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The “Addition” documents of a name to another name is added to the
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“allocation”, "discount” and “escape from grace. But in Farsi it is
called “Addition”, and under this heading it is divided into different
types. Additional combinations have an important role to play in terms
of structure and meaning. In the least doubt, the slightest shortcoming
in understanding the relationship between the two sides is disturbed in
the comprehension of the subject. With this descriptive-analytic
method, it became clear that the additional combinations in these two
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function and variety, but in some cases additional theoretical and
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الفارسييف النحو العريب و فتهاياالضافة املقارنة ووظةيو يبن

فردغالمرضا کرميي

ـــــــا، کلّيـــــــة اإلهليـــــــات واملعـــــــارف اإلســـــــالمية، جامعـــــــة شـــــــهيد تشـــــــمران أهـــــــواز، أهـــــــواز، إيـــــــران.. ١ : العنـــــــوان اإللکـــــــرتوينأســـــــتاذ مشـــــــارک فـــــــی قســـــــم الّلغـــــــة العربيـــــــة وآدا
gh.karimifard@scu.ac.ir

امللّخصمعلومات املقال
ات املختلفــــة ف واإليضــــاحنســــبة اســــم آلخــــر لفائــــدة متوّخــــاة، کفائــــدة التعريــــف أو التخصــــيص أو التخفيــــ» اإلضــــافةُ «مقالة حمّکمةقال: املنوع 

ضـــاف مبعنـــی أن للماً تّممـــماملضـــاف إليـــه يف الرتکيـــب اإلضـــايف عتـــربيحبســـب حاجـــة لفـــظ املضـــاف يـــتم بنـــاء اإلضـــافة. 
نضـــمام لفـــظ آخـــر لـــه يســـّمی  قـــص مـــن جهـــة املعنـــی وال يـــتّم معنـــاه إال  يـــة ه، وتتعـــني نوعملضـــاف إليـــااالســـم املضـــاف 

ا وفــــق احلاجــــة يف الّلفــــظ األّول. وهــــذه الفائــــدة تــــدرج حتــــت عنــــوان  أو » التخصــــيص«أو» لتعريــــفا«اإلضــــافة وفائــــد
م إلــــی عــــدة مث ينقســـ» تّمماملــــ«يف الفارســـية تــــدرج حتـــت عنــــوان عــــام وهـــو لکّنهــــا » الفــــرار مـــن القــــبح«أو » التخفيـــف«

دنَـــی الشــکَّ أّن أاجلمــل واإلضــافية دور مهــم مــن حيــث البنـــاء واملعنــی يفبيـــتقســيمات کمــا يلــي يف األســفل. للرتاک
تحقيـــق ذا المـــن خـــالل هـــو تقصـــري يف اســـتيعاب ودرک العالقـــة بـــني طـــريف اإلضـــافة يـــؤدي إلـــی اإلخـــالل يف املوضـــوع.

لعربيـة قــد ة الفارسـية واة يف الّلغــالوصــفي والّـذي يتطـّرق إلــی خصـائص وأداء اإلضـاف- الـذي يعتمـد علــی املـنهج التحليلـي 
أن هنــــاک واملصـــاديق إالّ التعريـــفتبـــّني أن الرتاکيـــب اإلضـــافية يف هـــاتني الّلغتـــني رغـــم کـــل الفـــروق املوجـــودة بينهمـــا يف

لعنايــة مــن جانــب األداء والتنويــع بــل يف بعــضوجــوه مشــرتکة ومالبســات مهّمــة وجــدير  ت مباحــثثّــر د قــاألحيــان ة 
ا العربية. النظرية لإلضافة يف اللغة الفارسية من نظري

٢٤/٧/١٤٤٢:الوصول
٧/٩/١٤٤٢التنقيح واملراجعة: 

٢٨/٩/١٤٤٢: القبول

: الّدليلّيةالكلمات 
اإلضافة، 

، النحو
غة العربية، اللّ 
.الفارسيةغة اللّ 

.١٣٩- ١٢٣)، ١(١٢، حبوث يف األدب املقارن. ييف النحو العريب والفارسفتهاياالضافة املقارنة ووظةيو يبن). ١٤٤٣(فرد، غالمرضايکرمي:  اإلحالة
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زبان عربی و فارسیدستور در کارکرد آنو » اضافه«تطبیقی ساختارشناسی 

1فردغالمرضا کریمی

ــیار. 1 ــروهدانش ــیگ ــات عرب ــان و ادبی ــزب ــات و مع ــکدة الهی ــالمی،ا، دانش ــوازرف اس ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــواز،دانش ــران،اه ــه: ای . رایانام
gh.karimifard@scu.ac.ir

چکیدهاطالعات مقاله
ف،یـتعرهمچـونيادهیـقصـد فابهگـریاسـم بـه اسـم دکیـاسـناد عبارت است از ،در زبان»اضافه«مقالۀ پژوهشینوع مقاله: 

. در دیـآیمپدیـد لفـظ مضـاف، ازیـنحسـبکـه دیگـري مختلـفحاتیو توضفیتخفص،یتخص
سـت وجـود دارد، که در لفـظ نخيازینو براساسانددانستهلاسم اومتمّمرااسم دوم ،یاضافبیترک

،»فیـتعر«يهـاعنوانریـزیدر زبـان عربـدهیـفانیـ. اشـودیمـمشـخّصنـوع اضـافه حتّـیودهیـفا
از »ممـتمّ«یکلّـبـا عنـوانی،در زبان فارسامّامطرح شده است؛» فرار از قُبح«و »فیتخف«،»صیتخص«

از ظـر صـرف ن،یاضـافهايبیترک، شکی. بشودیممیتقسیانواع مختلفآن سخن رفته است که به
رابطـۀ در دركیکوتـاهنیکمتـرودر جمـالت دارنـد سـازي یمعنلحـاظازینقش مهمّ،هاآننوع

ي جـدّخـتالل او درك معنـادر فهم ی عبارت،در ساختار کلّهاآنسازي و نقش معنیدوطرف اضافه
ي هـابیرکتو انـواع رفتـهیانجـام پذیفیتوصـ- یلـیکـه بـه روش تحلنوشتار پـیش رو.کندیمجادیا

در هـردویاضـافيهـابیکه ترکساخته روشن ده است، کراضافی را در زبان عربی و فارسی بررسی 
بـاهمهاجنبـهري در بسـیاو مصـداق دارنـد، فیکه ازنظر تعرییها، با همۀ تفاوتفارسی و عربیزبان

وارد مـیدر برخـروشن شد کـهپژوهش حاضرهمچنین در دارند؛مشابهکارکردي و هستند مشترك 
.استبوده یاز زبان عربتأثّرمیاضافه در فارسي،مباحث نظراز 

18/12/1399:افتیدرخیتار
31/1/1400تاریخ بازنگري: 

21/2/1400: رشیپذخیتار

هاي کلیدي:واژه
،اضافه

،زباندستور 
،یعربزبان 

.یزبان فارس

، تطبیقـینامـه ادبیـات کـاوش. در دستور زبان عربی و فارسیکارکرد آنو » اضافه«ساختارشناسی تطبیقی ). 1401(فرد، غالمرضا کریمی: استناد
12)1 ،(123-139.
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1401بهار )، 45(پیاپی 1نامه ادبیات تطبیقی، دورة دوازدهم، شمارة کاوش124

پیشگفتار.1
. تعریف موضوع1-1

بـه اسـم اولاسم با یکـدیگر بـه طریـق اضـافۀاست از ترکیب دوو عبارتاضافه یکی از مباحث دستور زبان 
اسـم اولمـتمّمرا الیهمضافنلري گویند. مرحوم خامیالیهمضافا دوم رو اسماسم اول را مضاف؛اسم دوم

ناتـل (»تـا معنـی آن را تکمیـل کنـد.ونـددیپیمي اسم یا ضمیري است که به اسم دیگـراسم،متمّم«:داندیم
).87: 2535خانلري،

(جرجـانی، »ختصيصـاً تعريفـاً او فيـدُ يُ ی وجـهٍ ني علَـامسَـامتـزاجُ يهـاإلضـافةُ «: تعریف شده استچنین یدر عرب»اضافه«
اضـافَة نَّ علَـم أإ«)؛ ١٧٢: ٢٠٠١ابـن هشـام،(» سم إلی غريهاإلاسنادُ صطالحِ فی اإلو االسنادُ غةِ فی اللّ ضافةُ اإل«؛)٢٧:يب

ــانیفصــٍل و ليــه مــن غري االســِم الــی االســِم إيصــالُه إ نســبة ،االضــافة«.)١١٨: ٢ج،يب، بــن يعــيشا(» مــن متــام االول.َجعــُل الّث
).٣:١١٧ج ،٢٠٠٠، يالسامرائ(» ليه.إاسناده ر و سم إلی اسم اآلخَ اإل

لفـظ مرکـب. ؛ و، ذهَـبَ، رفـت، مِـنمیـزمانند ، مفردبر دو نوع است:منطقیيبندمیتقساصوالً لفظ در یک 
بـر آنتـوانمیوداللـت داردکامـل یو مفهومبر معناکه مجموعاً ، همان کالم یا قول استمؤلّفمرکب یا 
گویند کـه یـا هم می»هنسبت تامّ«لفظ مرکب را . )148: 2536خوانساري، (منتظر نماندو شنوندهردسکوت ک

و نیسـتند کامـلبـودن،در کـالماست کـه »ناقصهيهانسبت«، »هتامّيهانسبت«دربرابر .خبري است یا انشایی
زیر هستند:يهاصورتبه یکی از ناقصه يهانسبت. سکوت کندهابر آنتواندینمندهیگو

ــابیترک.2) هیالو مضــافمضــاف (یاضــافيهانســبتصــورتبه.1 .3) و موصــوفوصــفی (صــفت يه
جامعـة املدينـة ()سـتینمفعـول کـه درحقیقـتیبر مفعول(وقوع فعل ق فعل به مفعولتعلّیعنی یقاعیايهانسبت
.4کـه مقصـود خـود شـیطان اسـت. )٢١(نـور: ﴾تـَتَِّبعـوا ُخطُـواِت الشَّـيطانال﴿مانند، )١٢٢- ١٢٠: ٢٠١١العاملية،

.»يٌ إْن جاَء عل«مانند؛ عباراتی که چیزي از ارکان آن حذف شده باشد

. ضرورت، اهمّیت و هدف1-2
در مـی نقـش بسـیار مهیشناسـیو معناز حیـث سـاختار ،اضـافیيهابیترکدرك کرد که توانیمیخوببه

اضـافۀ (درمجـازي از نـوع اینکه رابطـه ژهیوبه- رابطۀ دوطرف اضافهدر فهمکوتاهینیو کمتردارند جمله
معمـول طور بـه،ینحـو عربـيهـاکتابایجـاد کنـد. اخـتالل مطلب در فهمتواندیم- باشد) یدر عربلفظی 

نقـش ، بـه سـبباسـتالیهمضـافناشـی از تمرکـز بـراین امـرآورند که مجرورات میدر مبحثرا » اضافه«
راي االیه اختصـاص دارد و مضـاف دحالت اضافه به مضاف«نیز یدر فارس. الیهمضافبودن گاههیتکو تکمیلی 

در باید یـادآور شـد کـه ، همهنیابا ).41: 1349(فقیهی، » تشخیص داددر جملهباید حاالت دیگري است که 



125رسیو کارکرد آن در دستور زبان عربی و فا» اضافه«ساختارشناسی تطبیقی 

نقـش «اسـت کـه بـه آن يانانوشـتهبـا کسـرة همـراه، آخر لفظ مضاف همیشه حالت ثابت دارد، یعنی یفارس
کتابِ احمد، درِ باغ، یاورِ من.مانند، گویند»کسرة اضافه«یا » نماي اضافه

پژوهشيها. پرسش1-3
؟استشده نییو تبتعریف حکام و کارکردي و با چه نوع ابی و فارسی چگونه اضافه در دستور زبان عر- 
برخوردار است؟يرگذاریتأثاضافه در زبان عربی و فارسی از چه وجوه تفاوت و تشابه- 

پژوهشۀپیشین.1-4
ین موضـوع پرداختـه باشـد، یافـت نشـد؛اویژه به طوربهکه پژوهشیکه صاحب این قلم جستجو کرد، تاآنجا

وارد در بررسـی کـرده اسـت کـه ی در دو زبـان نگـاه کلّـکه اضـافه را در وجود دارد یو مقاالتهاکتابالبته 
و بررسی تطبیقی گسست رابطۀ اضافه در دستور زبان عربـی «ۀمقال، با این حالنیست.نوشتار پیش روموضوع 

داشـته باشـد؛این موضـوع ابارتباطی جزئی تواند نوشته شده که می) 1394(سینی حجمشیدي و قلم به»یفارس
نخسـتین ،حاضرجستارکه چنین گفتتوانیمبنابراین ؛ ه موضوع فکّ اضافه پرداخته استپژوهش یادشده ب

است.یو فارسزبان عربی در دستور» اضافه«در موضوعتطبیقی ۀمطالع

. روش پژوهش و چارچوب نظري1-5
یی اسـت کـه بـا مطالعـۀ هادادهتحلیلی و مبتنی بر توصیف و تجزیه و تحلیل - ، توصیفی جستار پیش روروش 

و بـا مراجعـه بـه منـابع نوشـتاري رونیـادسـت آمـده اسـت. از ي مرتبط بـا موضـوع، بـهو نوشتارهاتحقیقات 
ي قانونمنـدي و معناسـازي آن را مـورد بررسـی هاجنبـهی، و عربي فارسی هادر زباني دربارة اضافه اکتابخانه

.میادادهقرار 

. پردازش تحلیلی موضوع2
فایدة اضافه.2-1

بـراي دارد وی ایمعنـنقـص ،کـه مضـافبدین معنی اسـتمضاف است، متمّمالیهمضافشودیماینکه گفته 
نـوع حتّـیو ، فایـده وجـود داردنخسـت در لفـظ. برحسب همان نیازي کـه الزم است، لفظ دیگري رفع آن
» بحقُـفـرار از«و »تخفیـف«،»تخصـیص«، »تعریف«يهاعنوانزیر یدر عرب. این فایده شودیممشخّصاضافه 

انـواع مختلفـی ،کلّـیزیـر ایـن عنـوانو در اندبردهنام » متمّم«از صراحتاً در زبان فارسی امّا؛مطرح شده است
اسـت کـه » معنـوي«اضافۀ حقیقی یا به عبارتی اضافۀ توجّهم» تخصیص«و» تعریف«، در ضمن.ذکر شده است

اسـت )»لفظـی«اضافۀ (مربوط به اضافۀ مجازي » از قبحفرار «و » تخفیف«و گویند هم می» محض«به آن اضافۀ 
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.گویندنیز می» محضریغ«که به آن 
در بـردارد رايادهیـفاکه چنین يااضافهاست. » تخصیص«و » تعریف«،حقیقی از اضافهغرض،یدر عرب

حقیقـی هـم بـه آن اضـافۀ،ابـدییمتحقّقدر آناز اضافهحقیقی فایدة وغرض و چونانداضافۀ معنوي گفته
نیـز وجود این حـروف ؛خود همراه داردیدر معنرا » فی«و » من«، »الم«جراز حروف، یکی طرفی. ازاندگفته

یـا اختصـاص مالکیـت ماننـد؛ دهـدالیه را شـکل مـیمضـافاست که رابطۀ میـان مضـاف ويایبر معنمبتنی 
.)»من«(حرف » جنس«،)»فی«حرف (ظرفیت ،)»الم«حرف (

انـدگفتهاضافۀ لفظـی است،در اعراب» از قبحفرار «یا در لفظ» تخفیف«تنهامقصود از آن را که يااضافه
در » فـرار از قـبح«منظـور از.انـددهینامزیـن»اضـافۀ مجـازي«را آن شده است، خارجحقیقیاز غرضچونو 

يهـاحالتبرخـی قبیـلاز؛جایز هسـتند،اندلیو قلی از صور اعرابی با اینکه ضعیف بعض:اعراب این است که
فاعـل مرفـوع عنوانبـه»لسـان«و »طبـع«اعـراب، نیـدر ا. »َعـفٌّ اللِّسـانُ و الصَّديُق َمسٌْح الطَّبـُع «مانند؛ صفت مشبّهه

موصـوف توجّـهصـفت، ضـمیري نیسـت کـه ممعمول زیرا در ،که اعراب قبیحی تلقی گردیده استاندشده
: نـدیگویو مکننـدیمرا به معمول آن اضافه ، صفتدر اعرابو قبحفرار از این ضعف . براي )َمسٌْح طَبُعهُ (باشد 

و مربـوط بـه لفـظ اسـت صـرفاً ،نوع اضافهنیدر اکه فایده مینیبیمبنابراین ؛ »الصَّديُق َمسُْح الطَّبِع و َعـفُّ اللِّسـانِ «
کـه داراي انـواعی )33و 3:32ج ،تـایبحسـن، (اندگفته» اضافۀ لفظی«رو آن را از اینندارد؛در معنايریتأث

است به شرح زیر:

ع اضافۀ لفظیانوا.2-2
:شودیمواقع زیر در مواردلفظی اضافۀ 

.الرسالةِ کتّابُ شوند: مبالغه نیز به اسم فاعل ملحق میيهاغهیص. سالةِ کاتُب الرِّ اضافۀ اسم فاعل به مفعول خود: .1
.معلوم احلالِ اضافۀ اسم مفعول به نایب فاعل خود: .2
.رفيُع املقامِ :اضافۀ صفت مشبهه به فاعل خود.3
.بعلبکِ مانند؛اضافۀ صدر به عجز در ترکیب مزجی.4

کـه این.1: انـدکردهکـر ذرا سه حالت ، »ویه«به مختومریغ»ترکیب مزجی«در اعراباست کهذکرشایان 
و جـزءهمیشـه مفتـوح آن جـزء اول .2اسـت (بعلَبـکَ) بر فتحمبنی آن هردو جزء ، عددييهابیترکمانند 

هنـا: ، جـزء اول بـه دوم اضـافه شـوداضـافیيهـابیترکماننـد جایزاسـت.3منصـرف دارد. دوم اعراب غیـر
در آنچـه در اینجـا آمـده اسـت نـاظر بـه وجـه سـوم اسـت. ،بنابراین؛ ضرِموتٍ مررُت حبَ ، ضَرموتٍ رأيُت حَ ، ضُرموتٍ حَ 

یـا سـيَبويِه، رأيـُت سـيَبويِه، مـررُت بسـيَبويِه)جـاَءنی(اسـت کسـریا مبنـی بـر» ویه«مزجی مختوم به يهابیترک، ضمن
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).1980:125بن عقیل، ا(مررُت بسيَبويهَ ، رأيُت سيَبويهَ ، جاءنی سيَبويهُ منصرف دارد: اعراب غیر
(همه به معنی نظیـر)، خِـدْنُ (بـه معنـی صـاحب)، نِدُّ ِشْبه، َحنو، َضْرب، تِرُب، مانند؛در ابهاماضافۀ الفاظ متوغله .5

ب)، َشــرْع، قَــْد، قَــْط  ــه معنــی حســْ .جــاءنی رجــٌل غــريُک؛ حيــرتق احلاســُد وحــَده...: غــري، ســوی، مثــل، حســب، وحــدَ (هرســه ب
کننـد و شوند، کسب تعریف نمـیفه اضافه میگرچه به معر،در ابهامله اضافۀ الفاظ متوغّ، درپیداستکهچنان

نیست.»تعریف«مراد از آن اضافۀ لفظی است که این امر منطبق با فایده در
.مسجد اجلامعبه صفت: اسماضافۀ .6
.شهر رمضاناضافۀ مسمّی به اسم: .7
.کرام النّاسِ اضافۀ صفت به موصوف: .8
يَـوَم الـَوَغی رأَس زيـدُِکمَعـال«اضافۀ موصوف به جانشـین صـفت:.9 َعـال زيـُد صـاحبِنا يـوَم الـَوَغی رأَس زيـِد ؛ یعنـی: »زيـُد

.)1998:1808، ابی حیان(صاِحِبکم.
ولـی اسـتو متداولی رایج يهابیترکنیزفارسی در زبانهااضافهنوع اینباید گفت کهمشخّصطور به

موضـوعیتی در آن » فـرار از قـبح«یـا » تخفیف«بحث از طبعاً نیست، زیر و زبر اعراب و زبانیفارسچون زبان 
.ندارد

زبان فارسیلفظی در يهااضافه. 2-2-1
نیدر چنـ.نوازنـدة سـازنویسندة نامه،مانندیدر فارس. کاتُب الرسالةماننداضافۀ اسم فاعل به مفعول: .1

یمفعـولنقـش الیهمضـافمضـاف اسـت و ند کـه گوییمیا اسم فاعل ، جزء اول را صفت فاعلی ییهابیترک
از انـواع کـدامچیهذیـل اضافۀ اسم فاعل بـه مفعـول سخن از،یدر فارساین است که نجایدر امهم نکتۀ . دارد

است.به میان نیامدهیا یک نوع مستقل اضافه 
ازنظـراضـافه را نیمعـآورده اسـت. »اضافۀ لفظـی«این نوع اضافه را زیر عنوان مرحوم دکتر معینبا این حال،

: سـدنویینهـج االدب مـمؤلّفاز به نقل یاضافۀ لفظ. درکندیممیتقسیلفظو ياضافۀ معنودو قسمبه دهیفا
کـه یمعمول خود باشد. پس احتراز است از مضـافيسوبهعالمتش آنکه اسم، صفت مضاف ،یاضافت لفظ«

چون:هماست...؛ لیتفضو اسماز صفت، اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبّهه و مرادصفت نبود... 
ـــــــتندة آفر ـــــــدهیپرس ـــــــاشنن بــــاشنندهیطاعــــت نشــــوانیــــدر اب

بـا 156- 154: 1362ن،ی(معـ».دهـدیملفـظ فیـتخفدةیـمفعول اسـت و فايسوبهاضافت اسم فاعل که
.)صیتلخ
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انـد ب نامیـدهمرکـرا صـفت» يخودرنـده«، »تخـتةدارنـد«، »شـهرةگیرند«ترکیبی مانند ،در فارسینیز 
، »ه آمـدرفتگرِ محلّـحسن«مانند یدر عبارت. )152- 151: 1376،يفرامرزگردیسلطان؛ 268: 1372(شریعت، 

).194: 2535(خانلري، انددهآورشماربهصفت متمّمرا » هلّمح«
فـاعلی بـه اضـافۀ صـفت عنوانبـهنجـایدر اماننـد آنچـه ییهـابیترکنویسان فارسی، غالب دستوردر نظر

عنوانبـهاز صـفاتپـس و کلمـاتصـفت مطـرح شـده بحثدراضافه بلکه در بحث، نه میذکر کردمفعول 
شـماربـهاسـم عنوانبـهصـفات ،اند. علتش این اسـت کـه در دسـتور زبـان فارسـیصفت معرفی شده» متمّم«

مربـوط بـه حـاالت و اضـافهآینـد اسم میفیدر توصهستند یا بلکه الفاظی هستند که جانشین اسم ؛وندرینم
.)152- 151: 1376فرامرزي، (سلطانی گرداسم است

اضافۀ صـفت بـه «صفت فاعلیيهااز حالتاشاره شده است که یکی دستور پنج استاددر کتابمیان، نیدر ا
: فردوسی)مانند (است؛ مابعد

ــــــــدةیفزا ــــــــاهن ــــــــادِ آوردگ ـــــب ـــــر س ـــــون ز اب ـــــانندة خ »اهیفش
.)51: 1ج،1363همکاران، وقریب(

.الیهمضـاف(مفعـول) دوم و لفـظمضاف اسـت این است که لفظ اول (صفت فاعلی)یادشدهمعنی سخن 
پـس، هم مفعول اسـتو مابعدشدهاضافهخود مابعدصفت به عمالًباید بپذیریم ،ناگزیربه اینکه توجّهحال با 

تـوان چنـین مـیبنـابراین، ؛ نـداردیاشـکال،یکـی از انـواع آنعنوانو بـهبحث اضافه مذیلطرح این موضوع 
» مفعـولیمـتمّم«عنوانبهکه گونههمانبنامیم » اضافۀ مفعولی«الیه، به اعتبار نقش معنایی مضافرا ییهابیترک

براي صفت شناخته شده است.
ایـن اضـافه .»اضافۀ همبستگی فعلی«به نام است اشاره شده نوشتهاضافۀ نویک نوعدر فارسی بهگفتنی است، 

:دهدیمدر سه حالت خود را نشان 
.آمدن منمانندفاعل: مصدر بهاضافۀ :الف
خوردن نانمانندل؛ اضافۀ مصدر به مفعوب:
؛ ماننـد ردیـگیمقـرار الیهمضـاف،فعلمتمّماضافه، نیدر ا): غیر صریحمفعول فعل (متمّمبه اضافۀ مصدر ج:

:1376،يگـرد فرامـرزیسـلطانیعنـی گـردش در روز جمعـه (جمعه،رفتن خانه، یعنی رفتن به خانه؛ گردش 
146-147.(
ریـغ،اسـت کـه مضـافیدر عربـمعنـوينوعی از اضـافۀ برابر با،این نوع اضافهاست،مشخّصکهچنان

؛ماملعلّـجلـوسُ ؛ سـالهالرِّ کتابـةُ ماننـد؛ شودیمایجاد در مصدرفقط حالتالیه معمول آن است. این مضافوصفت
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...
در » حالدهیشـور«، »آلـوده نظـر«ماننـد؛ یدر فارسمعلوم الحال. مانند؛ فاعل خودبیاضافۀ اسم مفعول به نا.2
:زیر که لفظ اول صفت مفعولی استاتیاب

پــاك انــدازنــۀیبــر رخ او نظــر از آآلوده نظر از رخ جانان دور استچشم
)حافظ(

حـاللبـتیحـرام اسـت و غبـتینه طحالدهیشــــوراریــــمــــدر پــــردة 
(سعدي)

صـفات مرکـب زمـرة جنبۀ وصـفی، درو ازنظرآمده قلب اضافه در مبحث،یدر فارسهایی چنین ترکیب
از انـواع یکـی).206: 1362(معـین،» فکِّ اضافه استيهاراهقلب اضافه یکی از «چون اندگردیدهمحسوب 

یـا بیشـتر تشـکیل دو کلمه) صفتی است که از ترکیبی(مرکب صفت «صفت مرکب است. ،یدر فارسصفت 
).51- 50: 1344پور، خیام(»سنگدل، دهیپررنگسفید، گمراه، سیراب، سیاه ومانندشده باشد؛ 

کلمـاتی ماننـد یدر فارسـ.یدر عربـ» القلـبطـاهرُ«، »قلالخُکریمُ«مانند :خودفاعلبهمشبههصفتاضافۀ.3
(سـاخت صـفت مشـبّهه) در آخرفن المضارع با افزوداز بنصفت مشبّهه هستند که ... »بینا«، »گویا«، »جویا«

نقـش بخـش دوم، هـانیاو ماننـد» بیناي بـاطن«، »گویاي اسرار«، »جویاي نام«يهابیدر ترک.اندشدهدرست 
:(حافظ)نه فاعلیمفعولی دارد

ـــــوطياال ا ـــــگویط ـــــراريای شـــــکر ز منقـــــارتیـــــمبـــــادا خالاس
، چـونآن متفـاوت اسـتبا نـوع عربـی ،الیهحیث نقش نحوي مضافازاضافی يهابیترکاین نوع ،پس

الیهمضـافهه به لفظ مابعد خود اضافه شـده اسـت، که صفت مشبّاین دست از عباراتی همۀرسد درمینظربه
ایـن حـال درنوع تخصیصی یا ملکی است. بـا رابطۀ اضافه از» زیباي من«ترکیبی مانند چه دراگراست. مفعول

بـه مـوارد يادر پـاره،مآنچـه در جسـتجوي آن هسـتی، صورتی که کسرة اضافه را حذف و فکّ اضافه کنـیم
.»ماناسخن«، »توانانفس«، »مرددانا«،»بینادل«، »يبارویز«مانند؛ آیددست می

، »گلـدان«، »ابخانـهکت«ماننـدکلمـاتییفارسـدر بعلبـکِ.ماننـد،یمزجـبیـدر ترکاضافۀ صدر بـه عجـز .4
اسـم مرکـب عنوانبهکلمات، این یدر فارسآورد. حساببهمزجیترکیب از جملۀ توانیمرا »حسنمحمد«

در کـه نظـر داشـت درضـمن بایـد در.به اضافۀ یک بخش به بخش دیگـر باشـندقائلآنکهیباندشدهفی معر
بـه در نوشـتن، کلمـاتحالـتنیدر اکه اضافه استبرمبتنیکلماتیچنیناعراب ازتنها یک وجه نیزیعرب

.: بعل بکشوندینمیکدیگر وصل 
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، جـزء اول بـه دوم رهیـو غ» مـادرزن«، »رختخـواب«، »تختخـواب«ماننـدیدر کلمـاتکه است ذکرشایان 
شود.تلفیقی تلفظ میصورتبه،اضافه شده است ولی با حذف کسرة اضافه

.نیستاین نوع اضافه در زبان فارسی مورد بحث و... . مانند شِبْه، نَحو؛در ابهامله اضافۀ الفاظ متوغّ.5
واقع اضافۀ اسـم بـه لفظـی اسـت کـه دراین اضافه، .ةر اآلِخـ، دارُ ولیاألصالةُ ،اجلامعمسجدُ اضافۀ اسم به صفت: .6

جـایز نیسـت، اضافۀ موصوف به صفت یدر عربو چون)3:40ج ، تایبحسن، است (قبالً صفت مضاف بوده 
صـالةاجلـامع، کـان= مسـجد املمسـجد اجلـامعکنند: گرفتن موصوف محذوف، توجیه مینظرچنین مواردي را با در

ایـن ماننـدتـوانیمکـه از اضافهییهانمونه،یدر فارس.اآلخـرةاحليـاةدار= اآلخرة، دارة الساعة األولیصالاألولی = 
هـا.ایـنیـرنظونکونـام مـردانسـان شـجاع، ، زیتریشمش: نوع دانست، اضافۀ موصوف به صفت است، همچون

موصـوف بـه اضـافۀ «یا »اضافۀ توصیفی«اضافه را گونهنیا، )363: 1372شریعت، مانند(نویسان فارسیدستور
.نامندمی)46: 1349(فقیهی، » صفت

از مقصـود گوینـد کـه می» اضافۀ بیانیه«، یدر عرباضافه را این . ّفـاحالتُ شـجرُ ، رمضانشهرُ به اسم: یاضافۀ مسمَّ.7
(حسـن، نوع اسـتنیاز ا،به اسامی خودو علومهاو ماهي هفتهاضافۀ روزهامضاف است. نییو تبتوضیح آن

در).554: 3، ج2004الغالئینـی،(انـدهـم گفتهاین اضافه، اضافۀ عـام بـه خـاص بهیدر عرب.)3:41ج ،تایب
اضـافه خـود مشخّصو نیّافراد مععام به یکی از یکه اسمنامندمی» اضافۀ توضیحی«ضافه را فارسی این نوع ا

یدر فارسـکـه نوع اضـافه نیدر ا).44: 1349فقیهی، (روز جمعه.شود؛ همچون: عید نوروز، کشور ایران، می
: 1376(سـلطانی گـرد فرامـرزي، »کندبیان مینوع مضاف را ،الیهمضاف«، اندگفتههم »اضافۀ بیان نوع«آن را 

142.(
ضـمن اینکـه اصـوالً اضـافۀ ، هماننـدي وجـود دارد.یدر عربـ، وبیـانی یدر فارسـمیـان اضـافۀ توضـیحی 

جـنس مضـاف را بیـان نمایـد؛ الیهمضافاگر یدر فارساضافۀ بیانی است.، خود نوعی ازیدر فارستوضیحی 
جـنس مضـاف را بیـان ،الیهمضـافکـه يااضـافهزیـنیدر عرب. انددهینامآن را اضافۀ بیانی ،النگوي طالمانند

، الغالييـين(مـن خشـٍب)ٌب َخَشـٍب (ُب ماننـدمقـدّر اسـت؛ در آن» مـن«جـر و حرفنامندمیکند، اضافۀ بیانیه 
نـه اضـافۀ لفظـی. اضـافۀ معنـوي اسـت، از انـواعيااضـافهکـه چنـین میدانیمـشکیب. )٥٥٠: ٣ج،٢٠٠٤

.)ُب َخَشبٍ (يمعنوو هم شهُر رمضان)(دارد جود هم در اضافۀ لفظی و،یدر عرب، اضافۀ بیانیجهیدرنت
کـالس، شـاگردِلشـکر، سـربازِماننـداسـت، »کـلاضافۀ جزء بـه«، یکی فارسیدرانواع اضافۀ بیانیدیگراز

اضـافۀ معـادل در عربـی،ن نـوع اضـافهاست که ایبدیهی . )142: 1376گردفرامرزي،(سلطانی اداره. کارمندِ
ایـن اضـافه، بیـانی شـکبـی.لزيـدٍ يـدٌ و ةلکليّـلطالـبٌ یعنـی يـُد زيـٍد؛، ةيّـالکلّ طالبُ مانند؛ است» الم«معنوي با تقدیر 
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نیست.
اسـم اسـت کـه بتـوان بیانیه این » من«شرط .استتقدیردر» نمِ«در عربیاضافۀ بیانیدرکه میگفتترشیپ

ممکـن باشـد،بـر مضـافالیهمضـافیعنـی اطـالق ،)880:تـایباالسترآبادي، (اطالق کردمُبیَّن را برجرور م
امّـا؛اطـالق کـرد»ُب خَشـبٍ «در » ب«بـر را »بخشَ «و »فضةٍ خامتُ «در »خامت«را بر »فّضه«توانیمکهچنان

د)، و زیـد را بـر یَـبـر طالـبرا ةالکلّیـاطالق کرد (بر مضافرا الیهمضافتوانینمچون البايهادر مثال
، اضافۀ بیانیه نیستند.دهدیماینکه ظاهرشان نشان باوجودبنابراین

گونـهنیا... . »بلنـدباال«، »زیبـاروي«، »مـردبزرگ«ماننـددر فارسـی.اضافۀ صفت به موصوف: کرام النّاسِ.8
2(اضافۀ اسم مفعول به نایب فاعل خود) مورد اشاره قرار گرفت. مبحث شـمارة 2شمارة در مبحثهابیترک

الیهو مضـافباشـد]صـفت مفعـولی[اسم مفعول،که صفت(است ییهابیترکاز چنین خاصّی ناظر به مورد
اضـافۀ صـفت بـه ضـمن اینکـه مطـرح اسـت. طور عامبهاضافۀ صفت به موصوف نجایدر اامّا)ب فاعل آنئنا

کسـرة اضـافه حـذف ،در فارسیالیه است ولی اضافه به مضافدر حالتمضاف ون، همچدر عربیموصوف
مقلـوب، يهااز اضـافهبرخـی اسـت. صورت گرفتـه، فکّ اضافه هیالو مضافجایی مضاف هبا جابوگردیده 

، دلپـاكمرد، ریزگـرد، تنـدباد، جـوان، راهبـزرگمانند؛ اندجاافتادهفارسی در زبانمرکب يهااسمعنوانبه
، نوروز... .رگاهیسرگ، سرخ

اقسـام زیـرولـیسخن رفتـه اسـت يو معنواضافۀ لفظی از زبان فارسی نیز در دستوراست که ذکرشایان 
حتّـیو دسـتور زبـان عربـی اسـت از تـأثّرم،طرح این مبحـثتوان پنداشت کهچنین می.دهیاعتبار فااضافه به 
، »کشـتۀ عشـق«، »هپرسـتندة آفریننـد«ماننـدییهـابیترکشـیوة زبـان عربـی اسـت. بههمآنحیتوضوتعریف 

: 1362معـین، (صفت به معمـول خـود اضـافه شـده اسـت. هاآنکه در انددانستهرا اضافۀ لفظی » جویاي مال«
154-157(

اضافۀ معنوي. 2-3
از آن تعریـف یـا تخصـیص و هـدفنـدیگویماضافۀ معنوي که به آن اضـافۀ حقیقـی و اضـافۀ محـض هـم 

:شودیمشکل ایجاد در سه،مضاف است
حـروف یکـی از اضـافه نیـدر ا... .العصـرصـالةُ ؛فّضـةٍ خـامتُ ؛ کتـاُب علـیٍّ مانند؛ غیر معمولبه صفتریغاضافۀ .1
، »مـنکتـابِ«ماننـدفارسـی بسـیار اسـت؛در زبـانایـن نـوع اضـافه . مقدر استآن یدر معن»فی«، »من«، »ـل«
.»دیدار فردا«، »انگشتر طال«
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، هیالو مضـافاسـت اضـافه، مضـاف معمـوالً مصدرنیـدر ا. العدوربُضَمانندبه معمول؛ صفتریغاضافۀ .2
.آنفاعل یا مفعول

الیهمضـافنوع اضافه، مضـاف صـفت اسـت ولـی نیدر اکاتبُ القاضی. مانند، غیر معمولاضافۀ صفت به .3
کاتـٌب کاتـُب القاضـی=، ممکن اسـت ملکیـت یـا اختصـاص باشـدهیالو مضافمیان مضاف معمول نیست. رابطۀ 

غیـر اضافۀ اسـم مفعـول بـه »کممعبـودِ «، »کموها الی معبودِ لُ کم، و کِ موِر عن أکميَ يدِ أخرُِجوا أ«عبارت: در ایننیز. للقاضی
،»راننـدة تاکسـی«، »نماینـدة مجلـس«، »کـالسمبصـر «د ماننـییهـابیترک.اختصـاص اسـتدیـو مفمعمول

است.اضافه ین نوع ... در زبان فارسی از ا،»زیباي من«،»کاوشگر مریخ«، »فرماندة ارتش«
تفصیل اضافت معنـوي، «:سدینویمنهج االدب .اندکردهتعریف گونهنیهمنیزدر فارسیمعنوي را اضافۀ 

ه،ادامـدر .)94- 93: 1363(معـین، »معمـول خـود باشـديسوبهعالمتش آن است که مضاف، صفتِ مضاف 
مضاف صفتی نبود که مضاف شـده باشـد «است:زبان عربی يبندمیتقسن األدب تقریباً ناظر به همسخن نهج ا

صـفت باشـد، لـیکن ایـ) غیر معمـولبه صفتریغاضافۀ (خواه مضاف اصالً صفت نبود،معمول خوديسوبه
،پـس). غیـر معمـولصـفت بـه اضافۀ (غیر معموليسوبهباشد معمول خود بلکه مضاف يسوبهمضاف نبود 

،زیـدٍچون غالمُقسم است: یکی آنکه اصالً صفت نبود دواضافت معنوي بروم شد که مضاف درینجا معلااز
کـه »هـنم باشـیجنانیاز صدرنشـتـا کـه «معمول خود مضاف نباشد چون: يسوبهدوم آنکه صفت بود لیکن 

غیـر يسـوبهمعمـول خـود بلکـه مضـاف اسـت يسوبهلیکن مضاف نیست ،اگرچه صفت است» نشینصدر«
).1362:94(معین،» معمول

در انـد. را یـادآور نشـده= ضرب العـدوبه معمولصفتریغاضافۀ باال، حیدر توض، شودیممالحظه کهچنان
:لامثبراي رفتن جان؛ زدن دشمن، دیدن منظره، فارسی فراوان است، همچون: زبان دراین اضافهکه یحال

رودیکه جانم مدمیدشتنیمن خود به چشم خوســخنیهـر نــوعنــدیدر رفـتن جــان از بـدن گو
(سعدي)

:1376، سـلطانیاسـت (ورده آ» بستگی فعلیمه«عنوان اضافۀ را زیرمعمولبه غیر صفتاضافه،»سلطانی«
146(.

با زبان عربیهاآنانواع اضافه در دستور جدید زبان فارسی و تطبیق .2-4
آن نـزد میو تقسـتعریـف بـاکـهاسـتگونـاگونیبـر اقسـاممشـتمل ،جدیـد زبـان فارسـیدستوردراضافه 

يبندمیتقسـایـن . اسـتتـا حـدودي متفـاوت از دستور زبان عربی اسـتتأثّرمدستورنویسان گذشته که بیشتر 
ی آن معنـايپـیدرو شـودیمایجاد هیالو مضافضاف است که میان ميایاضافبراساس نوع رابطۀ  را خاصـّ
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و جـز ایـن باشـد بـه تشـبیه، اسـتعاريرابطه ممکن است مالکیـت، اختصـاص، نسـبت، نیادهد.به مضاف می
:ترتیب زیر

معـادل در عربـیاین نوع اضافه، .خانۀ منمانندمالک مضاف است؛ الیهمضافاضافه، در ایناضافۀ ملکی. .1
صـاحبِ ماننـداضافۀ ملکی ممکن است مالک به ملـک اضـافه شـود؛ دراست.»الم«ریتقدبه معنوي با اضافه 

.»الکعبهبُّ رَ «،»ينالدّ يومِ مالکِ «خانه، خداي جهان،
کالس دوم.آموزگارِباغ، درِماننداست؛ الیهمضافاضافه، مضاف مخصوص در ایناضافۀ تخصیصی. .2

عربـی، در نحـواسـت. » الم«ریتقـدمعادل با اضافۀ معنوي بـه در عربیاین نوع اضافه نیز مانند مورد پیش، 
؛ یعنـی اینکـه )1387:332(الشـرتونی، عبدُ زیـدٍ مانند؛ انددهینام»مالکشبه«را در اضافۀ تخصیصی الیهمضاف

انددانسـته» تملیـکشبه«را » الم«یکی از معانی که است دلیل این بداناست.»لکیشبه مِ«در اینجا اضافۀ هاضاف
تـا اسـتتـریو علمگویـاتر »تخصیصـیاضـافۀ «نامیـدن آن بـه ، رسـدیمنظـربهامّا؛)1979:275ابن هشام، (
اضـافۀ معنـوي (» المیـه«اضافۀفیدر تعرنیز ةالعربیالدروسجامع کهچنان»مالکشبه«یا » ملکیشبه«

)٥٥٠: ٣ج،٢٠٠٤، الغالييين(» تُفيُد املِلَک و اإلختصاصَ و «...:کهاستاشاره کردهالم) به تقدیر
نظر داشت:اضافۀ ملکی مورد دررا وضعیتدوباید تخصیصی، از اضافۀ ملکی شخیصبراي ت

داد و رة دارایـی کسـی قـرارزمـدربتوان آن راکه قابلیت مملوکیت داشته باشد واینکه مضاف چیزي باشد.1
.اجرا شودبر آنفروش، اجاره و استفاده از خود یا منافع آن، ،مالکیت مانند خریدلوازم

معموالً انسان است چون باید قادر به مالکیت باشد.الیهمضافاینکه .2
وهمسـر مـن، شـاهخدمتکار ، آسمان تو، خلیج فارس من، شهر شما، کشور مامانندهایی ترکیب،بنابراین

ییهـابیترکهمچنـین کسی باشـد. داراییتواند مملوك واضافۀ ملکی نیستند چون مضاف نمیها،ایننظایر
الیهمضـافچـون توانـد اضـافۀ ملکـی باشـد شیشۀ پنجره... نیز نمی، پوست مار، میوة درخت، افسار اسبمانند

ندارد.قابلیت مالکیت 
، آسمان شهر، آسمان شب، فـرداي روزگـار، هـواي بهـار، فارسدریاي مانندییهابیترکازسوي دیگر، 

توانـد مالـک میالیهمضافنه د از دارایی کسی باشد وتوانبوي باران... اضافۀ ملکی نیستند چون نه مضاف می
بنابراین، همۀ این موارد را باید خارج از اضافۀ ملکی ارزیابی کرد.؛ باشد

و قانونـاً (طفـل) عادتـاً الیهمضـافاضافۀ ملکی اسـت هرچنـد »خانۀ طفل یتیم«مانندترکیبی ،حالنیدر ع
نـوع ملکـی اسـت. ، اضـافه ازرا داردمالـک بـودنقابلیـت بـالقوه نکـهیاعتبـار ابـه پس تواند مالک باشد. نمی

نکـهیو ااضـافۀ ملکـی اسـت بـه اعتبـار گذشـته (خانـۀ شـخص مـرده) نیـز» ردهخانۀ مُـ«مانندترکیبی همچنین 
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نـوع ملکـی اسـت ازاضـافه ،»خانۀ من«خانه بگوید اگر مستأجرمالک آن بوده است. از مرگل قبالیهمضاف
نظـر نیـاز امالکیـت دارد و ،از آنچون نسبت به حق اسـتفاده امّاخانه نیست،انیو اععرصه او مالکهرچند 

بگوید خانۀ من، این هم اضافۀ ملکی است.تواندیم
شـیراز «، »شب مـا«، »ایران ما«شده، مانند ي اشارههابیترکاز ياپارهبا اینکه برخی از اهل زبان در فارسی، 

هاسـت، دادن یکی به دیگري به کمترین مناسبتی کـه میـان آن؛ یعنی نسبت»ضافه به أدنی مالبستا«را ...»شما
در ایـن اسـت کـه ، گمان نگارنده بر)115: 1363معین،(اندنامیدهفرعی بر اضافۀ ملکی یا تخصیصی عنوانبه
الیهو مضـافمضـاف میـان تعلّـق و وابسـتگی نوعی ر که مبتنی بدیگري اضافه توانیم،اضافۀ تخصیصیلیذ

،کشـور مـن، تودوست همچون: همسر من، ییهابیترکتعریف کرد و » یا وابستگیاضافۀ تعلّق«، به نام است
قرار داد.در آنصی ینه اضافۀ ملکی است و نه تخص... را کهمدرسۀ ما

؛ سـبب مضـاف اسـتخـود، یـا کنـدان مـیجنس یا نوع مضاف را بیالیهمضافاضافه، در ایناضافۀ بیانی..3
غـم باشـد (ماننـدسبب براي مضـاف الیهمضافکه يااضافه. »درد جدایی«، »شب جمعه«، »انگشتر نقره«مانند

ذکـر » اضـافۀ سـببی«عنـوان اجداگانـه بـتـوانیمرا تیغ انتقام)باشد (مانندالیهمضافهجران) یا مضاف سبب 
.اندگفته»اضافۀ توضیحی«دهندة نوع مضاف است، توضیحالیهمضافرا کهيااضافه. کرد

؛ »شـاگردِ کـالس«ماننـد»اضـافۀ جـزء بـه کـل«ازجملـهدیگـري يهااضافهفارسی، ان دستورنویسبرخی 
(یکی نسـبت بـه دیگـري » اضافۀ ظرفیت«؛ »مردِ مردان«مانندالیه)، بر مضاف(ترجیح مضاف »ترجیحیاضافۀ «

سـلطانی گـرد (انـدآوردهحسـاببهرا هـم جـزو اضـافۀ بیـانی » لیـوان آب«و » آبِ لیوان«مانندظرف است)، 
در معـادل بـا اضـافۀ معنـوي ،و انواع آن که در اینجا ذکـر شـددر فارسیبیانی اضافۀ .)1376:142فرامرزي، 

است.») ـل«و » فی«و » نمِ«ریتقدبا (عربی
گیـوِزال، رسـتمِماننـداسـت؛ الیهمضـافمضـاف فرزنـد انـد کـه گفتهاضافه، در اینسَبی).اضافۀ بنوّت (نَ.4

بی«بهتراست ایـن اضـافه را رسد که مینظربهامّا؛لیثیعقوبِگودرز،  کـه تعریـفبـا ایـنبنـامیم »اضـافۀ نَسـَ
خالـۀ جمشـید، ، دختر مـن، الیمادر ل، پدر منمانند؛ استخویشاوندي نسبت،الیهو مضافمیان مضاف نسبت

در عربـیایـن نـوع اضـافه، از .تا انواع وابستگی خویشاوندي را شامل شودبرادر بیژن، خواهر اوعموي پدرم، 
.توجیه استقابل » الم«ریتقدبا اضافۀ معنوي به امّاسخن نرفته است

یـا :دو صـورت، بـه برقرار استو شباهترابطۀ همانندي اضافه میان دوطرف ،اضافهدر ایناضافۀ تشبیهی. .5
، »لعـل لـب«ماننـد؛ بـه مضـافالیهمضـافیا »سروقد«، »لب لعل«مانند؛ تشبیه شده استالیهمضافبه مضاف 

بیـان ذکـر در علـماسـت کـه »بلیـغتشبیه«از حالت دو،از اضافهدو صورتپیداست، این کهچنان». قدسروِ«
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.»مشبّه«به »بهمشبّه«دیگر در حالتو شودیماضافه »بهمشبّه«به »مشبّه«،یک حالتدرشده است.
ماننـد؛ کنـدیمکه افادة تشبیه » کاف«حرفریتقدبا شایع استدر زبان عربی نیز صورت دوم اضافۀ تشبیهی،

:فاجهخشعر ابن»املاءنيُ جلُ «و »األصيلَذَهبُ «
ـــــّريُح تَع لغصـــــوِن و وال ـــــُث  ـــــرَ َب ــــــــیاألصــــــــيلِ ذهــــــــبُ یقـــــد َج املــــــــاءِ ُجلَــــــــنيِ عَل

يهـادر کتاب، انـددادهقرار توجّهتشبیه مورد در مبحثبالغت عربی، يهادر کتابرا کهاین نوع اضافه 
یـادآور شـدههـمدر آنجاکه است نام بردهاز آنالعربیةتنها جامع الدروس؛اشاره نشده استنحو به آن

الميّـٌة، بيانيّـٌة، ظرفيّـةٌ نـواع: أأربعـةُ اإلضـافةُ «اسـت: ذکري بـه میـان نیـاوردهنوع اضافه این از هاينحواز ی دیگرکس
سـامل درتوضـيح نظرغاليينـی، »أن ُيضـاَف املَشـبَّهُ بـه إلـی املشـّبهها ضـابطُ کاف التشـبيه و التشبيهّية ماکانت علی تقدير.. و تشبيهّيٌة.و 

اسـتتوجّـهقابـل ).٥٥٠: ٣ج ، ٢٠٠٤،الغالييـين(»...مل نـََر ِمـن النُّحـاِة َمـن تـََعـرََّض هلـذا النّـوع«نوشته است: ين الدّ مشس
اضـافۀ موصـوف بـه در عربـیوجود ندارد، زیـرادر عربی) بهمشبّهبه ،صورت اول این اضافه (اضافۀ مشبّهکه 

.موصوف استدر حکمو مشبّه ستینزیصفت جا
دسـت «ماننـدگـردد؛ اضـافه مـیالیهمضـافاري بـه اسـتعصـورتبهاضافه، مضاف در ایناضافۀ استعاري. .6

.گویندبه آن اضافۀ استعاري میدستور زبان اي است که در اصل، استعارة مکنیهح.»روزگار
عنوانبـهاسـتعارة مکنیـه و دربیـاندر علـمه بلکـه اضافه مطرح نگردیددر مبحثدر عربیاین نوع اضافه 

َواخِفـض َهلُماَجنَـاَح «در اسـت؛ مـثالً » الم«اضافۀ معنوي با تقـدیر مواردحال، از درهراستعاره از آن یاد شده است.
.ناَح للُذلّ جَ یعنی »ُذلّ ال«به »َجناح«اضافۀ ،»الُذلِّ ِمَن الرَّمحةِ 

همـین نجـایدر ااقتـران هـم یو معنـهمراهی دارد الیهمضافبا حضور مضافاضافه، در ایناضافۀ اقترانی. .7
را مدسـتیعنـی» نهـادمنهیبر سدست ادب «، همراهی است، مثالًالیهو مضافرابطۀ مضاف اضافه در ایناست.
.نۀ او زدسـینپـذیرفتن بـراه با ردکـردن ویعنی دستی همر» سینۀ او زددست رد بر«نهادم؛نهیبر سبا ادب همراه

، خـوردبـه چشـم مـیبـیش آن کـم ويهانمونهچند هرسخنی به میان نیامده استدر عربینوع اضافه نیاز ا
.»عني احلبنظرة احلب، نظرة التقدير، نظرة االحرتام، «مانند

شـود،مـیتکـرارکسـانیطور بهدو اسمیعنی همان مضاف است، الیهمضافاضافه، در این. تأکیدياضافۀ.8
، انـدآوردهحسـاببهاضافۀ بیـانی را جزوتأکیديبرخی، اضافۀ یشتنِ خویش، مستِ مست، مردِ مرد. خومانند

)1355:396فرشیدورد،(» .نمایدمضاف را بیان میتیو خصوصو نوعنس جالیهمضافزیرا«
اضـافۀ اسـم بـه «کنـد.غـرض نمـیمینأ، چـون تـاندندانستهدیگر، اضافۀ اسم به خودش را جایز يدر نظر

لنفسـه وتخصـیص وتعریـف الشـیءیـا تخصـیص، فیدر تعرمنحصر است ،، زیرا... افادهخودش جایز نیست
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)81: 1363معین،(» .الیه نیستمضافدر ذکريادهیفالذاته باطل است و یءالشّ
معنـی از مضافیا ، رندیقرار گالیهمضافو مضاف توانند میالمعنیمختلففظ واللّمتّحدکلمۀ این حال دوبا 

عنصري):مانند (الیه شخص یا شیء معیّن مراد باشد؛ مضافصفتی و از
دشــمنِ دشــمنســتیکــاو نســتیکمَـــنیکــه حســد هســـت دشــمن رِ

اول کسـی اسـت کـه دشـمن و دشمندوم، همان حسد است از دشمنحیله. مقصود یعنی مکر و» ریمن«
).82: 1363معین، است (صفت موصوف ودر حکم»زنِ زن«و » مردِ مرد«امثال حسد است.

بیـت فارسـی ذکـر ایـننظیـر آنچـه درعباراتی ولی ،اندندانستهاضافۀ اسم به خودش را جایز نیزدر عربی
مَّــا أِديِقَك َو َعــُدوُّ َعــُدوَِّك وَ َصـِديُق َصــَصــِديُقَك وَ :ْصــِدقَاُؤكَ فَأْعــَداُؤَك َثالَثَــةٌ أْصــِدقَاُؤَك َثالَثَـةٌ وَ أ«ماننــدشــود، یافــت مــیشــد، 

مســـلّم اســـت در اینجـــا ).٥٢٧: ٢٩٥ح ، ٢٠٠٤، البالغـــهج(»َصـــِديُق َعـــُدوَِّك.َعـــُدوُّ َصـــِديِقَك وَ فـََعـــُدوَُّك وَ :َأْعـــَداُؤكَ 
.استاز مضافمعنی غیر ازنظرالیهمضاف

َعَلمـِني فَيجـوُز مثـل: » ليـُث أسـدٍ «يُقـاُل: ُيضاُف االسُم إلی ُمرادفه، فال ال« ج،٢٠٠٤، الغالييـين(.»»حممـد خالـدٍ «إالّ إذا کـا
گوید:میدر این باره ابن مالک . )٥٥٣: ٣

ـــــــــه احتََّـــــــــدْ وال دْ معنـــــــــــــــــــــــًی، و اَوِّْل ُموِمهـــــــــــــــــــــــاً إذا َورَ ُيضـــــــــاُف اســـــــــٌم ِلمـــــــــا ِب
ویـل انگیز را تأشد، این اضافۀ ایهامچنینو اگرشودینمباشد، به آن اضافه متّحددر معناترجمه: اسمی که با اسم دوم (

)کن.
َـد معنـًی، يعنـی: ِلمـا هـو معنـاه«:سـدینویمبـن صـالح محمـددر شرح این بیت، فـال َجيـوُز أن ،والُيضـاُف اسـٌم ِلمـا بِـه احتَّ

هـذا غـالُم غـالٍم و تريـُد أنَّ والهـذا مسـجُد مسـجٍد، وال،ُيضاَف االسُم إلـی مـا يُوافقـه فـی املعنـی، فـال تـَُقـْل َمـثالً: هـذا کتـاُب کتـابٍ 
املضـاَف إليـه شـیء أنَّ املضـاَف شـیٌء ومٍح مل َيِصحَّ ألنَّ الَقمَح هـو الـُربّ. واألصـلُ عندی بـُرُّ قَ کذلک لو قلَت ؛ والثانی هو األّول

أنَّ املسـجَد و معلـومٌ ؛م: مسـجُد اجلـامعإَلی نفِسِه و مـن ذلـک قـوهلُ یءِ الشّ غة العربية ما يُدلُّ علی إضافةِ قد َورََد فی اللّ آَخُر. لکن 
هــذا االســِم فيصــُري مســجد ولــوَن أنَّــَک تـُئَــوُِّل فـََتجَعــُل مســجد اجلــامع مبعنَــی ُمَســمَّیيقاجلــامُع فکيــف ُاضــيَف الشَّــیُء إلَــی نفِســه؟ هو 

َـَد بـه َمعنـًی بشـرِط اخـتالِف اللّ و ..مبعنی ُمَسمَّی و اجلامع مبعَنی االسـِم. فـِظ َذَهـَب الکوفيّـون إلـی أنـهُ َجيـوُز أن ُيضـاَف االسـُم ِلمـا احتَّ
م يقولوَن بـُرُّ َقمٍح جائٌز والعلی رأيِهم و  ويٍل ألَّ )٨٤- ١٤٣٤:٨٣العثيمن، (».ختالُف فی الّلفظِ اإليَکِفی حيتاُج إَلی 
ازنظـر. پس جایز نیست اسم به چیزي اضافه شود که گرددینمبا آن یکی است، اضافه یدر معنترجمه: اسم، به آنچه(

، ایـن مسـجد مسـجد : ایـن کتـاب کتـاب اسـتشودینمل گفته امثبراي است؛ (مترادف وهم معنی)معنا با آن یکسان
: دیـاگـر گفتهمچنـین همـان معنـی لفـظ اول باشـد.،این غالم غالم است به این صورت که مقصود از لفظ دوماست،

ایـن در اضـافهاصـل ح هردو به یک معنی اسـت. درست نیست زیرا بُرّ و قَمْنزد من گندم گندم است) (»رُّ َقمحٍ عندی بُـ «
کـه یـک چیـز بـه ان عربی مواردي از اضافه آمـدهدر زبامّا؛الیه چیز دیگريمضافاست که مضاف یک چیز باشد و
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بـه مسجد همان جامع است پس چگونه یک چیـز است که مشخّصالجامع. مسجدمانندش اضافه گردیده است؛ خود
» مسـجد الجـامع«ویل نماییـد و أدیگري تصورتبهگویند که شما باید آن را باره میدر اینخودش اضافه شده است؟ 

انـددهیعقایـن ها بـرکوفیاست. با این حال، » جامع«؛ یعنی مسجدي که نامش دبرگردانی» المسمَّی بالجامعمسجد «را به 
هم اختالف داشـته باشـند. بـر بادر لفظاینکه شرطبهاست، جایز است یکیاول اسمبا یدر معنآنچهاضافۀ اسم به که 
بـراي چنـین در لفـظایـن اسـت کـه اخـتالف نیست. نظـر آنـان بـرویل به تأو محتاججایز است »بـُرُّ َقمحٍ «اساس، این

نکهیمگر استینزیاضافۀ اسم به خودش جا،در فارسیوهم در عربیاست که هم مشخّصپس کافی است؛ يااضافه
).باشندیمختلف المعن

گیري. نتیجه3
. ایـنهسـتندی تـوجّهترکات قابـل شـمداراي ، و مصداقفیازنظر تعر،یو عربدر فارسیاضافی يهابیترک

اضافۀ بیانی، اضـافۀ ملکـی، اضـافۀ تخصیصـی، ، يو معنواضافۀ لفظی قبیل مواردي ازدرتوانیماشتراکات را 
ري میـان زبـان عربـی و فارسـی دسـتويهاتناسـببـر درك ،ایـن اشـتراکات.مشاهده کـرد...تأکیدياضافۀ 

.و مترجمان قرار گیردپژوهاندانشتوجّهکه شایسته است مورد استثیرگذارتأ
دسـتور زبـان عربـی تـأثیربیش تحـت اضافه در زبان فارسی، دستورنویسان ما کم وحیو توضشناسایی در

دسـتور زبـان عربـی نیامـده اسـت؛ در ،حیـث نظـريکه ازاندساختهرا مطرح موضوعاتی. با این حال،اندبوده
سـوي دیگـر، . از... ، اضـافۀ تشـبیهیاضـافۀ اسـتعاريبی)، سـَ نَ(اضـافۀ بنـوّت ، اضافۀ سـببی،مانند اضافۀ اقترانی

آن درمـورديترگسـتردهيهایبررسـو ست عربی ازبان بیشتر از،اضافه در زبان فارسیتنوّعو يریپذمیتقس
استانجام شده

دیگري همچون بـرادري و خـواهري، عمـو و يهانسبتنامیده و » اضافۀ نَسَبی«، »اضافۀ بنوت«بهتر است، 
آن قرار داده شود.مشمول عمه، دایی و خاله

اضـافۀ «و تبیین انواع آن مطرح کـرد: یکـیيبندمیتقسرا در اضافه از تازهگونۀدوطرحپیشنهاد توانمی
اضـافۀ ذیـل »یوابسـتگایـاضافۀ تعلّـق «دیگري و)»فزایندة باد«مانند(ذیل اضافۀ اسم فاعل به مفعول » مفعولی
در آنبتـوان را ...مدرسـۀ مـا، دوست من، کشـور مـن،همسر منهمچون: ییهابیترکتایصیو تخصملکی 

قرار داد.

منابع
 ّ اءالدين عبدا دار ة:قـاهر ال.الطبعـة العشـروناألّول.زء اجلـ.حتقيـق حممـد حميـی الـّدين عبداحلميـد.شرح ابن عقيل). ١٩٨٠(ابن عقيل، 

الرتاث.
مکتبــة بــين:جــايب.الطبعــة اخلامســة.اللّبيــب عــن کتــب األعاريــبمغــين). ١٩٧٩ابــن هشــام، مجــال الــدين ابــو حممــد عبــدهللا ابــن يوســف (
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.هاشم
دار :بـريوت.الطبعـة األولـی.شـرح شـذور الـذهب فـی معرفـة کـالم العـرب). ٢٠٠١ابن هشام، مجال الدين ابو حممد عبدهللا ابن يوسـف (

.ياء الرتاث العريبإح
باعة املنريية.دارة الطّ إ:جايبالثّانی.اجلزء.شرح املفصل). (يبيين يعيش ابن عل، موفق الدّ يابن يعيش النحو 

داأل .جامعة قاريونسي:حتقيق يوسف حسن عمر، بنغاز .علی الکافيةيضشرح الرّ ).الدين حممد بن حسن (يبي، رضيسرتآ
ي.مکتبة اخلاجنة:قاهر ال.الطبعة األولی.دحتقيق رجب عثمان حممّ .ارتشاف الضرب من لسان العرب). ١٩٩٨حيان (، ايبيندلساأل
جامعة املدينة العاملية.:املدينة.) املعاين٢(ةالبالغ). ٢٠١١حيان (، ايبيندلساأل

، القاهرة: دار الفضيلة.يحتقيق حممد صّديق املنشاو .معجم التعريفات). د الشريف (يبد السيّ ، حممّ جرجاين
.القاهرة: دار املعارف.الثةالطبعة الثّ اجلزء الثّالث..النحو الوايف). حسن، عباس (يب

.رانیفرهنگ اادیبن:تهران.یفرهنگ اصطالحات منطق).2536محمد (ي،خوانسار
.تهرانیفروشکتاب:تهران.چاپ پنجم.یدستور زبان فارس).1344(پور، عبدالرسول امیخ

.دار الفکر:عمان.بعة االولیالطّ زء الثّالث.اجل، النحومعاين).٢٠٠٠(، فاضل صاحل يالسامرائ
.مبتکران:تهران.چاپ ششم.از کلمه تا کالم).1376(یعل،يگرد فرامرزیسلطان

دار العلم.:قمالرّابع.زءاجل.الصرف والنحوالعربية يفيمباد). ١٣٨٧، رشيد (رتوينالشّ 
.ریاساط:تهران.چاپ ششم.یدستور زبان فارس).1372محمدجواد (عت،یشر

.يالقاهرة: دار الکتاب املصر .ابعةالطبعة الرّ .ةالبالغج). ٢٠٠٤(يالصاحل، صبح
ض: مکتبة الرشد..ولیبعة األالطّ .لفية ابن مالکأشرح). ١٤٣٤العثيمن، حممد بن صاحل ( الر

دار الکوخ.:جايب.الطبعة الرّابعة.اجلزء الثّالث.جامع الدروس العربية). ٢٠٠٤، مصطفی (الغالييين
بريوت: دار الکتب العلمية..الثةبعة الثّ الطّ الثّالث.زءاجل، يحتقيق عبداحلميد هنداو .العني). ٢٠٠٣، خليل بن امحد (يفراهيد
.406- 393،)41(، گوهر مراد.معاصریفارسنحودریپژوهش). 1355خسرو (دورد،یفرش

.نیلیاسماع:قم.چاپ دوم.یدستور زبان فارس).1349(اصغریعل،یهیفق
ي.مرکز:تهران.1لدج.پنج استادیدستور زبان فارس).1363(همکاران بهار والشعرا ملک؛میعبدالعظب،یقر
.ریرکبیام:تهران.چاپ چهارم.اضافه).1362محمد (ن،یمع

.رانیفرهنگ اادیبن:تهران.یدستور زبان فارس).2535(زیپروي،خانلرناتل
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