررســی مؤلفه6

 اند.ها استناد کردهوجه التزامی بدان

 . بیان مسأله 2
ــنت   های مربوط به تاریخ زباندر پژوهش ــتاوردهای س ــی دس ــناس مطالعات ش

ست. در واقع، تکیة          زبان شاید مورد توجه نی سلمان چنانکه باید و  سان م شنا
                                                           
1. modality 

2. morphosyntactic  

3. mood  
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بسیاری از مطالعات در این حوزه بر سنت دستورنویسی اروپایی، باعث غفلت از     

شناسی مسلمانان شده است      ویژه سنت مطالعات زبان های دیگر بهاهمیت سنت 

نک. روبینز   نه،  جه بر یکی از   (. در این پژو1378، 1 برای نمو با عطف تو هش، 

شوار مطالعات زبان    ضوعات پرچالش و د شان     مو سی یعنی وجه، برآنیم تا ن شنا

دهیم که چگونه دستاوردهای دستورنویسان زبان عربی در بعضی از مباحث به      

شود. پیداست که   شناسان در قرن اخیر نزدیک می  مرز دقیق دستاوردهای زبان 

جه فعل      جه و و به مفهوم و ــاره  ثار      اشــ حاتی، جز در آ ــطال با چنین اصـ ی 

شــود، اما پرس این اســت که آیا دســتورپژوهان عربی در ســدة اخیر دیده نمی

ساله      سنت بیش از هزار سی عربی با توجه به  ه اش، با این مفهوم بیگاندستورنوی

سیم    ستم به بیان دیگر، تق بندی انواع وجه فعلی در کتب عربی چگونه و بوده ا

ص   صطالحاتی  ست. عالوه با چه ا شان      ورت گرفته ا ست که ن صد بر آن ا بر آن، ق

و از چه  دهیم دســتورنویســان زبان عربی وجه التزامی را چگونه توصــیف کرده

بندی یکدستی در تحلیل کاربردهای  مفاهیم مشترکی برای دستیابی به صورت   

 اند. متنوع آن سود جسته

 دستورنويسی زبان عربی  . سنت3
سی عربی ب    ستورنوی سابقه      د سی،  سی فار ستورنوی سیار طوالنی دار رخال  د د. ای ب

سابقه دارد،    200تاریخ مطالعات جدی در حوزة دستور زبان فارسی کمتر از    سال 

سابقه     سبوق به  ستورپژوهی در زبان عربی م سال   1200ای بیش از در حالی که د

سامی بیش از     ست. ا ست ما  ها به دنویس از طریق تذکرهنفر نحوی و لغت 4500ا

سال      صلة  سیده که در فا ستیگ ق. فعال بوده 905تا  184های ر : 1391، 2اند  ور

                                                           
1. Robins 

2. Versteegh 
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شک  (. این اقبال به زبان عربی و همت بر توصیف و تشریح اصول و قواعد آن، بی   8

های مذهبی زبان و در اساس به انگیزه های غیرعربمرهون ورود اسالم به سرزمین  

ــت. همین   ــورت پذیرفته اسـ ــیاری ا  صـ ز نحویون، غیرعرب و عمدتاً ایرانی   که بسـ

 اند، گواهی بر این مدعاست. بوده

سیبویه   الکتاب  شتة  ست که به  قدیمی ق(177 م نو ترین کتاب در نحو عربی ا

ما رســیده و تا قرن هشــتم هجری اســاس پژوهش و آموزش نحو بوده اســت. این 

ضی متخصصان    نامیده شده و بع « ةامام النحا»اش و نویسنده « قرآن النحو»کتاب 

بخش اعظمی از سنت دستورنویسی عربی را چیزی جز انبوهی از شرح و تفسیرها      

تاب نمی  یگ،    بر این ک ــت ند  ورسـ قدم،    51: 1391دان نک. دبیرم  و 1389؛ نیز 

Carter, 2004      به همین دلیل، در پژوهش حاضر مفصالً به بررسی آرای سیبویه .)

اء نخســتین نحوی مکتب کوفه اســت که پردازیم. عالوه بر آن، از آنجایی که فرّمی

ــیده، آرای او را نیز به  ــت ما رس ــردمدار این مکتب در این کتابش به دس عنوان س

کنیم. تقابل مکتب بصــره و کوفه اتفاقاً از خالل مواجهة آنها با پژوهش بررســی می

 توجه است. مقولة وجه نیز قابل

 . وجه التزامی در عربی 4
ــر وجود  ــی اجماع وجود دارد: اخباری، به طور کلی، بر س ــه وجه فعلی در فارس س

وزة حبندی مشابهی قائل شد.   توان به تقسیم التزامی و امری. در زبان عربی نیز می

که            ــت؛ چرا حال التزامی اسـ به  عة این پژوهش وجه التزامی و محدود  موردمطال

یسان  های مضارع مطرح است و دستورنو   التزامی در زبان عربی صرفاً در مورد فعل 

شده      زبان عربی در مورد فعل ساً به وجه قائل ن سا ضی یا ا اند یا اینکه آن را های ما

ــته (. Ryding, 2005: 53, 441, 443اند  برای مثال نک. دارای وجه اخباری دانس
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صوب یا مجزوم    فعل ست مرفوع، من ضارع ممکن ا های شوند  برخال  فعل  1های م

سیم          ستند( و تق سًا مبنی ه سا ضی که ا سه ما گانة وجه اخباری، التزامی و بندی 

 کند. با این سه وضعیت فعل مضارع، تطبیق می 2امری

به       به طور کلی و وجه فعلی  به تعریف مفهوم وجه  عنوان یکی از پیش از این، 

یان وجه پرداختیم. زبان      ــتفاده می    ابزارهای ب کنند،  هایی که از چنین ابزاری اسـ

ابل وجه اخباری و التزامی هســتند. التزامی هایی برای تقکم دارای نشــانهدســت

صورتی از فعل گفته می  شود، اگرچه  شود که در بندهای پیرو ظاهر می عمدتاً به 

ممکن اســت در بندهای اصــلی نیز برای بیان مفاهیمی همچون آرزو، امید، ترس، 

ــورت فعلی عمدتاً به مفاهیم غیرواقعی  4یا غیراظهاری 3میل و ... به کار رود. این ص

سی نیز  Palmer, 2001: 1-4داللت دارد   سان،    (. در زبان فار ستورنوی بنا به گفتة د

ــد، آرزو، هد ، اجبار و   ــک و تردید، میل، قص وجه التزامی با مفاهیمی همچون ش

مدی    باط نزدیکی دارد  انوری و اح حال    (. 59: 1376گیوی، الزام و...، ارت ها  تن

سی    شتة التزامی در زبان فار ساخت  دارای وجه فعلی التزامی التزامی و گذ اند. در 

شوند   ــ»حال التزامی پی صورت التزامی فعل      « بـــ شتة التزامی،  ساخت گذ و در 

به عنوان فعل کمکی بیانگر وجه التزامی اســت. وجه امری نیز در فارســی « بودن»

                                                           
نکته ضروری است که در دستورهای زبان عربی از اصطالح یکسانی برای اشاره به وضعیت اسم در           . توجه به این 1

ــتفاده می  ( وNominative caseحالت فاعلی   ــعیت فعل در وجه اخباری اس ــود  مرفوع(. به همین ترتیب، وض ش

التزامی اصــطالح   فعل در وجه وضــعیت ( و بهAccusative caseبرای اشــاره به وضــعیت اســم در حالت مفعولی  

ها  یکســانی اصــطالحات به دلیل یکســانی وندی اســت که اســم و فعل در این موقعیت رود. به کار می« منصــوب»

 ها کاربرد ندارد.  نمایی اسممختص افعال است و در حالت« مجزوم»ترتیب رفع و نصب(. اما اصطالح پذیرند  بهمی

شامل تم jussive. وجه امری  2 ضعیت ( در زبان عربی،  ضارع مجزوم می   هایی میام و صرفاً   شود که فعل م گردد و 

   شامل امر نیست.

3. irrealis 

4. non-asserted  
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صریفی     شوند ت صرفاً در    ساخته می « بـــــ»مانند وجه التزامی با کمک پی شود و 

ــیغة دوم  ــة ص ــناس ــت  نک. اکبری و  ش ــخص مفرد با حال التزامی متفاوت اس ش

شانه (. وجه فعل1395پور، ولی صرفی هایی که ن نحوی وجه التزامی و امری را های 

 گردد. ندارند، اخباری تلقی می

سه ای مستقل و تقسیم  عنوان مقولهتلقی وجه به سی  بندی  ار گانة آن در فارسی ب

ــت ــتقل ظاهراً مبنای     عنوان مقوله جه به  . در زبان عربی نیز و 1نوظهور اسـ ای مسـ

سیم  سیم   بندی فعلتق ست و تق ساس ظاهراً جز    ها نبوده ا ضارع بر این ا بندی فعل م

ــان متأخر دیده نمی  در آثار زبان ــتورنویس ــان و دس ــناس ــود  ش  ;Testen, 1994ش

Ryding, 2005; Sadan, 2012a ،شتر در دستورهای   1369؛ آذرنوش (، اما با غور بی

زامی های وجه التترین مؤلفهبینیم که اتفاقاً دســتورنویســان به مهممی عربی میقدی

شته و بدان  قطعیت و داللتیعنی عدم شعار دا شاره کرده  های زمانی ا صراحتاً ا اند. ها 

 های التزامی ها در تبیین کاربردهای فعل    همچنین خواهیم دید که چگونه این مؤلفه    

ــانی که تمامی متغیرها به جز یکی از دو متغیر      های آیند و در بافت   به کار می   یکسـ

 . شوندکنند و موجب تغییر وجه فعل جمله میمذکور یکسان است، نقش بازی می

ــی، فعل عمدتاً در بندهای قیدی و بندهای متممی همان طور که در زبان فارس

صورت التزامی در می  شابهی بعد از حرو به  ی فآید، در زبان عربی نیز در بندهای م

صبه گفته    صطالحاً به آنها عوامل نا صوب  و در واقع به    که ا صورت من اند، فعل به 

 شود. وجه التزامی( ظاهر می

نت         ــ بان عربی طبق سـ ــارع را در ز عل مضـ ــب ف ــرایط نصـ به طور کلی شـ

سان این زبان می    ستورنوی سیم کرد:     د سته تق سه د صب  1توان به  . وجود عوامل ن

                                                           
انواع   بندیاشاره کرده و آن را مالکی برای تقسیم  « وجه»به مقولة  در فارسی  رسد نخستین کسی که   . به نظر می1

 ( است.  1338فعل دانسته، قریب  
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ــوب می« اذن»و « کی»، «لن»، «أن»یعنی  ــتقیماً منصـ . 2کنند؛ که فعل را مسـ

ـ »، «أو»وجود ادوات  قبل از فعل که در این « لـِ »و « حتی»معیت، « و»سببیه، « ف

گونه عامل آشکار که  . بدون هیچ3؛ 1گرددمقدر عامل نصب تلقی می « أن»شرایط  

گردد. برای اختصار، به همة  مضمره عامل اصلی نصب تلقی می   « أن»در این حالت 

ــبه»ین عوامل، ا ــبه در فعلگوییم. می« عوامل ناصـ های منصـــوب به عوامل ناصـ

 های التزامی هستند. حقیقت همان فعل

 . پیشینة پژوهش5

های اخیر، پژوهشــگران ایرانیِ دســتورزبان عربی اســاســاً توجه چندانی به در دهه

ال نک. های اجمالی به این بحث  برای مثاند و چیزی جز اشاره مسألة وجه نداشته  

صالً بحث    ( در آثار آنها دیده نمی1367آذرنوش،  شود. البته دربارة ابعراب افعال مف

ست، اما عمدة این بحث    سنت زبان   شده ا ستاوردهای  سی عربی و    ها تکرار د شنا

 تر است. تر و روشنبیان آنها به زبانی ساده

ن مسأله توجه  های اخیر به ایشناسان و دستورنویسان غربی در دهه     در آثار زبان

شــده و عمدتاً به تطبیق وجه فعلی اخباری، التزامی و امری با ســه وضــعیت فعل   

ست  برای مثال نک.         شده ا شاره  صوب و مجزوم ا (. این Ryding, 2005مرفوع، من

صیفی دارند  برای مثال نک. تحلیل (. دربارة عوامل Testen, 1994 ها عمدتاً جنبة تو

صبه نیز به  ست     هاتفکیک پژوهشنا صورت گرفته ا  ,Fischer, 1978; Talmonیی 

1993; Sadan, 2012b 2012  2ترین پژوهش در این باب، اثر سادان (. مفصلa)    است

تفکیک، نظرات دســتورنویســان قدیم و جدید دربارة عوامل ناصــبه نقل که در آن به

                                                           
  ر مطابق با نظر اهالی مکتب بصره است.بندی بیشت. این تقسیم1

2. Sadan 
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ث حها به مقایسة دستاوردهای دستورنویسی عربی با مبا    شده است، اما این پژوهش  

سی جدید نپرداخته  زبان شحون از اطالعات و نقل شنا ی هایقولاند و با وجود اینکه م

ها  این پژوهش اند. برای مثال،از دســتورهای قدیم و جدیدند، فاقد رویکردی تحلیلی

تیب، ترعنوان دو مالک متمایز که بههای زمانی بهقطعیت و داللتکمتر به نقش عدم

ای تحلیل کاربردهای التزامی موردتوجه بوده، مســتقیماً در مکتب بصــره و کوفه بر

شان نداده پرداخته ضعیت      اند و البته ن سبتی با و ستاوردها چه ربط و ن اند که این د

 شناسان دربارة وجه التزامی دارد. مطالعات روز زبان

 . دو رويکرد عمده در تحلیل مقولة وجه6
 . عدم قطعیت 1  6

ــت قطعیت عدم  وجه،  مفهوم با  طمرتب کلیدی  مفاهیم  از یکی ای وجه پدیده    .اسـ

هایی را زبانی اســت که دســتور از طریق آن، امکان صــحبت کردن دربارة موقعیت

ــرورتاًکند که فراهم می ــتند ضـ پور، به نقل از ایلخانی Chafe, 1995  واقعی نیسـ

شان بی حالت در  اخباری وجه  .(Portner, 2009 ؛1395  میالتزا وجه برخال  ،(ن

سة دو   مثال، برای. دارد گوینده منظر از امری وقوع قطعیت بر داللت امری، و مقای

«  امیدواربودن»به  «داشتنیقین»دهد که چگونه تغییر فعل جملة زیر نیز نشان می

 گردد. شدن درجة قطعیت و تغییر فعل از اخباری به التزامی میموجب کم

  .  شوددرمان میات یقین دارم که بیماری .1

 .   درمان شودات امیدوارم که بیماری .2

صرفی   در واقع، عدم ساختمان فعل بروز  سأله دقیقاً  پیدا می قطعیت در  کند. این م

ست که در زبان عربی می  صریفی همان اتفاقی ا عل ای که فافتد. در این زبان، وند ت

 پذیرد، عالمت نصب است. التزامی می



 117     پور      مونا ولی /...ديجد یشناسزبان یبرا یعرب یسيدستورنو سنت یدستاوردها 

 

 ع(.من المرضِ  مرفوتَبرأُ أطم نّ بأنّک  .3

 من المرضِ  منصوب(.تَبرَأَ أرجو أن  .4

ــت و وجه التزامی عمدتًا            وجه بیانگر دیدگاه گوینده دربارة محتوای گزاره اسـ

شود که گوینده وقوع رویدادی را غیرقطعی تلقی کند. در صورت هنگامی ظاهر می

شــود و گاهی بودن گزاره از منظر گوینده، حضــور عوامل نصــب ناممکن میقطعی

شــود و در وجه اخباری عوامل ناصــبه حاضــر باشــند، فعل منصــوب نمیحتی اگر 

شناسان تمایز وجه اخباری با التزامی   ماند. امروزه بسیاری از زبان  مرفوع( باقی می

( دســتورنویســان عمدتاً  Palmer, 2001دانند  را بازنمایی تمایز واقع و ناواقع می

ــبه پرداختهبه ــی عوامل ناص ــیفما نقش عدماند، اتفکیک به بررس  قطعیت در توص

ـ »، «أن»کاربردهای  مستقیماً لحاظ شده است. از همین رو، در « حتی»و « و»، «ف

ــی این چهار عامل کفایت می         های کنیم و با مروری بر تحلیل  این بخش به بررسـ

شان می     سان، ن ستورنوی قعطیت و میزان مدخلیت آن را دهیم که آنها مفهوم عدمد

ــبه در فعل بعد از خود  درآوردن فعل به وجه التزامی(      در تأثیرگذاری عوام    ل ناصـ

 اند. بندی کردهچگونه صورت

 . أن1  1  6

ن را دانند و آترین عامل نصب می را اصلی « أن»دستورنویسان زبان عربی باالتفاق   

صبه » صدریه »یا « نا ضارع وارد می   می« م سر فعل م شود و در  نامند. این حر  بر 

صی آن   صوب می  شرایط خا ضارع   کند. علیرا من شتر اوقات فعل م رغم اینکه در بی

منصوب و به وجه التزامی است، گاهی نیز مرفوع است. سیبویه و اکثر   « أن»بعد از 

اند قطعیت توضیح داده و نشان داده  متعاقبانش، تمایز میان این دو اعراب را با عدم

ــارع بعد از  ــد،« أن»که اگر وقوع فعل مض ــورت  غیرقطعی باش ــارع به ص فعل مض
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یه،       ــیبو نک. سـ هد بود   ــوب  التزامی( خوا أخفش،  ؛166-167: 3م/1988منصـ

برّد،    303-304: 1م/1985 م بن  30: 2م /1968؛ 49: 1م/1968؛  ســــراج، ؛ ا

ــارع مرفوع  اخباری( (209: 2م/1988 ــد، فعل مضـ . اما اگر این ویژگی غایب باشـ

ــود که داللت بر   هایی ظاهر می  لبعد از فع  « أن»ماند. در واقع، وقتی   باقی می  شـ

ضارع بعد از      عدم ست و...( دارند، بر فعل م شک و احتمال و آرزو و درخوا قطعیت  

مل می  ــوب می خود ع ند و آن را منصـ جه التزامی        ک به و قت،  ید و در حقی ما ن

آید، غیرقطعی اســت. به ســخن آورد. وقوع فعلی که به صــورت التزامی درمیدرمی

ــود فعلقطعیت دارد، موجب میوجود فعلی که داللت بر عدم دیگر، در بند پایه  ش

شود. برای نمونه، در جملة     صورت التزامی ظاهر  ، «أرید أن أذهبَ»در بند پیرو به 

ــت و تمایلی مبنی بر « أرید»فعل  داللت دارد، اما اینکه در عالم « رفتن»بر خواس

ــت    « رفتن»واقع  ــخص اسـ ــورت بپذیرد یا خیر، غیرقطعی و نامشـ . به اعتقاد   صـ

صلی بین      ست.  « أنّ»و « أن»دستورنویسان، تمایز ا بعد از افعالی « أن»در همین ا

« أنّ»شود که داللت بر شک، تردید، آرزو، دستور و.... داشته باشند، ولی       ظاهر می

و  3های داللت کنند  نک. مثال 1شود که بر اطالعات قطعی بعد از افعالی ظاهر می

گردد هایی ظاهر میبعد از فعل« أن»شود که ردی مشاهده می. با این همه، موا2(4

                                                           
1. solid knowledge  

ــر  2 ــی کرده  « أنّ»و « أن»( با رویکردی تاریخی تحول معنایی و تأثیر نحوی 1978. فیش را در طول تاریخ بررس

ست. به گفتة او   شته     « أنّ»ا سیک معنای تأکیدی دا شاکال س فاقد چنین معنایی بوده « أن»اما  ،در عربی پی ت. با  ا

هایی ظاهر گردد که داللت بر قطعیت دارند؛ چراکه  باعث شــده که بعد از فعل« أنّ»گذشــت زمان، معنای تأکیدی 

ــت و نمی     ،  در گذار تاریخی   ،ترتیب توان بر رویدادهای غیرقطعی تأکید کرد. بدین     مفهومِ مالزمِ تأکید، قطعیت اسـ

به   Fischer, 1978های قطعی، ظاهر شــده اســت  د از فعلبع« أنّ»های دال بر عدم قطعیت و بعد از فعل« أن»

  (.Sadan, 2012a: 13-14نقل از 
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، در حالت مرفوع و به    «أن»که داللت بر قطعیت دارند. در این موارد، فعل بعد از       

 کند:ماند و تغییری نمیوجه اخباری باقی می

 .دهی[]یقین کردم که آن کار را انجام نمیقد تَیَقَّنتُ أن التَفعَل ذاک  .5

ــخن آنان را   ]مگر نمی«  أن الیَرجعُ إلیهم قوالًأفال یَرَونَ » .6 ــخ س ــاله[ پاس بینید که ]گوس

 (.165-166: 3م/1988(  سیبویه، 89 طه،  دهدم[نمی

ــیبویه و متعاقبانش، این موارد را     ــع یقین و ایجاب»سـ دانند، زیرا می« موضـ

لیل  داند که داللت بر قطعیت دارند و به همین       به کار رفته   « أن»هایی قبل از   فعل 

: 3م/1988توانند منصــوب باشــند  ســیبویه، نمی« الیرجعُ»و « التفعلُ»های فعل

دانند، زیرا این می« أن ناصـــبه»را در چنین مواردی، متفاوت از « أن»(. آنها 166

ــع یقین و ایجاب به کار رود. به جای آن، به عامل نمی دیگری « أن»تواند در موض

ود نب»بودن ه( اســت که منظور از مخففمحذوف و همخفف  «أنّه»بمنزلة اند که قائل

اســت. به عبارت دیگر، « نبود ضــمیر متصــل»بودن و منظور از محذو « تشــدید

ست با این تفاوت که  « أنّه»گاهی دقیقاً همان کاربرد « أن» را دارد و به همان معنا

(. دقیقاً به همین دلیل 152: 3م/1988دچار حذ  و تخفیف شده است  سیبویه،    

أن »گویند. می« أن مخففه»، «أن»ســـت که دســـتورنویســـان پس از او به این ا

فه  باقی             « مخف عد از آن در وجه اخباری  عل ب ندارد و ف عدش  عل ب تأثیری روی ف

ند. جملة    می فتُ أن تقول ذاک *»ما یل     *«  عَرَ به دل که آن را بگویی(  ــتم  دانسـ

 منصوب شدن فعل در موضع یقین و ایجاب، نادستوری است. 

طور که گفتیم دستورنویسان زبان عربی میزان داللت فعل بر قطعیت را در   انهم

ــورت « أن»اثرگذاری  ــته و برای ص را به دو « أن»بندی آن بر فعل بعد از خود دانس

ست که مالک   اند، اما پرسش مهمی که مطرح می گذاری کردهصورت نام  شود این ا

ا بررســی وقوع رویدادها در ســنجش میزان قطعیت گزاره چیســت. آیا این قطعیت ب
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گرددم در ادامه پاسخ دستورنویسان زبان عربی به این پرسش      جهان واقع تعیین می

 شناسان نزدیک است.  کنیم. پاسخی که بسیار به دیدگاه زبانرا بررسی می

صه، می به دن ش  توان گفت که درجة قطعیت فعل بند پایه در التزامیطور خال

ضارع بند پیرو، یع  ساس   «أن»نی فعل بعد از فعل م ، دخالت مستقیم دارد. بر این ا

سیم می     سته تق سه د . افعالی 1کنند: افعال بند پایه را به اعتبار دیدگاه گوینده به 

شخص و قطعی دارند مثل   ستم(؛  « عَلبمتُ»که داللت بر دانش م . افعالی که 2 دان

شتم « رَجَوتُ»داللت بر انتظار و تردید دارند مثل  سیدم(؛  « خبفتُ»( و  امید دا  تر

ان  گم« ظَنَنتُ». افعالی که وضــعیتی بینابین دســتة نخســت و دوم دارند مثل  3

سببتُ »کردم( و  (. اگر فعل بند پایه 209: 2م/1988سراج،   ابن 1 گمان کردم(« حَ

خواهیم داشت و فعل به صورت اخباری  مرفوع(   « أن مخففه»از دستة اول باشد،   

سازندة بافت یقین و ایجاب  خواهد بود. این افعال گر اند. ابر قطعیت داللت دارند و 

ناصـبه خواهیم داشـت و فعل به صـورت    « أن»فعل بند پایه از دسـتة دوم باشـد،   

شاره می       سیبویه ا ستة دوم  صوب( خواهد بود. در مورد د کند که چون التزامی  من

ــبت      « خبفتُ »و « رَجَوتُ»هایی نظیر  فعل  به وقوع امری  بیانگر تردید گوینده نسـ

تواند به صــورت مرفوع  اخباری( ذکر گردد. نمی« أن»اســت، فعل مضــارع بعد از 

 که داللت بر قطعیت وقوع امری دارد( بعد از این افعال نیز      « أنّ»بنابراین آوردن  

: 3م/1988شــود  ســیبویه، شــدن جمله مینادرســت اســت و منجر به نادســتوری

167)2: 

 دهی(ارم که انجام میامیدو*أرجو أنّک تَفعلُ  * .7

                                                           
 نیز به کار روند.  «( مطم ن شدن»توانند در معنای یقین  مانند ها می. این فعل1

شاره می   2 سیبویه همچنین ا شی أن تفعلُ »ای نظیر کند جمله.  ست که گوینده از وقوع امر   « أخ تنها وقتی جائز ا

 (.167: 3م/1988مطم ن باشد  سیبویه، 
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رود که رویداد مورد نظر وقتی به کار می« أن»به گفتة أخفش، فعل منصوب به 

شد. او فعلی را که داللت بر آرزو دارد، مثال  « غیرواجب»  غیراخباری/غیرقطعی( با

شاره    می شباهت این افعال با افعالی که داللت بر ترس  و تردید( دارند، ا آورد و به 

ــیتُ أن التکرمَنی»کند مثل می ــیدم که احترامم نکنی( «خشـ : 1م/1985   ترسـ

کند که این کاربرد به رویدادهایی (. به همین ترتیب، مبرّد نیز اشاره می304-303

 محل « مطلوب» به معنی قطعی( نیستند، بلکه بیشتر   « ثابت»اختصاص دارد که  

ه آید که ب   د از فعلی میبع « أن» مورد انتظار(اند. بنابراین وقتی    « متوقع»آرزو( و 

نه »اطالعاتی قطعی داللت دارد، در معنای     تأثیری روی فعل   به کار می   «أ رود و 

 (.30: 2م/1968؛ 49: 1م/1968بعد از خود ندارد  

اگر فعل از دستة سوم باشد، بسته به دیدگاه گوینده ممکن است فعل بند پیرو      

(. 209: 2م/1988سراج،  شد  ابن یا التزامی  منصوب( با  به صورت اخباری  مرفوع( 

سیبویه توضیح می      سوم  شدن فعل بعد از  در مورد دستة  ه ب« أن»دهد که مرفوع 

سبت به وقوع امری که بعد از    ست که گوینده ن شده،   « أن»این دلیل ا شاره  بدان ا

ست و این امر را قطعی تلقی می  سببتُ  »کند. برای نمونه، در جملة  مطم ن ا قد حَ

سببَ »، «اکأن الیقولُ ذ به معنای افعالی که داللت بر یقین دارند، به کار رفته « حَ

شده بودم که آن را نمی    ست  مطم ن  شاره می ا کند که فعل گوید(. وی در ادامه ا

ــارع در همین جمله می ــکل منصــوب درآید و مض ــببتُ»تواند به ش متراد  « حَس

(. به 166-167: 3م/1988و متضــمن معنای تردید باشــد  « خبفتُ»و« خشــیتُ»

 «أن»عبارت دیگر، منصوب  التزامی( یا مرفوع  اخباری( شدن فعل مضارع بعد از     

 (.49: 1968/1در این دسته، به دیدگاه گوینده بستگی دارد  نیز نک. مبرّد، 

مضارع  هایبنا بر آنچه گفته شد، سیبویه تمایز بین وجه التزامی و اخباری فعل

ــورت داند. در واقع،  ربارة میزان قطعیت آن گزاره می  بندی دیدگاه گوینده د    را صـ
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شناسان توضیح سیبویه دربارة شرایط نصب فعل بسیار نزدیک است به تعریف زبان    

شـدة تلقی گوینده از میزان  از مفهوم وجه، چراکه وجه عمدتاً به صـورت دسـتوری  

 . Narrog, 2005)1 گردد ها تعریف میصحت و قطعیت گزاره

 . ف 2 1 6

صب فعل بعد از خود        «فـــــ» صی موجب ن شرایط خا ست که در  یکی از ادواتی ا

ــیف دیگر ویژگی  می ــرایط و توص ــود. تعیین این ش های های این عامل، از بحثش

دو « ـــف»های نحو است. به عقیدة سیبویه، فعل بعد از و سایر کتاب الکتابدشوار 

ست یا اینکه می    حالت دارد: صوب ا ساس اعرا یا من ب فعل قبلش مرفوع یا تواند برا

ــ»منصوب یا مجرور باشد. در حالت اخیر،    مثل یک حر  ربط معمولی عمل « فــ

 (.28: 3م/1988  2کند که دو فعل مضارع را به هم ربط و عطف داده استمی

صب فعل بعدش می « فـــــ» و « جزا»، «جواب»شود، به آن  وقتی که موجب ن

ضیح داده ک   شود. ابن گفته می« سببیه » شباهت معنایی  سراج تو ه دلیل این امر 

ـ »فعل منصوب به  التدنو من االسد »، به بندهای جواب شرط است؛ مانند جملة «ف

خوردت( که در واقع شــبیه این جمله اســت:  نزدیک شــیر نشــو که می« فیأکلَک

سد؛ فإنک إن تدنو منه یأکلک » شو که اگر نزدیکش    « التدنو من اال شیر ن  نزدیک 

سان معنای      (. 183: 2م/1988 خوردت(. شوی می  ستورنوی سیبویه، فرّاء و بقیه د

                                                           
شــوند.  ترتیب به وجه اخباری و التزامی ترجمه می. معادل افعال دســتة اول و دســتة دوم در فارســی نیز دقیقاً به1

«  ردنفکر ک»های اتفاقاً وضعیت بینابینی دستة سوم در فارسی نیز دقیقاً مصداق دارد  برای مثال در مورد محمول      

 «(.حدس زدن»و 

شاره می می« اشراک »سیبویه این وضعیت را    .2   «انقطاع»کند که اعراب رفع ممکن است براساس   نامد. همچنین ا

ــ»(. انقطاع به این معنی است که فعل بعد از  52: 3م/1988 باشد   آغازگر یک جملة جدید است که فاعل آن  « فــ

 (.478، 477، 64، 26: 1م/1983قائل است   اشراک و انقطاع  است نا ( محذو  است. فرّاء نیز به سه حالت نصب،



 123     پور      مونا ولی /...ديجد یشناسزبان یبرا یعرب یسيدستورنو سنت یدستاوردها 

 

سته   شرطی دان ست که  این جمالت را نزدیک به معنای جمالت  اند. این بدین معنا

 نک. سیبویه، قبل از آن بستگی دارد  به تحقق عمل  فعل(« فـ»تحقق فعل بعد از 

قُم فأغضبَ  التَ »(. حریری مثال دیگری را 27: 1م/1983؛ فراء، 28-41: 3م/1988

سی می    برنخیز که از تو خشمگین می « علیک شرطی بازنوی صورت  کند: گردم( به 

ضبْ علیک » شمگین می « إن تَقُمْ أغ -313م:1997شوم(     اگر برخیزی، از تو خ

ــ»طور کلی، وقتی  (. به312 شــود، بیانگر تأثیر یا با فعل منصــوب همراه می« فـــ

مبادا » ،«که»، «تا اینکه»ر به صــورت نتیجة گفتة قبلی اســت و در فارســی بیشــت

ست که چنین معانی    و امثالهم ترجمه می« که ضح ا صورت جملة  شود. وا ای را به 

 توان بازنویسی کرد.شرطی نیز می

ــ»یکی از اصطالحات پایه و مهم در ارتباط با کاربرد   که سیبویه و بسیاری از   « فــ

، وقتی «فـ»تة آنها، نصب فعل بعد از است. به گف« واجب»اند، متعاقبان وی به کار برده

ــت که جملة قبل امکان ــد. در غیر «واجب»پذیر اس ، یعنی مالزم معنای قطعیت نباش

ضارع همراه با     صورت، فعل م صب امکان « فـــــ»این  پذیر  حتماً باید مرفوع گردد و ن

 (. فرّاء و دیگر38: 3م/1988 سیبویه، شود(  بشو؛ پس می« کن فیکونُ»نیست، مانند 

«  غیرواجب»بایســت اند که جملة اول میدســتورنویســان نیز به این نکته اشــاره کرده

 (.229-230: 2م/1983باشد تا فعل بتواند منصوب گردد  فراء، 

ــاره کرده  ــان به آنها اش ــتورنویس ــطالحاً غیرواجبی که دس اند، چند جمالت اص

ــد: نوع  ــتفهــام  »، «نفی  »ان و « دعــا»، «امر »، «نهی  »، «ترجی  »، «تمنی   »، «اسـ

بندی (. جالب است که مشابه این دسته   28-41: 3م/1988 سیبویه،  « تحضیض »

ــان نیز دیده میدر آثار زبان ــناسـ ــود  شـ پور، به نقل از ایلخانی Chafe, 1995شـ

جانی،       1395 قل از جر به ن ــی   فاریسـ هان  1060-1061: 2م/1982(.  ( و ابن بر
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نبودن آنها یعنی  «واجب»را ها ( ویژگی عمدة این دسته 353: 2م/1984العکبری  

 اند.عدم داللتشان بر قطعیت دانسته

ست که اگر روی    « فـــــ»طور کلی، جملة قبل از  به ضی ا عمدتاً یک جملة فر

ها شد. معنای این جملهمنصوب شده است نیز، محقق می« فـ»داد، فعلی که با می

که تنها در کند های ناممکن اســت. ســیبویه صــراحتاً اشــاره میشــبیه به شــرطی

ضی تلقی کند، فعل می      ست را فر تواند صورتی که گوینده عمل مذکور در بند نخ

ست  بایمنصوب گردد؛ ولی اگر این عمل واقعاً صورت پذیرفته باشد، فعل حتماً می   

در مورد اخیر، سیبویه باز هم به تأثیر نظر گوینده در تعیین قطعیت و  .مرفوع شود

 (.35-36: 3م/1988 وجه فعل تصریح کرده است 

ـ »فرّاء نیز متناسب با مباحث نحوی مربوط به قرآن، دربارة فعل منصوب به  ، «ف

بعد از نفی، بعد از ســؤال و آرزو و تمنا، بعد از نهی و امر و بعد از بندهای نامحقق، 

؛ 477-478، 276، 157، 26-28: 1م/1983همانند ســیبویه ســخن گفته اســت  

ــان نیز عمدتاً  235، 132، 9 :3؛ ج422، 229، 225، 79: 2ج (. باقی دســتورنویس

ــ»هایی را که در آنها اند و ساختهای سیبویه را تکرار کردهگفته موجب نصب « فـ

، «امر»، «نهی»، «تمنی»، «اســتفهام»، «نفی»شــود، تحت عناوین فعل بعدش می

ضیض »، «دعا»، «عرض» م(، به 1984مالک  اند. از زمان ابنآورده« ترجی»و « تح

« طلب»اشــاره شــده اســت. « طلب»و « نفی»ها تحت دو عنوان کلی این ســاخت

ساخت     ست که تمامی  صطالحی ا ستثنای  ا . گیردرا دربرمی« نفی»های مذکور به ا

سته       با توجه به مثال شد که این د شان داده  سی ن ها به رویدادهایی های موردبرر

ــ»غیرقطعی داللت دارند و تنها در این صورت است که  تواند بر فعل بعد از می« فـ

 خود عمل کند و آن را به شکل منصوب دربیاورد. 
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 . و3  1  6
ـ »و « و»کند که سیبویه در ابتدای بحثش دربارة این ادات اشاره می ی  از نظر معنای« ف

ــانی دارند. جمله     ، آید نیز می« و»ای که قبل از   متفاوت ولی از نظر نحوی رفتار یکسـ

شد تا فعل بعد از  یا ب «غیرواجب»باید  صوب « و»ه عبارت دیگر غیرقطعی با  بتواند من

به گفتة  (.41: 3م/1988  1حر  عطف معمول اســت« و»شــود. در غیر این صــورت، 

ــ»ناصبه  همانند  « و»هایی که سیبویه بافت  ز اند ارود، عبارتدر آنها به کار می«( فــ

ستفهام »، «نفی» هایی  فرّاء نیز مثال (.41-46: 3م/1988 « نهی»و « امر»، «آرزو»، «ا

لت دارد             را از قرآن ذکر می مذکور دال عانی  لة اول بر م عل جم ها ف که در آن ند    ک

قاً   (.64: 3؛ ج71: 2؛ ج292، 276، 236، 235، 221، 115، 34، 33: 1م/1983 دقی

ها را به دو م( و بعضی از دستورنویسان بعد از او این بافت1984مالک  ، ابن«فـــ»مثل 

 ترتیب، دســـتورنویســـان به نقشایناند. بهتقســـیم کرده« طلب»و « نفی» دســـتة

 اند.قطعیت در التزامی شدن فعل در این موضع اشاره کردهعدم

 . حتی4 1 6

های نحوی و معنایی زیادی ممکن اســت به کار حرفی اســت که در بافت« حتی»

سی کرده    صالً کاربردهای آن را برر سیبویه در دو نوع  از اند. رود و نحویون مف نظر 

ــوب می« حتی»، فعل بعد از   جمله  إلی »معنای  « حتی». وقتی که  1گردد: منصـ

شد؛      « أن شد و فعل بعدی بیانگر معنای غایت با شته با به « حتی». وقتی که 2دا

و « به این منظور که  »به معنی  « حتی»به کار رود. در این حالت،      « کی»معنی 

ــت و قاعدتاً وق    « برای اینکه » گردد، وع یا الوقوع فعلی که بعد از آن ذکر می   اسـ
                                                           

ــاس  1 ــیبویه براس ــراک». در این حالت، فعل دوم به بیان س ــاس « اش گردد. مرفوع می« اتباع»و به بیان فرّاء براس

شاره می     « انقطاع»سیبویه به احتمال   ساس نیز ا شدن فعل بر این ا (. فرّاء نیز موافق  41: 3م/1988 کند و مرفوع 

 (.68: 2م/1983کند  استفاده می« استینا »از اصطالح « انقطاع»اصطالح است ولی به جای 
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اساس  را بر« حتی»ترتیب، سیبویه مواضع نصب فعل بعد از    اینبهنامشخص است.   

ــع رفع فعل بعد از      معنا تعیین کرده، اما به مالک    های زمانی نیز در تعیین مواضـ

در مواضـــع رفع، بیانگر حال یا « حتی»اشـــاره کرده اســـت. به گفتة او، « حتی»

 .(17: 3م/1988  تواند به آینده داللت داشته باشدذشته است و نمیگ

اشــاره «( کی»و « إلی أن »اکثریت دســتورنویســان به دو معنی غایت و هد  

اند که این قصد و هد ، باید چیزی باشد که اند و البته متذکر این شرط شده  کرده

صوب نمی     صورت، فعل من ست، در غیر این  به عبارت دیگر، شود.  مدنظر گوینده ا

شان نمی     « حتی»اگر فعل بعد از  صد گوینده را ن شد، ق صرفاً  مرفوع با دهد، بلکه 

 بیانگر نتیجة طبیعی یا زمانی است. 

ــوب به  به  ــارع منص ــان کاربردهای فعل مض ــتورنویس را « حتی»طور کلی، دس

ساس ویژگی   هاند که در بخش بعدی بهای زمانی بررسی کرده ها و داللتعمدتاً برا

آن پرداخته خواهد شــد. در این میان، اشــارات واضــحی به نقش عدم قطعیت  از  

حاجب، وقوع رویدادی که فعل منصــوب منظر گوینده( نیز وجود دارد؛ به گفتة ابن

بدان اشاره دارد، موردانتظار است، اما قطعی نیست و براساس منظر   « حتی»بعد از 

ارت دیگر، اگر نیت واقعی گوینده گوینده ممکن اســـت رخ دهد یا رخ ندهد. به عب

ــت یا روی می        ــد که اتفاق حقیقتاً در عالم واقع روی داده اسـ دهد، فعل   این باشـ

 (.20ـ19: 2م/1982حاجب، گردد  ابنمرفوع می

ــمن تأیید مالک  ــترآبادی ض ــب یا رفع فعل بعد از اس های زمانی در تعیین نص

ای تعیین وجه فعل کفایت های زمانی همیشه بر کند که مالک، تصریح می «حتی»

«. مذاک إلی قصد المتکل »کننده است:  کند و در این میان قصد گوینده تعیین نمی

ــورتی فعل بعد از  ــوب می« حتی»درواقع، در ص گردد که گوینده وقوع آن را منص
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شخص نمی  ست یا    محتمل بداند، اما نهایتاً م شود که آن رویداد حقیقتاً رخ داده ا

این معناست که رویداد موردنظر یا در گذشته رخ داده است یا     خیر. اعراب رفع به

دادن است یا قصد گوینده این است که نشان دهد این رویداد رخ داده     در حال رخ

 (.57-58: 4تا/دادن است  استرآبادی، بییا در حال رخ

 . داللت زمانی 2 6

ــعیت داللت زمانی فعل که این هر دو های حال التزامی در کنار عدم قطعیت  وضـ

های التزامی شدن وجه فعل است. در ادامه،   ارتباطی تنگاتنگ باهم دارند(، از الزمه

ضی از زبان      شارة اجمالی به نظر بع سان    ضمن معرفی مقدماتی این مالک و ا شنا

گیری دستورنویسان زبان عربی را در   دربارة اهمیت آن در تعیین وجه فعل، موضع 

  این باب بررسی خواهیم کرد.

، زمان 2های زمانی به سه نقطه زمان گفتار ( برای تعیین داللت1947  1رایشنباخ 

شاره می  4و زمان مرجع 3رویداد دارد و زمان گفتار، نقطة  5کند. زمان ماهیتی اشاری ا

ــت. به عبارت دیگر، در ــه زبان اکثر مرجع آن اس ها با اتکا به زمان گفتار، زمان به س

ــته و حال و آینده  ــتة گذش ــیم میدس ــود. برای مثال در فعل تقس زمان « رفتم»ش

زمان رویداد همزمان با « رومدارم می»رویداد قبل از زمان گفتار  گذشــته(، در فعل 

زمان رویداد بعد از زمان گفتار  آینده( است.   « خواهم رفت»زمان گفتار  حال( و در 

آن صرفاً به دو   زمانی است که برای تعیین  7«زمان مطلق»(، 1985  6به گفتة کامری
                                                           
1. Reichenbach 

2. speech time  

3. event time  

4. reference time  

5. deictic  

6. Comrie 

7. absolute   
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اما همیشــه مالک تعیین معنای زمانی ، نقطة زمان گفتار و زمان رویداد نیاز اســت

ستقیماً نمی   ست یا م ار توان با ارجاع به زمان گفتافعال، زمان گفتار  نقطة اکنون( نی

   شود. گفته می 1«زمان نسبی»هایی، آن را تعیین کرد. به چنین زمان

ــاریدر واقع، زمانی که نقط ــد زمان  ه مرجع اش اش زمان گفتار  نقطة اکنون( باش

 مطلق و آنچه نقطه مرجعش را بافت یا عنصر دیگری تعیین کند، زمان نسبی نام دارد. 

ــی می   حال  »و « حال اخباری  »توانیم بگوییم که تفاوت   در مورد زبان فارسـ

ست. درواقع، حال اخباری   « التزامی سبی بودن زمان ا شه  در همین مطلق یا ن همی

ــت، اما حال التزامی همزمان یا بعد از نقطه            ای همزمان یا بعد از نقطة اکنون اسـ

ست. برای مثال، در بندهای متممی، فعل بند پایه       شاپیش مشخص نی ست که پی ا

ای بعد کنندة زمان مرجع اســـت. در این جمالت، فعل حال التزامی به نقطهتعیین

 دارد.   از زمان فعل اصلی  فعل بند پایه( داللت

 اش ازدواج کند. علی دوست دارد که با دخترعمه .8

 اش ازدواج کند. علی دوست داشت که با دخترعمه .9

ثال  مانی             9و  8های  در م یه، در ز پا ند  عل ب به ف بت  ــ ند متممی نسـ عل ب ، ف

ست »متعاقب « کردنازدواج»متعاقب قرار دارد. به عبارت دیگر،  شتن دو ست.  « دا ا

ــت، فعل حال التزامی در بند متممی به          فارغ از اینکه زمان فعل      بند پایه چیسـ

 های فراوانکند. این وضعیت در بندهای قیدی نیز مثالزمانی بعد از آن داللت می

ــت، تحقق هد       11و  10های  دارد. برای نمونه، در مثال   که دارای بند هد  اسـ

ست        شده ا شاره  ست که در بند پایه بدان ا . به موردنظر، منوط و متعاقب عملی ا

                                                           
1. relative    
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ردن(، کعبارت دیگر، فارغ از اینکه زمان فعل بند پایه چیست، فعل بند پیرو  ازدواج

 پس از آن قرار دارد. 

 اش ازدواج کند. انداز کرد تا با دخترعمههایش را پسعلی پول .10

 اش ازدواج کند. کند تا با دخترعمهانداز میهایش را پسعلی پول .11

ــت؛ یعنی  بینم زمان فعل حال التچنانکه می ــبی اس زامی در موارد مذکور، نس

ــبت به نقطة زمانی فعل بند پایه تعیین می          ــت که د گردد. این نکته نسـ ر ای اسـ

 Darzi andشناسان بوده است  در مورد فارسی نک.     های اخیر مورداشارة زبان دهه

Kwak, 2015      سی عربی از دیرباز موردتوجه بوده و حتی ستورنوی سنت د (، اما در 

سبی(، دست    ئلسابقة قا  کم به قرن چهارم هجری شدن به دو نوع زمان  مطلق و ن

 گردد. برمی

ــتور بحث دربارة داللت        زمانی فعل التزامی عمدتاً      از آنجایی که در کتب دسـ

درگرفته اســت، به بررســی این چهار « حتی»و « إذن»، «کی»، «أن»ذیل حرو  

ن داللت زمانی و میزان دهیم که دســتورنویســاکنیم و نشــان میعامل کفایت می

 اند. گفتنی است که بندی کردهشدن فعل را چگونه صورت  مدخلیت آن در التزامی 

عنوان سردمدار مکتب کوفه، بیش از سیبویه بر این عامل تأکید داشته و آن فرّاء به

 شدن فعل مؤثر دانسته است.  را در التزامی

 . أن1 2 6
تزامی یعنی اعراب رفع و نصب فعل مضارع بعد   بعضی از نحویون تمایز اخباری و ال 

ــاره به داللت   « أن»از  ــیح می   را با اشـ دهند. یکی از تمایزات های زمانی آنها توضـ

ست. به گفتة فرّاء، اگر فعلی        صوب از منظر آنها همین ا ضارع من ضارع مرفوع و م م

 هشــود به آیندة مطلق  اتســتقبال المحض( داللت داشــتذکر می« أن»که بعد از 
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ضارع             شد، فعل م شته با صوب و اگر به حال داللت دا ضارع باید من شد، فعل م با

ــد  می ــت مرفوع باش « أن»هایی که بعد از . او در مورد فعل(213: 1م/1983 بایس

شینی  جانقابل« لیس»با « ال»شوند، گفته است که اگر   منفی می« ال»آیند و با می

ــد،        ــوب یا مرفوع باشـ ــت منصـ ــد، فعل ممکن اسـ «  لیس»با  « ال»ولی اگر باشـ

این آزمون (. 135: 1م/1983 جانشــینی نباشــد، فعل باید منصــوب شــود    قابل

خوبی دیدگاه وی را درمورد نقش زمان در تعیین التزامی یا اخباری      جایگزینی، به  

به زمان حال داللت دارد و قاعدتاً اگر        « لیس»کند؛ چراکه   بودن فعل بازنمایی می   

ست به حال      جقابل« لیس»با « ال» ست که فعل ممکن ا شد، بیانگر این ا شینی با ان

 داللت کند و اعراب آن مرفوع و وجه آن اخباری گردد.

« أن»اند که فعل منصوب بعد از  بیشتر دستورنویسان به این نکته اشاره کرده     

ــاً به رابطة بین زمان آینده و عدمبه آینده داللت می ــارکند و بعض ه قطعیت نیز اش

 (.185م: 2002و سخاوی،  357م: 2002خباز، برای نمونه نک. ابناند  کرده

 . کی2  2  6

ر  بیانگ« کی»اند. و فعل منصــوب بعد از آن پرداخته« کی»دســتورنویســان اجماالً به 

شــود. هد  همیشــه متعاقب  هد  اســت و در واقع در بندهای قیدی هد  ظاهر می

داللت زمانی ربط مســـتقیمی با آینده  که وجه التزامی از نظر آنجایک عمل اســـت. از

تواند   می« کی»دارد، تنها در بندهایی که معنای هد  داشـــته باشـــند، فعل بعد از             

منصوب و در واقع التزامی باشد. فعل در بندهای هد  در فارسی نیز همیشه به وجه      

 (.Darzi and Kwak, 2015التزامی است و به زمانی متعاقب بند پایه اشاره دارد  

اختصـاص دارد، اشـاره   « إذن»بویه در الکتاب، در بخشـی که به توصـیف   سـی 

تواند بیانگر رویدادی در زمان حال ، نمی«کی»و « أن»کند فعل منصوب بعد از می
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شد    صاراً به داللت فعل منصوب به   16: 3م/1988با به آینده « کی»(. فرّاء هم اخت

 (.261-262: 1م/1983اشاره کرده است  

 . اذن3 2 6
یکی دیگر از ادوات ناصبه است که تحت شرایط خاصی موجب نصب فعل       « اذن»

ضارع می  سان معنای جواب، جزا یا مکاف ه دارد. برای      م ستورنوی شود و به گفتة د

دهید: آیم( و شما جواب می  به دیدارت می« أزورُک»گوید کسی به شما می  مثال،

ــ   ات می پس گرامی« اذن اکرمَک » به گفتة سـ عد از    دارم(.  یبویه، اگر فعلی که ب

ــد،       می« اذن» ــته باشـ کند و فعل عمل نمی« اذن»آید، به زمان حال داللت داشـ

ــاره کرد:  توان به این مثال  ماند؛ برای نمونه می   مرفوع می « اذن اظنُه فاعالً  »ها اشـ

کنم که او  پس گمان می« اذن اظنُه کاذباً»کنم که کار اوســت( یا  پس گمان می

ست(.  ست که در همین جمالت اگر منظور نظر گوینده،     دروغگو صریح کرده ا او ت

شــود. این نکته بار دیگر نشــان وقوع عمل در زمان آینده باشــد، فعل منصــوب می

ــت  می ــیبویه، دیدگاه گوینده چقدر در تعیین وجه فعل مؤثر اس دهد که از نظر س

 (.16: 3م/1988 

 . حتی4 2 6

ش  همان شاره  صب فعل بعد از     طور که در بخش قبل ا ضع ن سیبویه موا ا ر« حتی»د، 

ساس معنا تعیین می  شد،   « حتی»کند. به گفتة او، اگر برا در معنای غایت یا هد  با

اند.  گردد. پرواضح است که این هر دو معنا، مستلزم داللت به آینده   فعل منصوب می 

ــت که در بند پای             ــتلزم انجام عملی اسـ  ه بدان به بیان دیگر، هر غایت یا هدفی مسـ

شده و علی    شاره  شاره کردیم که به زعم    ا ست. همچنین، ا القاعده متعاقب آن عمل ا
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ضع رفع فعل بعد از  او، یکی از مالک ست و فعل «حتی»های تعیین موا های ، زمان ا

 توانند به آینده داللت کنند. در هر دو موضع رفع، نمی« حتی»قبل و بعد از 

ن در تعیین وجه فعل اشاره کرده است و   فرّاء با صراحت بیشتری به نقش زما  

سیبویه از مالک  سخن می  هایی معنایی پرهیز میبرخال   صلی  ید گوکند و از دو ا

ــوند: یکی نمود      «حتی»که هنگام تعیین وجه فعل بعد از       ، باید در نظر گرفته شـ

ــتمر( و دوم، داللت زمانی فعلی  ــته و مس فعل اول  یعنی داللت آن بر عملی پیوس

آید. فارغ از مالک اول  که مقبول نیفتاده و سایر دستورنویسان    از حتی میکه بعد 

اند(، فرّاء به دو طریق به نحوة تأثیر داللت زمانی در وجه فعل آن را مردود دانســته

، «لیس»با « ال»اشاره کرده است. ابتدا با اشاره به آزمون جانشینی     « حتی»بعد از 

ــریح می عد از      تصـ با  «حتی»کند که اگر فعل ب با  « ال»،  منفی گردد و ادات نفی 

قابل جانشــینی باشــد، فعل ممکن اســت منصــوب یا مرفوع گردد، اما اگر « لیس»

تواند جمله را از حالت دســتوری خارج کند، فقط می« لیس»کردنش با  جانشــین

ــب بگیرد. همان  ــاره کردیم این آزمون، به   نصـ خوبی طور که پیش از این هم اشـ

ــارع     دیدگاه وی را د   رمورد نقش زمان در تعیین التزامی یا اخباری بودن فعل مضـ

که   بازنمایی می   قاعدتًا اگر         « لیس»کند، چرا با  « ال»به زمان حال داللت دارد و 

ست به حال داللت       قابل« لیس» ست که فعل ممکن ا شد، بیانگر این ا شینی با جان

ــراحتاً  کند و اعراب آن مرفوع و وجه آن اخباری گردد. عالوه بر این     مورد، فرّاء صـ

آید، بر آینده داللت داشـته باشـد،   می« حتی»اشـاره کرده که اگر فعلی که بعد از  

 (.132-136: 1م/1983منصوب خواهد بود   حتماً

م( اشــاره کرده اســت که فعل 1984از میان ســایر دســتورنویســان، زجاجی  

ه ای نســبت به آیندهکند، اما نه لزوماً ببه آینده داللت می« حتی»منصــوب بعد از 

سترآبادی هم تأکید      نقطة حال، بلکه می شد. ا شته با سبی داللت دا تواند به آیندة ن
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کند که در حالی که فعل دوم نســبت به فعل اول متأخر اســت  آینده اســت(،  می

سًا       می سا شد یا ا شته یا حال یا آینده با سبت به نقطة حال، در گذ رخ نداده  تواند ن

ــد  بی ــبت به نقطة زمانی فعل اول،  57: 4تا/باش ــت که نس (. درواقع، مهم این اس

 آینده و موردانتظار است. 

صب فعل می    صبر  داللت به حال، موجب عدم امکان ن شود؛  به گفتة جرجانی 

 نشانة زمان « علم االستقبال« »أن»مضمره است و « أن»چون نصب فعل به واسطة 

 (. 181م: 1998مین عقیده را دارد  (. خوارزمی نیز ه1086: 2م/1982آینده( است  

ــمن معنی حال    ــمن معنی آینده و رفع را متض ــب را متض ــری نیز نص زمخش

أو « مستقبل  »داند. او به دو نوع آینده معتقد است: آیندة نسبی و آیندة مطلق   می

ــنجیده  «(. فی حکم المســتقبل» آیندة نســبی نســبت به نقطة زمانی فعل اول س

ت به نقطة زمان حال. زمان حال نیز ممکن است مطلق شود و آیندة مطلق نسبمی

ــد   ــبی باش یعیش (. ابن231-232م: 2009«(  فی حکم الحال»أو « حال »یا نس

ــافه می ــوبی که بعد از اض آید، لزوماً به آینده داللت می« حتی»کند که فعل منص

« ســبرتُ حتی أدخلَها»دارد؛ خواه این آینده نســبی باشــد خواه مطلق. در جملة  

 حرکت کردم تا بدان وارد شــوم(، اگرچه فعل دوم ممکن اســت در گذشــته روی  

قرار دارد  داده باشــد، اما مهم این اســت که نســبت به فعل اول در آینده  نســبی(

 (.937-938: 2م/2004 

ست که آیندگی ابن صوب بعد از  حاجب معتقد ا «  حتی»ای که ویژگی فعل من

سبت به زمان رویداد او      صرفاً ن ست،  سنجیده می ا شود و به معنی آیندة مطلق  ل 

شرح کتاب    صریح می   مفصل نیست. او در  کند وقوع رویدادی که فعل زمخشری ت

ــوب بعد از  ــت.   « حتی»منص ــت، اما قطعی نیس ــاره دارد، موردانتظار اس بدان اش
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شد که     ست رخ دهد یا رخ ندهد، اما اگر نیت واقعی گوینده این با درواقع، ممکن ا

تاً   فاق حقیق عل مرفوع می    ات ــت، ف عالم واقع روی داده اسـ حاجب،   گردد  ابندر 

ــترآبادی نیز گفته  19-20: 2م/1982 بودن  حاجب را مبنی بر مالک  های ابن (. اسـ

گوید فعل منصــوب نســبت به نقطة حال ممکن و می 1کندآیندة نســبی تأیید می

شته(، همزمان  حال(، بعد از نقطة حال  آ    ست قبل از نقطة حال  گذ شد  ا ینده( با

یا اساساً به هر دلیلی روی ندهد؛ اما قصد گوینده را نیز را در کنار داللت زمانی در    

 (.57-58: 4تا، جداند  بیتعیین وجه فعل مؤثر می

 . نتیجه7
  شناسی در طول تاریخ  های زبانترین جریانسنت دستورنویسی عربی یکی از مهم   

شناسی، چندان مورد   اریخ مطالعات زبانهای مرتبط با تاست که متأسفانه در پژوهش  

رغم نبود اصطالح وجه و وجه توجه نبوده است. در پژوهش حاضر نشان دادیم که علی

فعلی در این سنت، دستورنویسان به تمایز انواع فعل بدین اعتبار اشعار داشته و بدان        

ناصــبه(،   اند. در واقع، فعل مضــارع منصــوب  عمدتاً به دلیل وجود عواملاشــاره کرده

دارای وجه التزامی و معادل حال التزامی است. عالوه بر آن، با استشهاد به بسیاری از      

های دقیق سردمداران مکتب بصره و کوفه، نشان دادیم که آنها در    توصیفات و تحلیل 

بخش مربوط به عوامل ناصبه، به دو مؤلفة مهم در توصیف و تبیین کاربردهای التزامی  

ــاره کردهو داللتقطعیت یعنی عدم اند. درواقع، به گفتة آنها زمانی فعل های زمانی اش

ــارع می تواند به وجه التزامی درآید که اواًل بیانگر رویدادی غیرقطعی  از منظر         مضـ

و یا  گوینده( باشــد و ثانیاً، رویداد مذکور نســبت به نقطة زمانی اکنون  زمان مطلق( 

نده  ، در آیشود  زمان نسبی(  ایه مشخص می نقطة دیگری که عمدتاً توسط فعل بند پ 

                                                           
ه  فعل الذی قبلها  شرط است ک  مستقبالً بالنظر إلی مضمون ال  « حتی». الشرط أن یکون مضمون الفعل الواقع بعد   1

 ، نسبت به فعل قبل از آن، در آینده باشد(.  «حتی»محتوای فعل بعد از 
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شد. این دو مؤلفه، به    شته با صیف کاربردهای حال     قرار دا صلی در تو عنوان دو معیار ا

عات                 تًا در مطال که عمد مان نســـبی  مان مطلق و ز یان ز مایز م به همراه ت التزامی، 

سان در دهه   زبان سی م      های اخیر، بدانشنا ست، از رهگذر برر شده ا شاره  طالعات  ها ا
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