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چکیده
اصطالح گسست رابطۀ اضافی ،به معنای جدا کردن مضاف از مضافالیه و خارجکردن یک
ترکیب از صورت و حالت اضافی است و از آن جهت آن را گسست یا فک اضافه نامیدهاند ،که
مضاف از مضافالیه جدا و از حالت ترکیبی خارج میگردد .این عمل ،در دستور زبان عربی و
فارسی ،قابل اجرا و دارای کاربرد و مورد استفادۀ اهل دو زبان است.
هدف از این مقاله ،دستیابی به نقاط مشترک و تفاوتهای میان این دو زبان در موضوع فک
اضافه است؛ لَا ،از نوع توصیفی -تحلیلی و استنباطی با رویکردی تطبیقی است.
از رهاورد پژوهن حاضر میتوان به این مهم دست یافت که فک اضافه ،در هر دو زبان شیوههای
مخصوص به خود را دارد و بنا به علل مختلفی صورت گرفتهاست .هر ند به نظر میرسد که این
علّتها و روشها در دو زبان عربی و فارسی ،در برخی موارد با هم اشتراک دارند؛ میتوان نین
استنباط کرد که هیچکدام متأثّر از دیگری نبودهاست.
واژههای کلیدی :اضافه ،گسست اضافی ،فک اضافه ،نحو عربی ،دستور زبان فارسی.
 -1استادیارگروه عربی دانشگاه پیام نورljamshidi53@gmail.com :
 -2کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی
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 -1مقدمه
رابطۀ اضافه هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی ،از جمله قوانین دستوری مهم و پرکاربرد
است که جایگاه ویژهای در نحو هر دو زبان دارد .در پی آن ،فک و گسست اضافه و قطع رابطۀ
معموَ میان مضاف و مضافالیه نیز امری رایج و شناختهشده است که اهمیت ویژهای در میان
نحویان هر دو زبان عربی و فارسی دارد.
مقالۀ حا ضر ،پژوه شی با محوریت فک ا ضافه در د ستور زبانهای عربی و فار سی ا ست که
هدف اساسی آن ،یافتن موارد اشتراک و افتراق دو زبان در زمینۀ گسست رابطۀ اضافه ا ست و
در آن ،با نگاهی تطبیقی از روش توصیف ،تحلیل و استنباط بهره گرفته شدهاست.
-1-1بیان مسئله
فن دستوری فک اضافه ،با جداسازی مضاف از مضافالیه ،ترکیب اضافی را از حالت اصلی
خود خارج میسازد و به این ترتیب ،حالت و نقن تازهای را میپَیرند.
فک اضِِِّّّافه که به روشهای مختلفی انجام میپَیرد ،در هر دو زبان عربی و فارسِِِّّّی امری
متداوَ است و قوانین مخصوص به خود را دارد .علتها ،شیوهها و قوانین گسست رابطۀ اضافه
در دو زبان ،امری مهم و قابل تأمل اسِِِّّّت که با توجه به تأثیرپَیری متقابل عربی و فارسِِِّّّی،
شایستۀ بررسی و تحقیق است؛ لَا ،یافتن این موارد و همصنین تأثیر و تأثر دو زبان در این زمینه،
مورد توجه قرارمیگیرد.
در اینجا این مسئله قابل طرح است که آیا زبان عربی و فارسی که در موضوعات بسیاری با
هم اشِِّّتراک دارند ،در این زمینه نیز با هم نقاط مشِِّّترک دارند و آیا متأثّر از هم عمل کردهاند
یا آنکه هیچگونه تأثیرپَیری از دیگری نداشته و مستقل از هم بودهاند
-2-1پیشینۀ تحقیق
همانگونه که ذکر شد ،با برر سیهای انجام شده ،پژوه شی که به مو ضوع فک ا ضافه در
زبان عربی و فارسی به صورت مجزا پرداخته و امر تطبیق بین آنها را انجام دادهباشد ،یافت نشد؛
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تنها پژوهن دکتر جلیل تجلیل ،به مو ضوع فک و ف صل ا ضافه در زبان فار سی پرداخته و دکتر
منصِِّّوره زرکوب نیز اشِِّّاراتی کوتاه به آن داشِِّّتهاسِِّّت .این در حالی اسِِّّت که مقالۀ حاضِِّّر،
پژوه شی تطبیقی در زمینۀ فک ا ضافه میان دو زبان عربی و فار سی ا ست که روشها ،دلیلها و
وجوه تفارق و تشابه آن را در دو زبان مورد بررسی قرار دادهاست.
-3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
هر ند در کتابهای نحوی و دستوری به صورت مجزا و کوتاه به موضوع اضافه و فک آن
پرداختهشِِِّّّده اسِِِّّّت ،در هیچ کدام ،مباحر مربوطه ،به صِِِّّّورت یک جا و کامل جمعآوری
ن شدها ست .هم نین پژوهن قابل توجّهی که این مو ضوع را به شکل تطبیقی در دو زبان مورد
بررسِِِّّّی قرار دادهباشِِِّّّد ،انجام نگرفته و جای آن در ادبیات تطبیقی خالی به نظر میرسِّ ِّد؛ لَا
جمعآوری مباحر مربوط به هر دو زبان ،بهصورت یکجا و در یک پژوهن و همصنین مقایسۀ
بین آنها امری الزم است که در این مقاله به آن پرداختهشدهاست.
 -2بحث
اضِّافه در لغت ،به معنای نسِّبتدادن یزی به یز دیگر اسِّت (أضِّاف الشِّیِ دلیه :ضِّمّه،
أسنده أو نسبه)( .ن.ک :م صطفی و همکاران ،)547 :1426 ،در اصطالح نیز به معنای نسبتدادن
ا سمی به ا سم دیگر ا ست ،به گونهای که ا سم دوم (م ضافالیه) جایگزین تنوین یا نون تثنیه و
جمع در ا سم اوَ (م ضاف) میگردد و به همین جهت ا ست که حَف تنوین ،نون تثنیه و جمع
اسم مضاف واجب میشود( .ن.ک :ابن هشام األنصاری ،بی تا .)10 :حَف تنوین مضاف مانند:
«غالمل زیدٍ» در «غالمٌ لزیدٍ» و حَف نون مانند« :غالمَی زیدٍ» در «غالمین لزیدٍ».
ابن هشِِّّام انصِِّّاری میگوید :دلیل وجوب حَف تنوین از مضِِّّاف ،این اسِِّّت که تنوین بر
انف صاَ داللت میکند در حالی که رابطۀ ا ضافه بر ات صاَ داللت دارد؛ لَا جمع بین این دو غیر
ممکن اسِِّّت( .همان )11 :در رابطۀ اضِِّّافه ،مضِِّّاف همصنین مجرد از «اَ» میآید ،را که «اَ»
نشِِّّاندهندۀ معرفهبودن اسِِّّم اسِِّّت و اضِِّّافه نیز در معرفهکردن اسِِّّم کاربرد دارد .در نتیجه ،اگر
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بگوییم« :الغالم زیدٍ» دو ن شانه از ن شانههای تعریف ،در م ضاف جمع شدها ست و این امر ،جایز
نیست( .ن.ک :محییالدین عبدالحمید )255 :1963 ،اضافه در زبان عربی به دو دسته میشود:
 -1-2اضافۀ معنوی
اضافهای را معنوی (محی) گویند که حداقل جزِ یکی از موارد زیر باشد:
 مضاف ،صفت نباشد مانند «غالمل زیدٍ». مضاف ،صفت باشد ولی به معمولن اضافه نشدهباشد؛ مانند «واهلل خالق السموات» .خالق ،اسمفاعل در معنای ماضی است پس در «السموات» عمل نمیکند( .ن.ک :ابن عقیل)44 :1384 ،
در ا ضافۀ معنوی ،آوردن «اَ» بر م ضاف جایز نی ست و این ،به آن دلیل ا ست که هم «اَ» به
معرفهبودن ا شاره دارد و هم خود رابطۀ ا ضافه؛ در نتیجه ،اگر بگوییم «الغالم زیدٍ» ،برای م ضاف
دو نشِِِّّّانۀ تعریف بیان شِِِّّّدهاسِِِّّّت و نین امری جایز نیسِِِّّّت( .ن.ک :محییالدین عبدالحمید،
)255 :1963
فایدۀ ا ضافۀ معنوی ،تعریف و یا تخ صیص م ضاف ا ست؛ به این ترتیب که اگر م ضافالیه،
معرفه باشِِِّّّد ،مضِِِّّّاف نیز معرفه میشِِِّّّود؛ مانند « جاِنی غالمل زیدٍ» .در صِِِّّّورت نکرهآمدن
مضافالیه ،رابطۀ اضافه جهت تخصیص (یعنی کم کردن شرکا و اختصاص حکم به شخص یا
گروهی خاص) برقرار شِِِّّّدهاسِِِّّّت؛ مانند« :جاِ غالم رجلٍ» .در این مثاَ« ،غالم دمرأۀ» از حکم
خارج شده و حکم ،تنها به «غالم رجل» اخت صاص مییابد؛ یعنی ،تنها «غالم رجل» آمدها ست،
پس رابطۀ اضافه ،مجموعه را کو کتر کردهاست.
برخی از نحویان ،اضِِّّافۀ معنوی را به سِِّّه نوع تقسِِّّیم کرده و بر این اعتقادند که در اضِِّّافۀ
معنوی ،یکی از سه حرف« :فی ،من »َ ،در تقدیر است .به این ترتیب که:
 اگر مضِِّّافالیه ،ظرف زمان یا مکان برای مضِِّّاف باشِِّّد ،حرف «فی» را در تقدیر میگیریم؛مانند :بل مکر اللیل والنهار ( سبأ ،)33 :به تقدیر« :مکر فی اللیل» یا« :الح سینُ شهید کربالِ،؛ به
تقدیر« :شهید فی کربالِ».
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امّا اکثر نحویها ،معنای «فی» را در رابطۀ اضِِِّّّافه رد کردهاند .این دسِِِّّّته از نحویان اضِِِّّّافۀ
معنوی را شامل دو ق سم میدانند .این گروه که اکثریت نحویان را دربرمیگیرد ،بر این اعتقادند
که اضِِِّّّافۀ معنوی ،تنها به دو معنای «َ» و «من» بوده و غیر از این دو ،معنای دیگری،برای آن
وجودندارد .آنها معتقدند ،ک سانی که قائل به معنای «فی» ه ستند ،در ا شتباهاند ،راکه «فی» در
مجاز ،همان معنای «َ» را در خود دارد؛ مانند :بل مکر اللیل والنهار (سِّبأ ،)33 :به تقدیر« :مکر
لللیل»( .ن.ک :ابن هشام األنصاری ،بی تا)26 :
 اگر مضافالیه ،کل و مضاف ،بخشی از آن کل باشد (بعی) و همصنین مضافالیه ،صالحیتخبر واقع شدن برای م ضاف را دا شتهبا شد ،رابطۀ ا ضافه را به معنای «من» میگیریم مانند« :هَا
خاتمل حدیدٍ» که «حدید» ،کل و «خاتم» ،جزیی از آن ا ست و «حدید» صالحیت خبر واقع شدن
برای «خاتم» را داراسِِّّت؛ پس میتوان گفت« :الخاتم حدیدٌ»؛ در نتیجه ،نین رابطۀ اضِِّّافهای،
حرف جر «من» را در تقدیر داشتهاست.
 رابطۀ اضِِِّّّافه میتواند در معنای «الم» باشِِِّّّد؛ مانند« :یدل زیدٍ»« ،غالمل عمروٍ» و «ثوبل بکرٍ» .بهتقدیر« :یدٌ لزیدٍ»« ،غالمٌ لعمرو» و «ثوبٌ لبکرٍ».
 -2-2اضافۀ لفظی
اگر م ضاف ،صفتی با شد که به معمولن ا ضافه شود ،آنگاه ا ضافه را ا ضافۀ لفظی مینامند؛
مانند « :ضارب زیدٍ» که مضاف ،یعنی « ضارب» ،صفتی (اسم فاعل) است که به معموَ (مفعوَ)
خود ،یعنی «زید» ،اضافه شدهاست زیرا اصل آن ،به این صورت بودهاست« :هَا ضارب زیدان».
بر این اساس« ،غالم زیدٍ» ،اضافۀ لفظی محسوب نمیگردد راکه مضاف ،صفت نیست.
همصنین« ،خالق السموات» و «زید مضروب عمرو» نیز جزِ اضافات لفظی نیست« .السموات»
و «عمرو» در نقن مضِِِِّّّّاف ال یه ،هیچ کدام بهعنوان معموَ مضِِِِّّّّاف خود ،یعنی « خالق» و
«مضروب» ،نی ست و در این جملهها ،تنها نقن آنها نقن مضافالیهی ا ست .پس باید گفت که
در این دو مثاَ ،مضِِّّاف به معموَ خود اضِِّّافه نشِِّّدهاسِِّّت؛ لَا ،جزِ اضِِّّافات لفظی محسِِّّوب
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نمیشِِّّوند و این ،به آن دلیل اسِِّّت که اسِِّّم فاعل و اسِِّّم مفعوَ در اضِِّّافۀ لفظی ،باید داللت بر
حاَ و یا آینده داشِِّّته باشِِّّند ،راکه اگر به معنای ماضِِّّی (مانند باری الوجود) ،اسِِّّتمرار (مانند
حامی العشیرۀ) و یا اسم موصوف (مانند کاتب القا ضی و مملوک األمیر) بهکاربردهشوند؛ اضافه
را معنوی مینامند .در دو مثاَ «خالق ال سموات» و «زید م ضروب عمرو»« ،خالق» و «م ضروب»،
بر زمان گَشِِّّته داللت دارند؛ لَا ،اضِِّّافۀ معنوی بهشِِّّمار میآیند و «السِِّّموات» و «عمرو» ،تنها
نقن مضافالیه را میپَیرند.
منظور از صِِّّفت نیز اسِِّّم فاعل ،اسِِّّم مفعوَ (در زمان حاَ یا آینده) ،صِِّّفت مشِِّّبهه و افعل
تفضیل است؛ البته در تعریف اضافۀ لفظی ،گفته شدهاست :اضافهای است که انفصاَ و تنوین را
در تقدیر به همراه خود دارد( .ن.ک :ابن جنّی)136 :1985 ،
دخوَ «اَ» بر م ضاف ،در ا ضافۀ لفظی جایز ا ست با این شرط که یا م ضافالیه دارای «اَ»
با شد؛ مانند« :ال ضارب الرجل» یا آنصه م ضاف الیه به آن ا ضافه شدها ست ،دارای «اَ» با شد؛
مانند« :زیدٌ الضارب رأس الجانی» .در رابطه با مضاف مثنی یا جمع مَکر سالم ،وجود این شرط
الزم نی ست؛ به این معنا که در ا ضافۀ لفظی ،اگر م ضاف ،مثنی یا جمع مَکر سالم با شد ،دخوَ
«اَ» بر آن بال مانع است ،حتی اگر مضاف الیه بدون «اَ» آمدهباشد؛ مانند« :هَان الضاربا زیدٍ» و
«هؤالِ الضاربو زیدٍ».
نکتۀ دیگر آنکه اضِِّّافۀ لفظی ،افادۀ تعریف و یا تخصِِّّیص نمیکند و تنها فایدۀ آن ،تخفیف
در کالم است ،را که در اضافۀ لفظی ،تقدیر ،انفصاَ در لفظ است و نه در معنا.
تخفیف لفظی ،در یکی از این موارد اتفاق میافتد:
 در لفظ مضِِّّاف :که در این صِِّّورت ،تنوین حقیقتان حَف میشِِّّود؛ مانند «ضِِّّاربل زیدٍ» و یاحکمان مانند «حوّاج بیت اهلل» .از دیگر موارد تخفیف لفظی در لفظ مضِِِّّّاف ،حَف نون تثنیه و
جمع است؛ مانند «ضاربا زیدٍ» و «ضاربو زیدٍ».
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 در لفظ م ضاف الیه :با حَف ضمیر و ا ستتار آن در صفت؛ مانند« :القائم الغالم» که ا صل آن«القائم غالمه» بودهاست.
 هم در لفظ مضِِّّاف و هم در لفظ مضِِّّافالیه؛ مانند «زیدٌ قائم الغالم» که اصِِّّل آن «زیدٌ قائمٌغالمله» بودهاست( .ن.ک :عبدالرحمن الجامی)13-12 :1983 ،
 -3-2گسست رابطۀ اضافی در عربی
همان گونه که در تعریف ا ضافه آمد ،پس از ا سناد م ضاف به م ضافالیه ،رابطهای میان این
دو برقرار شده و آنها را به هم متصل مینماید؛ لَا ،گفتهمی شود که رابطۀ ا ضافه ،برات صاَ میان
مضِِّّاف و مضِِّّافالیه داللت دارد .با وجود این ،جداسِِّّازی و ازبینبردن رابطۀ میان آنها ،امری
ممکن و قابلاجراسِِِّّّت .این عمل را «فک اضِِِّّّافه» مینامند و در هر دو زبان عربی و فارسِِِّّّی،
کاربرد دارد.
 -1-3-2گسست رابطۀ اضافی در اضافۀ لفظی
از آنجا که در ا ضافۀ لفظی ،م ضاف به معموَ خود ا ضافه می شود و انف صاَ را در تقدیر به
همراه خود دارد ،برای گ س ست رابطۀ میان آنها ،کافی ا ست م ضاف و م ضافالیه را به حالت و
نقن اولیۀ خود بازگردانیم .در این صورت ،م ضاف ،نقن ا صلی خود (عامل بودن) را میگیرد
و مضِِّّافالیه نیز به نقن اولیۀ خود (معموَبودن) بازمیگردد؛ مانند «مررتل برجلٍ ضِِّّارب زیدٍ
غدان» که بعد از انفصِِّّاَ ،به صِِّّورت «مررتل برجلٍ ضِِّّاربٍ زیدان غدان» نوشِِّّتهمیشِِّّود .همصنین،
جملۀ «مررتل برجلٍ حسِِّّن الوجه» ،بعد از فک اضِِّّافه ،به صِِّّورت «مررتل برجلٍ حس ِّنٍ وجهله»
نو شتهمی شود و نیز در مثاَ «یا سارقَ اللیلۀ أهلَ الدار» ،بعد از فک ا ضافه ،باید گفت «یا سارقان
اللیلۀَ أهلَ الدار»( .ن.ک :الرضی)219 :1987 ،
 -2-3-2گسست رابطۀ اضافی در اضافۀ معنوی
در اضافۀ معنوی نیز مانند اضافۀ لفظی ،رابطۀ میان مضاف و مضافالیه ،قابل گسست است و
در هر سه نوع آن ،یعنی معانی «مْن» »َ« ،و «فی» بهکارمیرود.
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 -1-2-3-2گسست رابطۀ اضافی به معنای «من»
در ا ضافۀ به معنای «من» ،پس از گ س ست رابطه ،م ضافالیه یکی از نقنهای بدَ یا عطف
بیان را پَیرفته و یا اینکه حرف جر «من» ظاهر میگردد؛ مانند «ثوبل خزٍّ» که تبدیل به «ثوبٌ من
خزٍّ» میشِِِّّّود .همصنین اگر مضِِِّّّاف الیه ،نکره باشِِِّّّد ،نصِِِّّّب آن بهعنوان حاَ یا تمییز ،جایز
خواهدبود؛ بهعنوان مثاَ ،در جملۀ «هَه ساعۀ فضّۀٍ» ،رفع «فضّۀ» ،بهعنوان عطف بیان جایز است:
«هَه سِِّّاعۀٌ فض ِّّۀٌ» (سِِّّاعۀ :خبر و مرفوع) .یا آنکه در نقن حاَ یا تمییز قرار بگیرد« :هَه س ِّاعۀ
فضّۀن»( .ن.ک :حسن)19 :1119 ،
رضی استرآبادی در کتاب خود« ،شرح الکافیۀ فی النحو» ،در باب تمییز ،این مطلب را اضافه
میکند که :تخفیف و کوتاهکردن ترکیب های دارای تمییز ،به وسِِِّّّیلۀ رابطۀ اضِِِّّّافه ،جایز و
صحیا است؛ بهعنوان مثاَ« :رطلٌ زیتان» و «منوان سمنان» را میتوان به صورت «رطلُ زیتٍ» و «منوا
سمنٍ» نوشت (الرضی ،بی تا)219 :؛ بنابراین ،مضافالیه ،در ترکیب اضافی «رطلُ زیتٍ» و «منوا
سِِّّمنٍ» نیز قابل بازگشِِّّت به حالت تمییز اسِِّّت و میتوان گفت« :رطلٌ زیتان» و «منوان سِِّّمنان».
همصنین جملههای «طاب زیدٌ نفسان» و فجّرنا األرضَ عیونان بهصورت «طاب نفسل زیدٍ» و «فجّرنا
عیون األرض» نیز نوشِِِّّّتهمیشِِِّّّود .در جملۀ « ماَُ زیدٍ أکثرُ ماٍَ» نیز میتوان مضِِِّّّافالیه را به
صِِّّورت گسِِّّسِِّّته آورد و جمله را اینگونه نوشِِّّت« :زیدٌ أکثرُ الناس ماالن»( .ن.ک :محییالدین
عبدالحمید)241 :1963 ،
انباری در کتاب «ا سرار العربیّۀ» ،در این باره میگوید« :در ا ضافهای که به معنای «من» باشد،
جایز اسِِّّت که مضِِّّاف الیه را بهعنوان وصِِّّف و صِِّّفتی برای مضِِّّاف قرار دهیم؛ بهعنوان مثاَ،
میتوان به جای «ثوبل خزٍّ» ،جملۀ «ثوبٌ خزٌّ» را آورد؛ یعنی «خز» را بهعنوان صفت «ثوب» ،رفع
دهیم .یا جملۀ «هَه ساعۀٌ ف ضّۀٌ» را به جای «هَه ساعۀُ ف ضّۀٍ» نو شت و «ف ضّۀ» را بهعنوان صفت
«ساعۀ» در نظر گرفت( .ن.ک :األنباری)280 :1995 ،
در باب بدَ و حاَ میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
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در جملۀ «أکلتل الرغیفَ ثلثَه» که «ثلر» ،بدَ بعی از کل ،یعنی «الرغیف» ،اسِِّّت میتوان
بدَ و مبدَمنه را بهصورت ترکیب اضافی «أکلتل ثلرَ الرغیفْ» آورد.
همصنین ،ترکیب اضِِِّّّافی بدَ و مبدَمنه در جملۀ «أعجبنی أخوک عل مله» (که علم بدَ
ا شتماَ از أخوکا ست)« ،أعجبنی علمل أخیک» بودها ست؛ نیز در جملۀ «لب ستل خاتمی ذهبان» که
«ذهبان» ،حاَ از صِِّّاحب حاَ «خاتم» اسِِّّت ،میتوان حاَ و صِِّّاحب حاَ را به صِِّّورت ترکیب
اضافی آورد و گفت« :لبستل خاتمَ ذهبٍ».
 -2-2-3-2گسست رابطۀ اضافی به معنای «ل» و «فی»
در اضِِِّّّافۀ به معنای «َ» که مراد از آن را ملکیت و اختصِِِّّّاص بیان کردهاند و همصنین در
اضافۀ به معنای «فی» که مضافالیه ظرف زمان یا مکان برای مضاف است ،نیز قانون فک اضافه
قابل اجرا است .در این دو نوع از اضافۀ معنوی ،جهت گسست رابطۀ اضافه ،حرف جر مربوط،
ظاهر میگردد؛ مثالن رابطۀ اضِِِّّّافه در جملۀ «یضِِِّّّع العربی یده فی ید أخیه و یعاهدهعلی النصِّ ِّر
والتأیید والفداِ» ،پس از گ س ست ،به صورت «ی ضع العربی یدان له فی یدٍ ألخیه» آوردهمی شود؛
یعنی با آوردن الم مالکیت که در تقدیر بود ،جمله از حالت اضافی خارج گردید.
جملۀ «یحرص کثیر من الناس علی رحلۀ ال شتاِ» نیز به صورت «یحرص کثیرٌ من الناس علی
رحلۀٍ فی ال شتاِ» نو شتهمی شود( .ن.ک :ح سن )20 :1119 ،در این مثاَ نیز با ظاهرکردن «فی»،
مضافالیه به ظرف ،تغییر نقن داد.
گاهی مضِِِّّّافالیه را پس از فک از مضِِِّّّاف ،میتوان به صِِِّّّورت نعت جامد آورد؛ مانند
جملههای« :رجاَُ ثقۀٍ» و « شهودل عدٍَ» که قابل گ س ست به صورت «رجاٌَ ثقهٌ» و « شهودٌ عدٌَ»
است.
از دیگر راههای فک اضِِّّافه در زبان عربی ،خارجکردن صِِّّفت نسِِّّبی از حالت اصِِّّلی خود
اسِِِّّّت .ابن عقیل در شِِِّّّرح الفیۀ ابن مالک ،نین میگوید :هنگامی که اضِِِّّّافهکردن یزی به
کشور یا قبیله یا مانند آن قصد شود ،به آخر اسم آن کشور یا قبیله« ،یاِ مشدّد» ماقبل مکسوری
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ملحق میگردد(ن.ک :ابن عقیل)450 :1384 ،؛ به این معنی که صفت نسبی ،یکی از روشهای
اضِِِّّّافهکردن یزی به یز دیگر به شِِِّّّمار میآید؛ لَا ،جهت انجام عمل فک اضِِِّّّافه در این
مورد ،آن را از حالت صِِّّفتْنسِِّّبیبودن خارج میکنیم؛ بهعنوان مثاَ ،زمانی که گفتهمیشِِّّود
«رجل بغدادیّ» ،مقصِِِّّّود «رجلٌ من بغداد» بودهاسِِِّّّت یا در «زیدیّ» که بعد از فک اضِِِّّّافه
نو شتهمی شود «رجل من قبیلۀ زید» .در تو ضیا بی شتر این م سئله میتوان سخن انباری را ا ضافه
کرد که میگوید :اگر کسی بگوید ،را در صفت نسبی ،یای مشدّد ماقبل مکسور به اسم اضافه
میشود (مانند :زیدیّ ،عمریّ ،بغدادیّ) ،باید گفتهشود که این «یاِ» ،شباهت به باب اضافه دارد،
را که صفت ن سبی در معنای ا ضافه ا ست و به همین دلیل ا ست که نحویهای قدیمی ،صفت
نسبی را به صورت اضافه ترجمه میکنند( .ن.ک :األنباری)369 :1995 ،
بنا برآنصه گفته شد ،جهت گ س ست رابطۀ ا ضافه به یکی از این صورتها عمل می شود :در
اضافۀ لفظی ،جهت گسست رابطۀ میان مضاف و مضافالیه ،کافی است آنها را به حالت و نقن
اولیۀ خود بازگردانیم ولی در اضِِّّافۀ معنوی ،مضِِّّافالیه میتواند یکی از نقنهای بدَ ،عطف
بیان ،حاَ ،تمییز ،صِِّّفت یا ظرف را بپَیرد نیز درصِِّّورتیکه رابطۀ اضِِّّافه از نوع صِِّّفت نس ِّبی
باشد ،آن را از حالت صفتْنسبیبودن خارج میکنیم.
 -4-2رابطۀ اضافی در زبان فارسی
در کتاب های دستور زبان فارسی ،تعاریف بسیاری از اضافه و حالت اضافی بیان شدها ست؛
از آن جمله تعریفی اسِِّّت که احمد شِِّّاملو بیان کردهاسِِّّت« :افزودن اسِِّّمی بر اسِِّّم دیگر ،به
گونه ای که آن دومین ،معنای اولین را تمام کند و یا فایدهای و نیّتی از آن برآید که بی این
افزاین ،میسّر نباشد ،اضافه گویند و آن حالت را حالت اضافی( ».شاملو ،بی تا)105 :
در تعریفی دیگر داریم:
«نقن اضافی ،آن است که اسم در جملهای مضافالیه واقع شود و مضافالیه ،اسم یا کلمۀ جانشین
اسم است که به دنباَ آن ،اسم مکسور دیگری میآید و آن اسم مکسور بدان نسبت داده میشود...
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آمدن اسم یا کلمۀ جانشین آن را به دنباَ اسم مکسور ،اضافه مینامند .کلمۀ اوَ را مضاف و کلمۀ
دوم را مضافالیه ،و نقن مضافالیه را نقن اضافی یا مضافالیهی گویند( ».انوری)125 :1370 ،

 -1-4-2انواع اضافه در زبان فارسی
دربارۀ انواع ا ضافه در زبان فار سی ،میان د ستورنوی سان اتّفاق نظر وجود ندارد و هر یک ،از
دیدگاههای مختلف ،آن را تقسیم کردهاند .مهمترین و جامعترین نوع تقسیمبندی اضافه ،تقسیم
از لحاظ حقیقت و مجاز است و بر این اساس ،اضافه به دو دسته تقسیم می شود :اضافۀ حقیقی و
اضافۀ مجازی.
 -1-1-4-2اضافۀ حقیقی
ا ضافۀ حقیقی ،شامل انواع ا ضافۀ اخت صا صی ،ا ضافۀ بیانی (تبیینی) ،ا ضافۀ اقترانی و ا ضافۀ
تو صیفی می شود(.ن.ک :معین 108-104 :1370 ،و شریعت )167-166 :1345 ،در ایجا برای
هر کدام از انواع ذکرشده ،توضیا مختصری ذکر میگردد:
_اضِِّّافۀ اختصِِّّاصِِّّی :اختصِِّّاص و تعلق را میرسِِّّاند .مانند« :کتاب احمد» و «در خانه» .این نوع
اضافه ،خود به ند دسته تقسیم میگردد:
الف :اضافۀ تخصیصی :اضافهای است که مضاف ،مخصوص مضافالیه باشد؛ مانند« :زین اسب»
و «در خانه».
ب :ا ضافۀ ملکی (تملیکی) :ا ضافهای ا ست که ملکیت و دارایی را بر ساند .در این نوع ا ضافه،
غالبان مضِِّّافالیه اسِِّّم ،انسِِّّان اسِِّّت و میتواند مضِِّّاف را خریداری کند؛ مانند« :کتاب تقی» و
«کیفْ پرویز».
پ :اضافۀ ظرفی :اضافۀ مظروف است به ظرف؛ مانند« :آب دریا»« ،هوای صحرا» و «نماز بامداد».
ت :اضافۀ سببی :اضافۀ سبب است به مسبّب یا برعکس .مانند« :تیغ انتقام» و «کشتۀ غم».
ث :اضِِّّافۀ به ادنی مالبسِِّّت :یعنی نسِِّّبت دادن یزی به یز دیگر با کمترین مناسِِّّبت بین آنها.
مانند« :ایران ما»( .ن.ک :معین)116-115 :1370 ،
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ج :اضافۀ بنوّت (ابنی) :اضافۀ پسر است به پدر؛ مانند« :حسین منصور» و «سعد وقاص».
چ :اضافۀ بیانی (تبیینی) :در این نوع اضافه ،مضافالیه نوع یا جنس مضاف را بیان میکند؛ مانند:
«ظرفْ مس» و «شب جمعه».
ح :ا ضافۀ تو صیفی :ا ضافۀ مو صوف به صفت ا ست و لَا از بحر م ضاف و م ضافالیه خارج
میگردد؛ مانند« :شمشیر تیز» و «مرد شجاع».
 -2-1-4-2اضافۀ مجازی
ا ضافۀ مجازی نیز به دو نوع ا ضافۀ ت شبیهی و ا ضافۀ ا ستعاری تق سیم می شود( .ن.ک :معین،
 108-104 :1370و شریعت)167-166 :1345 ،
الف :اضافۀ تشبیهی :اضافهای است که در آن ،معنای تشبیه نهفتهباشد؛ مانند« :فراش باد» و «مهد
زمین».
ب :ا ضافۀ ا ستعاری :ا ضافهای ا ست که م ضاف در غیر معنی حقیقی خود ا ستعماَ شدهبا شد.
مانند« :روی سخن» و «دست روزگار».
شاملو دو نوع دیگر از اضافه را ذکر میکند و آن ،اضافۀ تعریفی و اضافۀ ترجیحی است:
 -3-1-4-2اضافۀ تعریفی و ترجیحی
ا ضافۀ تعریفی :نوعی از ا ضافه ا ست که در آن ،م ضافالیه ،به ترکیب ا ضافی ،مفهوم خاص
یا معرفه میدهد و آن ،هنگامی اسِِِّّّت که مضِِِّّّاف الیه ،خو ْد اسِِِّّّم خاص باشِِِّّّد؛ مانند « :بات
بهارستان»« ،دیوان حافظ» و «اسب رستم»( .ن.ک :شاملو ،بی تا)132 :
اضافۀ ترجیحی :در این نوع اضافه ،مضاف و مضافالیه ،کلمۀ واحدی هستند .مضافالیه را
به صورت جمع میآورند و م ضاف را بر همجن سان خود برتری میدهند .مانند « :شاهْ شاهان» و
«امیر امیران»( .همان)133 :
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 -5-2گسست رابطۀ اضافه در زبان فارسی
در زبان فارسی نیز مانند زبان عربی ،قانون گسست رابطۀ میان مضاف و مضافالیه ،قابل اجرا
و بلکه متداوَ ا ست .محمد معین در این باره میگوید« :گاه ا سمی را از صورت و حاَ ا ضافه
خارج کنند و اضافه را مقطوع سازند؛ این عمل را فک اضافه نامند( ».معین)202 :1370 ،
برای گسست رابطۀ اضافه یا فک اضافه در زبان فارسی ،به ند طریق میتوان عمل کرد .در
کتاب دستور زبان فارسی پنج استاد اینگونه آمدهاست که :وقتی میخواهند اسمی را از صورت
و حاَ اضافه خارج کنند و اضافه را مقطوع سازند ،به سه طریق عمل میکنند:
الف :با انداختن کسرۀ اضافه از آخر مضاف؛ مانند« :پدرزن ،صاحبدَ ،سرمایه ،سردسته».
ب :با تقدیم مضاف الیه بر مضاف .مانند :گالب ،کارخانه ،سیالب.
ج :تغییر مضِِِّّّافالیه از جای خود و ملحقکردن حرف «را» به آخر آن .مانند« :کرم و سِِِّّّخا را
خداوند تویی» که در اصل به این طریق بودهاست« :خداوند کرم و سخا تویی» یا مانند این مثاَ:
یاد باد آن که سر کوی توام منزَ بود

دیده را روشنی از نور رخت حاصل بود

یعنی،روشنی دیده از نور رخت حاصل بود( .ن.ک :قریب و همکاران)54-53 :1371 ،
خیام پور و فرشِِّّیدورد نین آوردهاند که عالمت مضِِّّافالیه ،کسِِّّرهای اسِِّّت که به آخر
م ضاف ملحق میگردد ولی گاهی پس از م ضافالیه لفظ «را» آوردهمی شود و در این صورت،
میتوان مضِِِّّّافالیه را بر مضِِِّّّاف ،مقدم یا اینکه همان ترتیب اصِِِّّّلی ،یعنی تقدم مضِِِّّّاف بر
مضافالیه را رعایت کرد (ن.ک :خیامپور 129 :1373 ،و فرشیدورد )57 :1375؛ مانند:
دیده را فایده آن اسِِِّّّت که دلبر بیند

ور نبینِِّّد ِِّّه بود فِِّّایِِّّده بینِِّّایی را

در م صراع اوَ ،م ضافالیه بر م ضاف مقدم شدها ست« :فایدۀ دیده ،آن ا ست» .در م صراع دوم،
مضاف بر مضافالیه مقدم شده ،همراه با اضافهکردن حرف «را»« :فایدۀ بینایی ه بود».
محمدجواد شریعت و انوری و گیوی در بحر گ س ست ا ضافی ،معتقدند که گاهی ک سرۀ
اضافه را از ترکیب اضافی حَف و آن را به اصطالح فک مینمایند؛ در نین حالتی ،مضاف و
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مضِِّّافالیه در حکم یک کلمۀ مرکب اسِِّّت که آن را «اضِِّّافۀ موصِِّّولی» نام نهادهاند؛ مانند:
«پدرزن و صاحبدَ» .گاهی نیز جای م ضاف و م ضافالیه با یکدیگر عوض می شود که آن را
«اضافۀ مقلوب» نامیدهاند .قلب اضافه ،یکی از راههای فک اضافه به شمار میآید؛ مانند« :گالب
و خوشِّحاَ» که به صِّورت ترکیب اضِّافی «آب گل و حاَ خوش» بودهاند( .ن.ک :شِّریعت،
 166-165 :1345و انوری ،گیوی)16 :1370 ،
معین در بیان طرق فک اضِِّّافه ،عالوه بر سِِّّه مورد ذکر شِِّّده ،روشهایی را برشِِّّمرده که
عبارتند از:
الف :گاهی کلمۀ «را» بهعنوان جانشین کسرۀ اضافه آورده شده و فک اضافه صورت میگیرد؛
مانند«:ربوده نیوشندگان را شکیب» ،یعنی « شکیب نیوشندگان را ربوده» یا «کسان را نشد ناوک
اندر حریر» ،یعنی «ناوک آن کسان در حریر نرفت»( .ن.ک :معین)203 :1370 ،
ب :تبدیل م ضافالیه به مفعوَ :در جملهای که فعل متعدی یا یکی از م شتقهای آن ،به صورت
م ضاف به کار رود ،جهت فک ا ضافه ،پس از م ضافالیه ،عالمت مفعوَ صریا را میآورند و
عالمت اضِِّّافه (یعنی کسِِّّره) را حَف میکنند .مانند« :راه نماینده بندگان خوین را» که نین
بودهاست« :راه نمایندۀ بندگان خوین»( .همان)205 :
ج :جایگزینکردن «به» با «از» و تغییر محل :هر گاه در جملهای« ،به» بر سر م ضاف آمدهبا شد،
برای فک اضافه ،مضاف و مضافالیه را قلب میکنند و بر سر مضافالیه «از» یا مخفف آن «ز»
را میآورند؛ مانند« :ز پیکان زخم آتن اندر فروخت» که اصِِِّّّل آن «به زخم پیکان ،آتن اندر
فروخت» است( .همان)206-205 :
د :استعماَ حروف اضافه :گاهی برای فک اضافه میتوان کسرۀ اضافه را حَف کرد و به جای
آن ،یکی از حروف اضِِّّافه را که متناسِِّّب با فعل جمله باشِِّّد،آورد؛ مانند« :از ،با ،بر ،در ،اندر
و»...؛ بهعنوان مثاَ ،به جای «برکشِِّّیدن پیراهن ملکْ گروهی و پوشِِّّانیدن گروهْ دیگر» میتوان
گفت« :برکشیدن پیراهن ملک از گروهی و پوشانیدن بر گروه دیگر»( .همان)206 :
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ز :م سندالیهکردن م ضاف الیه با ا ستعماَ ضمیر :اگر ترکیب ا ضافی ،م سندالیه واقع شود ،برای
فک اضافه ،مضافالیه را مسندالیه قرار میدهند و مضاف را همراه با ضمیر ،راجع به مضافالیه
بهکارمیبرند؛ بهعنوان مثاَ ،در جملۀ «مجازاتْ سِِّّرپیصی از امپراطور مرگ اسِِّّت» که ترکیب
اضافی «مجازات سرپیصی» مسندالیه است ،میتوان با گسست رابطۀ اضافی ،گفت « :سرپیصی از
امپراطور ،مجازاتن مرگ اسِِّّت» یا به جای «برگهای گل سِِّّرخ ،لطیف اسِِّّت» بگوییم« :گل
سرخ ،برگهاین لطیف است»( .همان)207-206 :

ۀ

ۀ

ۀ

ۀ

و :فک اضافه در اضافۀ قیدی :در این نوع اضافه ،قید را در نقن مضاف و کلمۀ مضاف را
در مکان مضِِِّّّافالیه آن قید ،قرار میدهیم ،و پس از آن ،فعل را ذکر میکنیم؛ بنابراین ،جملۀ
« علم و حکمت ابن سینا ،در سن شانزده سالگی به کماَ ر سید» را به صورت «ابن سینا در سن
شانزده سالگی به کماَ علم و حکمت رسید» مینویسیم( .همان)183-182 :
بنابراین ،در زبان فارسِِّّی نیز گسِِّّسِِّّت رابطۀ اضِِّّافی در انواع آن ،یعنی در اضِِّّافۀ حقیقی،
مجازی ،تعریفی و ترجیحی قابل اجرا است.
 -6-2دالیل گسست رابطۀ اضافی در زبان عربی و فارسی
در بحرهای گَشِِّّته ،ذکر شِِّّد که قانون گسِِّّسِِّّت و فک اضِِّّافه در هر دو زبان عربی و
فارسی ،شناخته شده و بسیار مورد استفاده است .با وجود این ،روشهای انجام آن در هر زبان با
دیگری متفاوت است (به جز آنصه که در اضافۀ لفظی صورت میگیرد؛ یعنی تبدیل مضافالیه
به مفعوَ؛ نظیر آنصه در زبان فارسی وجود دارد).
فک اضافه در زبان عربی میتواند به ند دلیل انجام گیرد:
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 ضرورت شعری :به این صورت که گاهی برای حفظ وزن یا قافیۀ بیت ،مضاف از مضافالیهجدا میگردد:
دنِِّّّمِِِّّّا الِِِّّّدنِِِّّّیِِِّّّا کِِِّّّبِِِّّّیِِّّتٍ

نسِِِِِّّّّّجِِّّله مِِّّْن عِِّّنِِّّکِِّّبِِّّوتْ

1

(الهاشمی)228 :1420،
که اصِِّّل آن اینگونه بودهاسِِّّت« :دنّما الدنیا کنسِِّّج بیتْ عنکبوتْ» .در این بیت ،دو مورد فک
اضِِّّافه میتوان ذکر کرد؛ یکی میان «نسِِّّج» و «بیت» که پس از گسِِّّسِِّّت ،جملۀ «نسِِّّجه من
عنکبوت» ،بهعنوان صِِِّّّفت بیت ذکر شِِِّّّدهاسِِِّّّت و دیگری میان «بیت» و «عنکبوت» که با
ظاهرکردن حرف جر «من» ،از حالت اضافه خارج شدهاست.
ل النجوم ثواقب ِّ نا
عزمِِّّات ُِّه مث ِّ ُ

2

ت أُفِّو َُ
لِّو لِّم یِّکُِّن لِّلِّث ِّّاقِّْبِِّّا ْ

(ابوتمام ،1322 ،ج)319 :2
اصل جمله نین بودهاست« :عزماتُه مثلُ ثواقب النجوم» .در بیت ،مضاف از مضاف الیه جداشده
و در نقن حاَ آمدهاست.
أنِِِّّّت مِِِّّّثِِِّّّلُ الِِِّّّوَردْ لَِِِّّّونِِِّّّان

ونسِِِِِِِِّّّّّّّّیِِِِِّّّّّمِِِِِّّّّّان

3

وبَِِِِِّّّّّالالن

(ابن الرومی ،1999 ،ج)186 :5
یعنی «لونُک ونسِِِّّّیملک وبَاللُک مثلُ الوَردْ» ،مضِِِّّّاف پس از فک اضِِِّّّافه ،در نقن تمییز ظاهر
شدهاست.
 تأکید :گاهی فک اضِِّّافه برای تأکید بر نکرهبودن مضِِّّاف میآید؛ مانند« :هو صِِّّدیقٌ لی» کهدر اصل «هو صدیقی» بودهاست .در برخی از موارد نیز مضاف را از مضافالیه جدا میکنیم و با
تقدم مضِِّّافالیه ،قصِِّّد تأکید بر آن را داریم؛ مانند« :لی صِِّّدیقٌ» که اصِِّّل آن «هو صِِّّدیقی»
بودهاسِِِّّّت .در برخی از موارد ،تأکید بر مضِِِّّّافالیه قصِِِّّّد میشِِِّّّود امّا بدون تقدّم آن بلکه با
ظاهرکردن حرف جر مربوط انجام میپَیرد؛ مانند« :هَا ثوبٌ مْن خزٍّ» به جای «هَا ثوبل خزٍّ».
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در باب علل فک اضافه در زبان فارسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 ضرورت شعری (ن.ک :معین:)38 :1370 ،یاد باد آن که سر کوی توام منزَ بود

دیده را روشنی از نور رخت حاصل بود

یعنی «روشنی دیده از نور رخت حاصل بود».
 در برخی موارد ،به دلیل غلبۀ کاربرد ،کسِِّّرۀ اضِِّّافه حَف میشِِّّود .مانند« :گلنار ،پدرزن وخواهرشوهر»( .همان)56 :
 فک اضافه جهت راحتترشدن و یا شیواترشدن ترکیب یا جمله ،بهکارمیرود.گاه نیز فک اضِِّّافه را در نثرهای قدیمی و یا نثرهای دارای اسِِّّلوب قدیمی مشِِّّاهده میکنیم،درصورتیکه در زمان حاضر و در نثرهای جدید ،رواج ندارد؛ مانند« :هر که را طبع در نظم شعر
راسخ شد ،»...یعنی «طبع هر که در نظم شعر راسخ شد» یا در جملۀ «راه نماینده بندگان خوین
را به دانن های گوناگون» ،که حالت رایج و امروزی آن جملۀ «راه نمایندۀ بندگان خوین به
داننهای گوناگون» است.
 -3نتیجهگیری
از آنجا که ادبیات هر سرزمینی ،در کمترین حالت ،از سایر سرزمینها و حداقل از یک ملت
دیگر متأثّر است ،بررسی و تبیین میزان ،نوع و کیفیت تأثیرپَیری از ادبیات سایر ملل و همصنین
تأثیرگَاری بر آنها ،اهمیت ویژهای می یابد .این نوع پژوهن ها ،بهخصِِِّّّوص بین زبان عربی و
فارسِِّّی که در بسِِّّیاری موارد با هم اشِِّّتراک دارند ،مورد اسِِّّتقباَ و اسِِّّتفادۀ اهل هر دو زبان
بودهاست.
از دیگر سو ،مبحر اضافه و فک آن ،یکی از پرکاربردترین مباحر دستوری دو زبان است
که در بررسی تطبیقی آن میتوان به مهمترین وجوه اشتراک و افتراق آن ،نین اشاره نمود:
الف :موارد اشتراک:
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-1از میان شِِّّیوههای فک اضِِّّافه ،تنها یک مورد اشِِّّتراک بین دو زبان وجود دارد و آن ،تبدیل
مضافالیه به مفعوَ است که در اضافۀ لفظی صورت میگیرد؛ نظیر آنصه در زبان فارسی وجود
دارد.
 -2ضرورت شعری (یعنی ضرورت حفظ وزن یا قافیه) ،یکی از دلیلهای فک ا ضافه ا ست که
در هر دو زبان عربی و فارسی مشترک است.
ب :موارد افتراق:
 -1شیوههای فک اضافه در دو زبان عربی و فارسی با یکدیگر متفاوت است (به جز یک مورد
اشتراک ذکر شده در باال).
 -2شیوهها و علّتهای فک اضافه در هر کدام از زبانها ،متأثر از دیگری نبودهاست.
 -3از جمله هدفهای فک اضافه در زبان عربی ،تأکید است (تأکید مضاف و یا مضافالیه) که
در زبان فارسی کاربرد ندارد.
 -4در ادبیات فارسِِِّّّی ،در برخی از موارد ،به دلیل غلبۀ کاربرد عبارت ،کسِِِّّّرۀ اضِِِّّّافی حَف
میشِِّّود و فک اضِِّّافه صِِّّورت میگیرد ولی در ادبیات عربی ،به سِِّّبب نبود این کسِِّّره ،نین
دلیلی نیز وجود ندارد.
 -5فار سیزبانان ،در مواردی ،فک ا ضافه را جهت راحتتر شدن و یا شیواتر شدن سخن بهکار
بردهاند.
 -6فک ا ضافه در زبان فار سی ،به صورت مکرّر و ب سیار در نثرهای قدیمی کاربرد دا شتها ست.
این امر به دلیل اسِِِّّّلوب خاص نگارشِِِّّّی آن زمان بوده که در نثرهای جدید ،رواج خود را از
دست دادهاست .در صورتی که این موضوع در زبان عربی ،مورد نظر نبودهاست.
یادداشتها:
 -1ترجمه :دنیا همانند خانهای است که تار و پودش از تارهای عنکبوت است.
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 -2ترجمه :تصمیمات و ارادۀ او ،همانند نور درخشان ستارگان در شب ،نافَ است ،اگر که این ستارگان
غروبی نداشته باشند.
 -3ترجمه :رنگ و بو ،و تر و تازگی تو همانند گل سرخ است.
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