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Abstract  
Ezafe has been studied for a long time by Iranian as well as non-Iranian linguists 

from different angles – from its morphological status – as a linker, clitic or phrasal 

affix- to its function – as a case-assigner, phonological linker or head marker 

inside NPs. This paper focuses on the status of Ezafe morpheme –e from all 

aspects of status, position in NPs and its function altogether chasing the goal of 

integrating all reliable ideas on it in one research. It shows Ezafe morpheme is an 

enclitic enters in the syntax of the phrase which links the head noun to its post-

nominal modifiers such as adjective phrases, possessive NPs and nominal 

prepositional phrases. It attaches to the nominal heads as well as to the 

intermediate projections. The base-generated position of the head noun in Persian 

NPs is final but since there is a powerful tendency in prepositional languages for 

nominal heads to occupy the initial position of their projection, it moves to its 

surface position to the head of DP. Ezafe enclitic enters into the derivation of the 

noun phrase as a marker of this movement. This head-to-head movement happens 

in a cyclic manner, the nominal head uses the head position of all intermediate 

projections as the middle landing sites leaving a trace or a copy (according to the 

copy theory of movement, both in Government and Binding Theory (Chomsky, 

1981) and Minimalist Program (Chomsky, 1995) approach) behind, a copy which 

has sui generis morphological realization. This morphological element 

exclusively happens in case of movement of elements with [+N] feature no other 

head movements lacking [+N] feature. 

Keywords: Ezafe enclitic, nominal head, head-initial and head-final 

phrases, head-marking. 
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  فارسي در اسم نمایهسته: اضافه کسرۀ
 

 ، تهران، ایرانیدانشگاه عالمه طباطبائ شناسیزبان یدکتر   فرهمایون مژگان

 چکیده

 در گوناگوني نظرات و است بوده زبانشناسان و دستوریان توجّه مورد دستوري عناصر از همواره اضافه کسرۀ
 ایراني هايزبان هايشاخه از دیگر برخي و فارسي زبان اسمي گروه ساختار در آن توزیع و ماهيّت خصوص
 حاضر پژوهش. است شده داده دست به اضافه کسرۀ مورد در صرفي و نحوي هايتحليل. است شده مطرش
 عنصر این ماهيّت تعيين براي تالش دهد نشان آنها منتقدانه بررسي و نظرات این گردآوري ضمن کوشدمي
 آن نقش و یهور علت و دارد پاس  به نياز که است عنصر این خصوص در اساسي هايپرسش از یکي تنها
 نمایيهسته نقش داراي فارسي در اضافه کسرۀ پژوهش، این در. گيرد قرار مدَنظر همزمان باید نيز ساخت در
 براي اضافهپيش هايزبان ميان در پرقدرتي گرایش. است شده قلمداد اسمي مشخصة داراي عنصر براي
 گرایي،کمينه برنامه در مطرش اصول اساس بر توانمي. دارد وجود اسمي هايگروه بودن آغازي¬ه¬هسته
 به اسمي هايگروه در آغازین جایگاه به کردهحرکت هستة نشاندارکردن ساختواژي تظاهر را اضافه کسرۀ
 .   آورد شمار

ــ¬هسته بست،واژه گروهی، وند اسم، هایوابسته  اسمی،  هستۀ  اضافه،  کسرۀ : هاکلیدواژه  آغازی،¬ــ
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 مقدمه. 1
کننده و جامع در فارسي، نيازمند پاسخي قانع  کسرۀ اضافه   سه پرسش اساسي در برخورد با      

ست، دوم در چه جایگاه )جایگاه    ست: اوّل ماهيّت آن چي سوم چه     هایي( یاهر ميا شود و 
  ،است: نخست  نقشي برعهده دارد. مقاله حاضر در راستاي تأمين دو هدف اصلي تنظيم شده     

سان در خصوص     مروري بر مجموع برجسته  شنا ضافه   ترین آراء زبان در فارسي تا در   کسرۀ ا
هایي در  ارائه استدالل  ،دوم و بندي در خصوص ماهيّت آن دست یافت  نهایت بتوان به جمع

سته حرکت        شدن ه شاندار ستاي تأیيد نظر خود مبني بر ن سر را ضافه. در این  ۀکرده با ک جا  ا
نگریسههته شههود و دالیلي در جهت تأیيد نظر کسههرۀ اضههافه ه جوانب به شههود از همتالش مي

دسهههت داده شهههود و این کار در چارچوب نظري  ه بودن این عنصهههر، ب  1نما مبني بر هسهههته 
گيرد. سههاختار مقاله به این ترتيب تنظيم شههده   صههورت مي (1995چامسههکي ) گرایيکمينه
ترین آراء مطرش در خصههوص  برجسههتهبه دنبال مقدمه، بخش دو با عنوان مروري بر  :اسههت

 5(، سههموليان2008) 4و یاماکيدو 3(، الرسههن1997) 2قمشههي شههود کهآغاز ميکسههرۀ اضههافه 
در بخش سههه به طور   ،شههود. سههپسرا شههامل مي( 2016و  2006)  6پور( و کهنمویي2007)

هاي  استدالل شویم تا نشان دهيم   متمرکز مي( 2007سموليان )  خاص روي نظرات مطرش در
از قوّت چنداني برخوردار نيسههت و کسههرۀ اضههافه  بودن  مطرش در راسههتاي وند تصههریفي 

ارائه تحليل صههرفي  ،ین گذشههتها بسههت بودن آن را رد کند و ازتواند به طور قطع واژهنمي
سمي         ۀتواند از عهدنمي ساخت نحوي گروه ا سش مربوط به نقش آن در  سخگویي به پر پا

نشههان داده  کسههرۀ اضههافه ریق، لزوم حفژ ماهيّتي نحوي )و نه صههرفي( براي برآید. از این ط
شههود، خواهيم دید حتي  گيري را شههامل ميبندي و نتيجهشههود. در بخش چهار که جمعمي

به نظر محکمي دست یابيم، هنوز دو پرسش اساسي باقي       کسرۀ اضافه   اگر در مورد ماهيّت 
ست. در این ب   مي س  ا ضافه    خش، ماند که نيازمند پا سرۀ ا سه ک سي    ةگاناز زوایاي  فوم برر
گروه اسمي    ةشود هست  نما بودن این عنصر، نشان داده مي  با تمرکز بر هسته  ،شود و سپس  مي

ساختي خود در پایان     شغال جایگاه آغازین گروه دارد، از جایگاه زیر که گرایش غالبي به ا
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3. Larson 
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راسههت گروه )نظر به خط فارسههي( حرکت    ةیعني لب ،گروه اسههمي، به جایگاه روسههاختي 
گردد. هر کجا عوامل نحوي مختلف مانع از حرکت  نشهاندار مي کسهرۀ اضهافه،   کند و با مي

شود.  یاهر نميکسرۀ اضافه  ه  براي مثال حضور وابسته پيشين ه  هسته به جایگاه آغازین شود
ده اسههت که در  بندي شههگونه صههورتبه این 1دو گرینبرگ ۀاین گرایش در همگاني شههمار

از  اليه تقریباً هميشههه پس از مضههاف )و صههفت پس    اضههافه، مضههاف  هاي داراي پيشزبان
  2اياضافهگيرد و زبان فارسي، زبان پيش( قرار ميه  جهاني شماره پنج گرینبرگ ه  موصوف

ست  سمي را فراهم    هستة . این گرایش پرقدرت موجبات حرکت (1392)دبيرمقدم، غالب ا ا
 سازد.  مي

 یشینه پژوهش. پ2

را کسرۀ اضافه دهد و بدون این که به دست ميکسرۀ اضافه تحليلي واجي از  (1997قمشي )
آورد و با قائل شدن به این اصل که بداند، آن را پيوند به شمار مي ساختواژيعنصري 

هاي حاضر در درون گروه اسمي زبان فارسي امکان فرافکني به سطح بيشينه یک از هستههيچ
کسرۀ کند که سبب درج تعریف مي 3اي آوایي در سطح صورت آوایيرا ندارند، قاعده

گروه اسمي است یا به بيان  ۀآید، متعلق به حوزه ميشود تا نشان دهد آن ه در اداممياضافه 
 غيرفنّي، شنونده متوجه شود که هنوز گروه اسمي به پایان نرسيده است. 

یک  اسمي و نه هيچ هستةبر این اصل استوار است که نه  (1997قمشي ) پایه اصلي تحليل
ندارند و آن ه در ساخت هاي آن به لحاظ نحوي، امکان فرافکني و تشکيل گروه را از وابسته

شده هستند. حال این سؤال هاي به هم افزودهاي از هستهتنها مجموعه ،بينيمگروه اسمي مي
شوند؟ پاس  وي چگونه تشکيل مي فارسي هاي اسميگروهبه طور کلي، آید که پيش مي

. تعریف استحرف  هستةدهد، اي که مجوّز تشکيل گروه نحوي را مياین است که هسته
اي با تواند توسط هستهامّا مي ،گر و متمم استگروه اسمي در فارسي فاقد جایگاه مشخص
 دهد. گروه اسمي را تشکيل مي توانایي فرافکني، گزینش شود و آن هسته
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 (Ghomeshi, 1997: 762-No. 61):  ساختمان گروه اسمي در زبان فارسي 1شکل 

 

ان گروه اسمي در زبان فارسي، به سراغ دليل ورود به دنبال ارائه تحليل فوم از ساختم وي
بلکه  ،داندرود و آن را نه متعلق به حوزه صرف و نه نحو ميدر این ساخت ميکسرۀ اضافه 

ة اسمي ، بر هر هسته داراي مشخص1درج کسرۀ اضافه ۀقاعداي با نام در صورت آوایي، قاعده
کند تا نشان دهد آن هسته داراي ویژگي عدم فرافکني است و هر عمل مي [N+] یا همان

اي با همين ویژگي است که در درون همان فرافکن بيشينه آید نيز، هستهآن ه به دنبال آن مي
درج  [N+]داراي مشخصه  ةرا بر هستکسرۀ اضافه  (:Ghomeshi, 1997: 778) قرار دارد

 واحد بياید. ةدرون فرافکن بيشين ر غيرونديعنصر آشکاوقتي به دنبال آن  ،کن
تعریف وجود دارد که مجوّز تشکيل گروه اسمي را به  حرف ةاسمي، هست ةبر فراز هست

جایي که در دهد. در مواردي که گروه اسمي مالک در ساخت حضور دارد، از آنمي اسم
اسمي باشد و  هستةتواند تحت تسلط آن جاي تردید وجود ندارد، نمي فرافکن بيشينه بودن 

تعریف( قرار دارد. گر گروه حرف تعریف )همان مشخصحرف  در جایگاه خواهر سطح بار 
تعریف تهي است که حرف  هستةتعریف در فارسي وجود دارد؛ یکي حرف  هستةدو نوع 

 دهد.  ره که حالت نمينک  يدهي دارد و دیگرمعرفه است و توان حالت

                                                           
1. Ezafe Insertion rule 
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هاي هاي نظير فارسي و برخي دیگر از زباناسمي در زبان هستةعدم قابليت فرافکني  ةنظری
هاي نقض محکمي براي آن امّا مثال ،ایراني در یک مقطع زماني، طرفداران زیادي داشت

هاي ساز براي این تحليل، گروهارائه شد که به عمر آن پایان داد. اوّلين مورد مشکل
: 1997قمشي ) اضافه نيز حضور دارد.اي است که در غالب موارد، متمم حرفاضافهحرف
امّا  ،اضافه وجود داردحرف هستةکند که گرچه متممي به همراه طور تحليل مي( این783

اي هرگز اضافههاي حرفکه این گروه ااست و از آنج اسماین متمم، گروه اسمي نيست و 
 هستةخود گروه ملکي داشته باشند، فرافکن بيشينه نيستند و تنها توالي دو  توانند دروننمي
هایي را در ساخت «رقبل از یه»و  «هعجل با» مواردي مانند ،اضافه و اسمند. هم نينحرف
 شمارد. گيرد و آنها را اسم مرکب برمياضافه نميگروه حرف«حسن ةعجل بحث با» مانند

توان یافت که بر سر گروه بودن د. موارد متعددي را ميشوجا ختم نميمشکل به این
 (2006پور )و کهنمویي( 2007و  2006و سموليان ) هاي اسم، جاي تردید وجود نداردوابسته

هاي تحریم وضعيت نگران ردمم»هایي نظير مثال ،کنندبه بسياري از این موارد اشاره مي
تواند تنها هسته نيست و ميکه دهد گروه صفتي حاضر درون گروه اسمي که نشان مي «تهران

هاي از نوع بند موصولي را نيز تشکيل فرافکن بيشينه بدهد، کم نيستند. اگر بخواهيم وابسته
 شود. تر ميوارد بحث کنيم، قضيه از این نيز روشن
برانگيز است، سي، همواره مشکلدر فارکسرۀ اضافه یکي دیگر از مسائلي که در بررسي 

نکره است. نظرات در خصوص این عنصر نيز از پژوهشي به پژوهش  ايتعامل خاص آن با ی
 بحث این پژوهش است.  ۀدیگر متفاوت است و خارج از حوز

 در کنار معرفي ساخت اضافه در زبان فارسي، به پيروي از (2008الرسن و یاماکيدو )
حالت به عناصر اسمي حاضر در اعطاءکنندۀ در مقام کسرۀ اضافه که از ( 1994) 1سميعيان

این نظر را مطرش  2تعریفگروه حرف  ةند، در چارچوب نظرینکگروه اسمي فارسي یاد مي
 هاي پسين اسم، نوعي متمم هستند و از این ميان آن دسته که دارايوابسته ةهمکه ند نکمي

اي اضافههاي حرفملکي، گروه صفتي و گروهشامل گروه اسمي اضافه یا  ه [N+]مشخصه 
حرف  هستةتوانند در جایگاه زیرساختي خود از نيازمند حالتند و از آنجا که نمي ه اسمي

براي اعطاء حالت به این کسرۀ اضافه تعریف، حالت بگيرند، ناچار به حرکت هستند و یهور 

                                                           
1 . Samiian 

2. Determiner Phrase (DP) 
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 ةحاضرند. دست اسمهمراه  هاست. در ساخت گروه اسمي فارسي، دو دسته عنصر بهوابسته
شوند، شامل عناصري مانند صفات اشاري خوانده مي 1هاي پيشين اسمنخست که به نام وابسته

)همه، هر، بعضي و مانند  2یا سورها نماها)آن، این(، صفات شمارشي، صفات عالي و کميت
ضافي و ملکي، هاي اسمي اهستند که تمامي گروه 3ها از نوع پسينشود. سایر وابستهآن( مي
اي، بندهاي موصولي و بندهاي موصولي اضافههاي حرفهاي صفتي، گروهگروه
شود هاي پسين اسم یاهر ميتنها پيش از وابستهکسرۀ اضافه گيرد. را دربرمي 4یافتهکاهش

حرف اضافه واقعي و  هستةاي با اضافههاي حرفکه تمامي موارد مذکور به استثناء گروه
تمامي  هستة. (Larson &Yamakido, 2008: 45) شودبندهاي موصولي را شامل مي

هاي اسمي، صفتي و گروه هسته هشوند ميکسرۀ اضافه هاي پسين اسم که سبب یهور وابسته
است.  [N+]با یکدیگر در یک مشخصه مشترکند و آن مشخصه   هاي اسمي اضافهحرف

الرسن و یاماکيدو  جا تحليلکند. تا به ایننياز آن به حالت را توجيه مي وجود این مشخصه،
که چرا وابسته  کنندمطرش مياین سوال را آنان امّا  ،همسوست( 1994( با سميعيان )2008)

طور تعریف، اینگروه حرف  ةباید به حالت نياز داشته باشد و در پاس  آن، با استناد به نظری
اي داراي تعریف همانند گروه فعلي، حاصل فرافکني هسته روه حرفد که گندهپاس  مي

 9و استاوي 8( و کينان1981) 7و کوپر 6باروایز به تعبير ،است. به بياني دیگر 5ساختار موضوعي
تعریف است که روابط نحوي ميان عناصر حاضر در ساخت را حرف  هستةاین ( 1994)

 دهد. کند و به آنها نقش معنایي ميتعریف مي

هاي گزینشي تعریف مبني بر ایجاد محدودیت حرف هستةفعلي از  هستةبا تحليل موازي 
 توان براي گروه حرف، مي10معنایي ةهایش و نيز داشتن دامناز جانب این هسته بر روي وابسته

تعریف حرف  هستةهاي معنایي براي مراتب نقشتعریف، ساختار تتایي تعریف کرد. سلسله
 :(Larson & Yamakido, 2008: 50-No.15)فعلي از این قرار است هستةبه موازات 

                                                           
1. Prenominal modifiers 

2. quantifiers 

3. Postnominal modifiers 

4. Reduced relative clauses 

5. thematic structure 

6. Barwise 

7. Kooper 

8. Keenan 

9. Stavi 

10. scope 
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NOBLIQUEθ RESTRICT>θ SCOPE >θ D: )1( 
OBLIQUEθGOAL> θ THEME>θ AGENT >θ V:              

اي هسته 1ايهاي مختلف ساختار الیهتواند یرفيتتعریف نيز همانند فعل ميحرف  هستة
ها در گروه بودن براي برخي از وابسته 2اي داشته باشد. در این تحليل، دیگر افزودهپوستهو 

تعریف در این ساخت شرکت حرف  هستةاسمي پذیرفته نيست و هر عنصري که به همراه 
گيرد. در این ميان هاي معنایي آن را مياست و یکي از نقش اسمکند، نوعي متمم براي مي

ها( اند )مانند صفتمعنایي، اصلي و اجباري و برخي دیگر اختياريهاي برخي از نقش
شود. در این منظر، ها با هسته ادغام ميترین وابسته به هسته هميشه پيش از سایر متممنزدیک

قرار دارند و حتي اگر در زباني مانند انگليسي  آنهاي هسته در جایگاه بعد از تمامي وابسته
اند هاي پيشين اسم هستند، در جایگاه روساختي خود یاهر شدهتهبينيم که صفات، وابسمي

حرف  هستةهاي که در زیرساخت در جایگاه بعد از اسم قرار دارند. همه متمم در حالي
هایي نظير باشند، به حالت نياز دارند و متمم [N+] ةتعریف مادامي که داراي مشخص

ي که فاقد این مشخصه هستند، نيازي به اي واقعي و بندهاي موصولاضافههاي حرفگروه
در ساخت کسرۀ اضافه شود. هر ها یاهر نمينيز قبل از این وابستهکسرۀ اضافه حالت ندارند و 
خود را  [N+] ةبازبيني )یا اعطاء( حالت عنصر داراي مشخص ةتعریف، ویيفگروه حرف 

 شوددر گروه تکرار ميه کسرۀ اضافدارد و مادامي که عنصر بعدي داراي این مشخصه باشد، 
(Larson & Yamakido, 2008: 61-No.32): 

(2) In       ketâb-e            sæbz-e         jâleb 
      DEF   book-EZ         green-EZ    interesting 
      The interesting green book 
      [DP Pro [D´ in [DP ketab  [D´  t  [DP  [XP  e  sabz]  [D´  t [XP  e   
jaleb]]]]]]] 

 
توان از تحليل مبتني بر ساختار کنند که ميدر پایان به این نکته اشاره مي نگارندگان

هاي ها براي ساختتعریف و اعطاي حالت به وابستهاي براي گروه حرف اي و هستهپوسته
در یوناني جدید و یا تصریف خاص  3هاي چندمعرفهنظير ساخت ،هاي دیگردیگري از زبان

                                                           
1. DP shell and Core layers 

2. adjunct 

3. polydefiniteness construction 



 61 |فر همایون

( با بررسي 2006هاي اسمي آن استفاده کرد. به عالوه الرسن و یاماکيدو )ژاپني در گروه
دهي هاي اسم، تحت عنوان حالتدر وابستهکسرۀ اضافه هایي از زازاکي، از تکرار داده

واژگاني که  هستةک هایي همانند فعل در مقام یکنند. در نظر گرفتن ویژگيیاد مي 1دوگانه
اي نقشي همانند براي هسته ،کنداي جمله را با خود حمل ميبيشترین محتواي معنایي و گزاره

تعریف که همانطور که از نام آن پيداست، نقشي است و محتواي غني واژگاني ندارد، حرف 
 از دیدگاه نگارنده پذیرفته نيست. 

ضمن به دست دادن تحليلي نحوي ( 2000پور )( همسو با کهنمویي2006پور )کهنمویي
نوعي  ةنشان واژگاني، آن را نشاناي ميان آن و ترتيب بيو برقراري رابطهکسرۀ اضافه از 

هاي آن برقرار شود و چنان ه آن و برخي از وابسته اسمکند که باید ميان مطابقه معرفي مي
ن دو برقرار باشد، ناچار باید ميان آ 2هستهه  گرمشخص ةوابسته در موقعيتي نباشد که رابط

هاست. وي اضافه، ناشي از همين حرکت سازه ۀحرکت نحوي صورت گيرد و یهور کسر
کند و معتقد است چنان ه تمامي اقامه ميکسرۀ اضافه دهي استدالل خود را بر پایه ردّ حالت

ود به خود حالت براي آن، خاعطاء قبول نقش  ،را در نظر بگيریمکسرۀ اضافه موارد رخداد 
ها در درون گروه شود. وي براي اثبات ادعاي خود مبني بر رخداد حرکت وابستهمنتفي مي
و نيز بسياري از  «الب، کتابخانه، بزرگمردگ»مرکّب فارسي نظير  هايکلمهاسمي، از 

 گيرد که توالي وابستهکمک مي «زمينيسيب ،پرتقالادربزرگ، آبم»هاي اسمي مانند گروه
یاهر کسرۀ اضافه ریزد، گوید چون این ترتيب در گروه اسمي، به هم مي+ اسم دارند و مي

 ,Kahnenouyipour) اضافه، خود به معني رخداد حرکت است ۀشود و حضور کسرمي

2006: 3.)  
ها و یهور یا کند که اگر ارتباطي ميان ترتيب سهههازهبه این نکته اشهههاره ميوي هم نين 

وجود نداشههته باشههد، پس نباید شههاهد عدم تظاهر آن در مورد     ضههافه  کسههرۀ ا عدم یهور 
سته  شيم       واب صفات عالي با سم هم ون  شين ا توان تعریف معناداري از  چرا که نمي ،هاي پي

آید( با صفت  ميکسرۀ اضافه با صفت عالي )که پيش از اسم و بدون  اسمميان  ةتفاوت رابط
شود( به دست داد. به عالوه  ميکسرۀ اضافه هور آید و باعث یتفضيلي )که به دنبال اسم مي

هاي  گویند ترتيب زیرسههاختي براي وابسههته( که مي2008وي برخالف الرسههن و یاماکيدو )

                                                           
1. double case-marking 

2. Specifier-head relation 
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آید، هایي مانند انگليسههي که صههفت قبل از اسههم مي اسههت و در زبان اسههمصههفتي، بعد از 
هاي اسههم،  تهحرکت رخ داده اسههت، معتقد اسههت جایگاه زیرسههاختي صههفت و سههایر وابسهه 

هسته   ههههگرمطابقه ميان آنها با اسم بتواند در رابطه مشخص   ةجایگاه پيش از آن است تا رابط 
وارد ساخت   کسرۀ اضافه   اي بخواهد به بعد از اسم برود، ناچار  برقرار شود و چنان ه وابسته  

سته   ةشود تا رابط مي صل در مورد تمام واب سم  مطابقه را بازبيني کند و این ا نظر صرف هاي ا
هاي  اي از گروهکند و نمونهصههدم مي ،باشههد یا نباشههد  [N+] ةاز این که داراي مشههخصهه 

ضافه حرف سبب یهور  ا ضافه    اي واقعي که  سرۀ ا سم روي ک شاهدي     مي ا شود را به عنوان 
 :(Kahnenouyipour, 2006: 6-No.8) کندبراي این نظر بيان مي

(3) Ali-ye   Karimi, bâzikon-*( e )    [bâ       češmân-e   bâz]-e 
       Ali-EZ  K.         player-EZ          with     eyes-EZ    open-EZ    
       tim-e     …        
       team-EZ   

همراه کسرۀ اضافه که با  کندذکر ميیافته طور مثالي از بند موصولي کاهشوي همين  
 :1شودمي

(4) Aks-e              [čâp = šode              dær          ruznâme] 
      Picture-EZ       published                in            newspaper 

هاي اسمي جایگاه روساختي است، اسمي براي وابسته هستةاین نظر را که جایگاه پس از 
( با عنوان 2000پور )نمویيها در کهتوان به سه طریق تحليل کرد که یکي از این تحليلمي

حرکت هسته به هسته به کار گرفته شده است. طبق این تحليل، فرافکني نقشي با نام فرافکن 
است و باعث  ]Mod[پرقدرت  ةبر فراز گروه اسمي وجود دارد که داراي مشخص 2وابسته
آن است،  ساختواژيتظاهر کسرۀ اضافه اسمي که داراي همين مشخصه است و  هستةشود مي
فرافکن مزبور حرکت کند و به آن افزوده شود تا بازبيني ميان این دو مشخصه  هستةبه 

اتخاذ شده  3ویکرد دیگري با نام حرکت چرخشي( ر2006پور )کهنمویي صورت پذیرد. در

                                                           
بست این مثال به همين صورت از منبع اصلي اقتباس شده است و از آنجایي که استفاده از عالمت مساوي، معناي واژه . 1

بست بودن  هذیرش واژجا تنها براي رعایت در امانت بوده و به معني پبودن عنصر بعدي را دارد، انعکاس آن در این

 از سوي نگارنده مقاله حاضر نيست. «شده»

2. Modifier Phrase (ModP) 

3. Roll-up movement 
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هاي تهي قرار هاي نقشي با هستههاي آن، فرافکنو وابسته اسماست که بر اساس آن، ميان 
کنند و نقطه قوّت ها حرکت ميگر این فرافکنها به طور چرخشي به مشخصزهکه سادارند 

اسمي، تنها هسته نيستند و  هستةهاي توان نشان داد وابستهاین رویکرد در این است که مي
هاي اسمي قطعاً رد شده توانند فرافکن بيشينه نيز باشند؛ چراکه عدم امکان فرافکني وابستهمي
 (:Kahnemouyipour, 2006: 8-No.12) است

(5) sâlon-e         [por    æz    jamiyæt]-e       sinemâ 
hall-EZ       full   of    crowd-EZ       cinema 

شود، قبل از وابسته یاهر ميکسرۀ اضافه وي در ادامه به جاي تمرکز بر مواردي که 
به جاي گشتن به دنبال دليل براي شود و یاهر نميکسرۀ اضافه کند که مواردي را بررسي مي

سنجد و این پرسش را مطرش شود، مياضافه، عواملي را که مانع از این درج مي ۀدرج کسر
ها جستجو کرد یا در ماهيّت آنها و در پاس ، کند که باید دليل را در جایگاه این وابستهمي

 هستةودن وابسته نسبت به دهد؛ چرا که پيشين یا پسين باهميت را بر ماهيّت آنها قرار مي
در تأیيد ( 2016پور )کهنمویي نيست.کسرۀ اضافه اسمي به تنهایي به معني درج یا فقدان 

هاي تر از فارسي و نيز از دیگر زبانهاي متنوعحرکت چرخشي خود، ضمن ارائه داده ةنظری
در کنار  2مانيایياضافه از زبان روهایي شبه، کرمانجي، زازاکي و ساخت1ایراني نظير اورامي

هاي رفتاري معکوس مانند گيلکي و مازندراني، ضمن اشاره به تفاوت ۀهاي داراي کسرزبان
کند که این قبيل تنوّع در رفتارهاي زباني، بسيار رایج است و این آنها این نکته را مطرش مي

ترک در مش ةدر زبان، نقش متفاوت از همان عنصر با ریش يامکان وجود دارد که هر عنصر
هاي همان زبان در الزم است براي هر زبان بر اساس داده ،در نتيجه .زباني دیگر یافته باشد

هایش و اي مستقيم ميان ترتيب اسم با وابستهجوي پاس  برآمد. وي بر وجود رابطهوجست
کند و جایگاه زیرساختي پایاني در گروه اسمي تأکيد ميکسرۀ اضافه حضور یا عدم حضور 

شدن به حرکت گروهي، کل گروه اسمي را به فرافکني گيرد و با قائلدر نظر مي اسم براي
کسرۀ اضافه آن با  هستةدهد که حرکت مي 3تعریف به نام گروه مطابقهپایين گروه حرف 

را به ميان  4محذوفکسرۀ اضافه و در مورد صفات عالي و شمارشي، بحث  شودپر مي

                                                           
1. Hwarami 

2. Romanian 

3. AgrP 

4. missing Ezafe 
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نویسد گروه اسمي در پایان گروه . وي مي(Kahnemouyipour, 2016: 14) کشدمي
هاي صفتي در جایگاهي باالتر از و تمام گروهیابد اشتقام در پایه مي ،تعریف فارسي حرف

آن قرار دارند. صفت شمارشي و اشاري هم در جایگاه باالتر هستند. یک فرافکن ميانه به نام 
را فراهم ( 2010) 1چينکوئه چرخشيگروه مطابقه، مجوّز حرکت گروه اسمي از نوع حرکت 

شود. وي همين نيز به عنوان تظاهر آشکار این حرکت وارد ساخت ميکسرۀ اضافه سازد. مي
دهد. ماهيّتي تعریف انگليسي نيز پيشنهاد ميآن را براي گروه حرف  2حرکت امّا از نوع پنهان

 است پيوند (2006) 3ندیک کند، به تعبيراضافه تعریف مي ۀپور براي کسرکه کهنمویي
(Kahnemouyipour, 2016: 12.)      

دهد و از این طریق نشان به دست ميکسرۀ اضافه تحليلي صرفي از  (2007سموليان )
حالت یا نقش آوایي با مشکل مواجه اعطاء  در نظرگرفتن نقش نحوي نظير که دهدمي
ها و سطوش که به تمام هستهداند مياین عنصر وند تصریفي از نوع وند گروهي  او .شودمي

هد باید منتظر یک وابسته یا متمم گروه دنشان  تاشود مياني درون گروه اسمي متصل مي
عالوه بر تحليلي یکدست از این عنصر و نقش آن در ساختار گروه  . سمولياناسمي بمانيم

 و شدگياضافه، حاصل دستوريۀ کسر دهد کهاین نظر را بدست مياسمي زبان فارسي، 
تحليلي صرفي ( 1992) 5ميلر اشاره فارسي است. وي به پيروي از ضمير موصول/ 4بازتحليل

شوند ها عناصر نحوي محسوب ميبستکه واژهدر حالي ؛دهدبراي وند گروهي به دست مي
بست متفاوت ( دارند. وي وند گروهي را از واژه6هاي نحوي )یا حداقل پساواژگانيکه انگيزه

گيرد که یکي را در راستاي تأیيد نظر خود به کار مي (1992ميلر ) و از ميان دو معيارداند مي
 شود. ذکر مي حاضر ها و دالیل عدم پذیرش آنها در پژوهشاین استدالل ه،در ادام

توانند به هایي که ميها از انواع وابستهبنديترین دستهیکي از کامل( 2007سموليان )
هاي وابسته :دهدبه دست مي ،اسمي در ساخت گروه اسمي فارسي شرکت کنند هستةهمراه 

                                                           
1. Cinque 

2. covert movement 

3. Dikken 

4. Reanalysis-grammaticalization 

5. Miller 

6. postlexical 



 65 |فر همایون

کسرۀ اضافه کدام با ، اعداد و صفات عالي که هيچ2نماهاکميت، 1پيشين اسم: صفات اشاري
هاي هاي صفتي و گروههاي شاخص، گروههاي پسين: اسمدر مقابل وابسته ؛شوندهمراه نمي

کسرۀ اضافه یافته که همه با ي و بندهاي موصولي کاهشاي، بندهاي موصولاضافه حرف
باشد کسرۀ اضافه بدون این که نيازي به  ،آیندشوند و برخي در مجاورت هسته ميیاهر نمي
 ،. به عالوه(Samvelian, 2007: 608) انداي واقعي از این دستهاضافههاي حرفو گروه

اي اضافههاي حرفصفتي و گروه هايگروه .تنها خاص گروه اسمي نيستکسرۀ اضافه 
تنها به کسرۀ اضافه شوند و نکته قابل ذکر دیگر این که یاهر ميکسرۀ اضافه اسمي نيز با 

توان در تمامي سطوش مياني فرافکن )و نه سطح بيشينه( آن را شود و ميهسته متصل نمي
 مشاهده کرد.

کسرۀ دهد تا موقعيت وي براي استدالل، معيارهاي صرفي، نوایي و توزیعي به دست مي
که  هایي نظير اینبه مثابه وند تصریفي را تثبيت کند. در این ميان با برشمردن تفاوتاضافه 

ترند، وندهاي تصریفي را به دو دسته سطح گروه و برخي وندهاي تصریفي به ریشه نزدیک
کند که به جز ریشه بتوان بندي این امکان را فراهم ميکند و این تقسيمميسطح کلمه تقسيم 

در  3سازمعرفه eوي پسوند . آن را به سطح بار )هر سطحي درون فرافکن بيشينه( اضافه کرد
شوند، اجازه ساز را با این دالیل که تنها به ریشه متصل مياي و وند جمعفارسي محاوره

گري بين آنها و ریشه بياید، تکيه اصلي کلمه را بر خود حمل دهند وند تصریفي دینمي
اضافه، ضمایر  ۀکنند و قابل حذف به قرینه نيستند، وندهاي تصریفي سطح کلمه و کسرمي

کند. وي در نکره را وندهاي تصریفي سطح گروه در فارسي معرفي مي یايمقيّد شخصي و 
که در یاهر وند جمع به افزوده  «زهاسبکاله »یا « دخترکوچولوها» خصوص مواردي نظير

نيز درج نشده کسرۀ اضافه جایي که اسمي متصل شده است، این نظر را دارد که از آن هستة
است، نوعي ترکيب هستند و نحو به ساختمان دروني آنها دسترسي ندارد و وند به مثابه یک 

 . (Samvelian, 2007: 618) کندریشه با آن برخورد مي

                                                           
1. demonstratives 

، بار دیگر در بخش ، تمامي، کلية، جملة تمام، فرد فردکم نيستند: عموم گيرندمينماهایي که کسرۀ اضافه کميت  2.

 تحليل و بحث به این موضوع اشاره خواهد شد.

اي بحثي گسترده وجود دارد که جهت اجتناب از دور شدن از بحث ساز فارسي محاورهدر خصوص ماهيت معرفه  3.

اصلي تنها به نقل از منبع مزبور کفایت شده است و به هيچ روي به معني پذیرش یا رد آن از سوي نگارندۀ مقالة حاضر 

 نيست.
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در  مقاله مزبور کهیادآوري شود ، ذکر این نکته الزم است نظر سموليان نقدقبل از 
هاي نظري آن تنظيم شده است و برپایه 1بنيان هچارچوب نظري دستور ساخت گروهي هسته

شدن به وضعيت وند تصریفي بودن تردیدي وارد نيست. در خصوص بخش مربوط به قائل
 (1392، در دو مقاله شقاقي )بستي براي آنواژهشدن به وضعيت در مقابل قائلکسرۀ اضافه 

ها که گزینش است. وي با این استدالل شده ایرادات وارد بر آن برشمردهبه تفصيل بحث و 
تواند آن را یا به هسته یا وابسته آزادتر از وند تصریفي است و گوینده ميکسرۀ اضافه ميزبان 

بست جایگاه بست است(، آن را واژهاژهمتصل کند )ویژگي تابعيت دوگانه که منحصر به و
 ایننيز ( 1392در مقالة دوم شقاقي ). (27الف: 1392)شقاقي،  داند و نه وند تصریفيدوم مي
توان نمي و سازي و ساختمان واژه نداردنقشي در واژهکسرۀ اضافه که  مطرش شده است نظر

گرچه به اعتقاد نگارنده  .دآن را هم ون وند تصریفي بخشي از ساختمان واژه به شمار آور
 جا دالیل خود براي ردّ نظرامّا در این ،وند تصریفي نيز نقشي در ساختار دروني واژه ندارد

 شمارد. برمي (2007سموليان )
اضافه، ضمایر مقيّد شخصي و نشانه معرفه در گونه  ۀسه عنصر کسر( 2007سموليان ) در
في سطح گروه معرفي و این ادعا بر اساس اي زبان فارسي، به عنوان وند تصریمحاوره
به جا ه شده است. در این( سنجيد1985) 4( و کلونس1983) 3و پولوم 2زوئيکي معيارهاي

در زبان فارسي به همراه  «ودنب»با در نظر گرفتن صورت متصل فعل ( 1376پيروي از شقاقي )
بست ساده که بر واژهدر مقام  تأکيدي در فارسي «ها» و صورت متصل «مه»صورت متصل 

کنيم که حتي با اذعان این نظر را مطرش مي ،بودن آنها کمتر تردید وجود داردبستسر واژه
 بستبست، باز هم کفه واژهبودن تمامي معيارهاي تميز وند تصریفي از واژهبه ماهيّت نسبي

گارنده از تر است. ندر مقابل وند تصریفي سطح گروه بودن آن سنگينکسرۀ اضافه بودن 
ها و بستبست و حضور وند گروهي در مرز ميان وندهاي تصریفي و واژهوجود انواع واژه

بست و وند گروهي آگاه شده براي واژهنيز اختالف نظر زبانشناسان در باب معيارهاي تعریف
به لحاظ ماهيت ساختواژي، از آن کسرۀ اضافه است. از این رو ضمن بررسي وضعيت 

دهد و اگر تأکيدي بر تمرکز خود را بر چرایي وقوع و نقش آن قرار مي هدگذرد و عممي

                                                           
1. Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) 

2. Zwicky 

3. Pullum 

4. Klavans 
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تنها از این روست که نشان دهد این عنصر، نحوي  ،داردکسرۀ اضافه بستي براي وضعيت واژه
 شود. است و با مقاصد نحوي وارد ساخت گروه اسمي در فارسي مي

گزینش  ةبست، درجاز واژه در تميز وند (1983زوئيکي و پولوم ) یکي از معيارهاي
هاست، بستگزینش در مورد وندها بسيار باالتر از واژه ةکه این درج ميزبان است. از آنجا

فعلي  هستةاضافه و حرف هستةبه کسرۀ اضافه با اشاره به این مطلب که  (2007) سموليان
متصل فعل که صورت  کندميپس مانند وند تصریفي است، به این نکته اشاره  ،چسبدنمي
گزینش ميزبان  ةدرج ،در نتيجه .شودهم جز به اسم و صفت به پایه دیگري متصل نمي «ودنب»

هم به اسم و کسرۀ اضافه است. به باور نگارنده همين که کسرۀ اضافه آن به مراتب باالتر از 
شود، به معني آزادي ا و حروف اضافه متصل مينماهکميتاي از هم به صفت و هم به پاره

نسبي در گزینش پایه است. معيار بعدي در مورد خالء اتفاقي در صيغگان تصریفي است. 
هایي با نشان دادن خالء اتفاقي باال در مورد ضمایر مقيّد شخصي در ساخت (2007) سموليان

 که کندمياما در عين حال اذعان  ،کند، بر وندبودن آن تأکيد مي«دونشب*» نادستوري مانند
. یهور (Samvelian, 2007: 626) شوداین وضعيت مشاهده نميکسرۀ اضافه در مورد 
یکي دیگر از معيارهاي  ،بيني در وندافزایي تصریفيصرفي غيرقابل پيشه هاي واجيویژگي

اش، بایش، گربه*ایش، پ»با اشاره به مواردي مانند  ويبه کار رفته در مقاله مورد بحث است. 
کسرۀ اضافه کند؛ واقعيتي که در مورد يد شخصي، تأکيد ميبر وندبودن ضمایر مق «بهش

ها خارج کند، موفقيتي در بستواژه ةکند و اگر ضمایر مقيد شخصي را از جرگصدم نمي
هاي واجي غيرقابل با تنوعکسرۀ اضافه به همراه ندارد، چراکه وقوع کسرۀ اضافه خصوص 

هاي مربوط که رجوع به پيشينه تاریخي هر کلمه در مورد مثالبيني همراه نيست. گو اینپيش
هاي صوري را توضيح دهد که مورد تواند تاحد زیادي دليل تفاوتبه ضمایر مقيد نيز مي

 بحث مقاله حاضر نيست. 
سموليان  گيرينسته است براي نتيجهنتوا( 1983زوئيکي و پولوم ) جا معيارهايتا بدین

کند و دو معيار ( استناد مي1992به معيارهاي ميلر ) ،از این رو .مثمرثمر واقع شود (2007)
گيرد. بر اساس معيار نخست، دو را به کمک مي 2و معيار همپایگي 1حذف هجاي مشابه

توانند به رند، نميوندي که به لحاظ آوایي یکسان هستند و یا شباهت آوایي به یکدیگر دا

                                                           
1. haplology 

2. Coordination criterion 
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آیي وند جمع و وند عدم باهم( 2007سموليان )دنبال یکدیگر به صورت پایه متصل شوند و 
هاي فارسي آن نمونهاو کند. مالکيت در انگليسي را شاهدي بر صحت این معيار معرفي مي

نجا . از آ(Samvelian, 2007: 628) کندنکره ذکر مي یايو کسرۀ اضافه آیي عدم باهم را
، باید گفت این 1توان به دست دادآیي این دو عنصر دالیل دیگري نيز ميکه براي عدم باهم
توان آن را به عنوان مالکي براي تميز وند کند و نميها هم صدم ميبستمعيار در مورد واژه
ساز و بست به دست داد. براي مثال در نظام فعل، همواره وند تصریفي ماضيتصریفي از واژه

ها، دو وند تصریفي صفت طور در ساختي مانند بهترینآیند. همينبه دنبال هم مي 2هاشناسه
به را  «سرممپ»ترکيبي مانند  .اندساز و نشانه جمع به دنبال هم به صورت پایه متصل شدهعالي
 «دکتر هم هستم » در معني « دکترمم » اما ،توان در محاوره به کار بردمي ،«سر من همپ»معني 

علت بيش از آن که در معيار مزبور نهفته باشد، به اجتناب گوینده از بروز ابهام  .کاربرد ندارد
توان در این ميان دخيل دانست. همانطور شود یا قواعد واجي زبان را ميمعنایي مربوط مي

ها به دنبال یکدیگر و عدم این بستدهد، قابليت تجمع واژههاي فارسي نشان ميکه داده
کند و براي هر دو کان براي وندهاي تصریفي در فارسي به صورت یک اصل عمل نميام

نظير  دیگر هایي و بسياريهایي، کتابهایي مانند ب هساخت مثال نقض وجود دارد. از جمله
( هر 2007که اگر طبق تحليل سموليان )در حالي .ساخت هستندآن در فارسي کامالً خوش

 شود.  را وند تصریفي بگيریم، اصل مزبور بار دیگر نقض مي نکره یايدو نشانه جمع و 
براي سموليان دليلي بر  «شده از ميهنش  این رمانهرمان  راندهق»بدساختي مواردي مانند 

این است که معيار حذف هجاي مشابه، صرفاً به وندهاي داراي شباهت آوایي محدود 
نيز در خصوص الف(  1392شقاقي ) شود.مي آیي دو وند تصریفيشود و کالً مانع از باهمنمي

اي مربوط اضافهحرف ةدليل بدساختي به ساختار گروه اسمي و وابست معتقد استها این مثال
اي اضافهرسد این وابسته صفت است که راه را بر گروه حرفکه به نظر ميبه طوري ،شودمي
آورد و موجب بدساختي گروه است و هر عنصر دیگري هم همين مانع را به وجود مي بسته

 (.19الف:  1392)شقاقي،  دوشاسمي مي

                                                           
 (Lazard,1966)آیي کسره اضافه و نشانه نکره در فارسي مي توان به براي توضيح در خصوص علل عدم باهم    1.

 ( رجوع کرد.Perry,2005)  و

آورد اما در مقالة دیگري از آن با عنوان واژه گرچه سموليان در این مقاله ذکري از شناسه در فارسي به ميان نمي  2.

 بست نام برده است که بحث در خصوص دالیل عدم صحت این نظر از حوصله مقاله حاضر خارج است. 
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براي ( را که 1992ميلر ) معيار همپایگي که یکي دیگر از معيارهاي( 2007سموليان )
خواند، در کار مي 1جهتيبه این دليل که آن را تکاست،  بستجدایي وند گروهي از واژه
 ۀبست بر کل سازمعيار، از آنجا که واژهدهد. بر اساس این خود مالک عمل قرار نمي

شده پایههاي همخود تسلط معنایي دارد، لزومي به تکرار آن در هر یک از سازه ۀشدهمپایه
تواند بر که وند تصریفي نمي چرا .امّا در مورد وند تصریفي این امکان وجود ندارد ،نيست

ها با عبارت ها و قلمعبارت کتابکل ساخت همپایه تسلط معنایي داشته باشد. براي مثال 
 :(Samvelian, 2007: 630-No.55) معني نيستها همکتاب و قلم

(6) [kolah-e     sefid (*-e)   va   lebas-e  zard]-e   Maryam.   

کشد شدگي کسرۀ اضافه را به ميان ميبه عنوان آخرین استدالل، بحث دستوريسموليان 
 ربازتحليل ده شدگيکه این عنصر در اثر رخداد فرایند دستوريگيرد طور نتيجه ميو این

دهد که چرا امّا دليل محکمي به دست نمي ،فارسي معاصر به وند تصریفي تبدیل شده است
شدگي در خصوص کسرۀ اضافه کامل شده است و آن را از معتقد است این مسير دستوري

شدگي این در خصوص دستوريبست خارج کرده است. مطالعات مستقلي وضعيت واژه
 توان چنين ادعایي را پذیرفت.  عنصر الزم است تا تأیيد محکمي بر آن بگذارد و به آساني نمي

 ها. یافته3

 اضافه ۀسه پرسش اساسي در مورد کسر. 1ـ3

تنها یکي از سه کسرۀ اضافه همانطور که در مقدمه اشاره شد، بحث بر سر چيستي و ماهيّت 
که باید بتوان به پاسخي مستدل براي آنها دست یافت. چه این عنصر  پرسش اساسي است

بست و یا تنها پيوندي با هویت واجي باشد و در وند تصریفي سطح گروه باشد و چه واژه
سطح صورت آوایي وارد اشتقام شود، باید بتوان تعریف منظم و منسجمي از شرایط حضور 

هایي که تاکنون به این داد. ضمن مروري بر پاس آن و نيز نقشي که بر عهده دارد، به دست 
ها داده شده است، نقاط ضعف و قوّت یا به عبارتي دالیل امکان ردّ یا قبول آنها را پرسش
 تر از قبل شود.تر و کوتاهشماریم به این اميد که راه براي رسيدن به پاس  نهایي روشنبرمي

 

                                                           
1. unidirectional 
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 اضافه ۀماهیّت کسر. 2ـ3
 است، در دو دسته اصلي، صورت گرفتهکسرۀ اضافه که تاکنون در خصوص را هایي تحليل
جا هاي پيشين مرور کردیم. در اینهاي صرفي در بخشتحليل وهاي نحوي تحليل یعني
  دهيم.را به دست ميکسرۀ اضافه بندي از تمام نظرات در مورد ماهيّت جمع

 اضافهدر مقام حرف. کسرۀ اضافه 1ـ2ـ3

هایي نظير نياز آن را با استدالل (1983سميعيان ) آمده است و( 1372زاده )عمتن این نظر در
فاقد آن است، تفاوت رفتار نحوي کسرۀ اضافه به استقالل واجي براي حروف اضافه که 

و عنصر بعد از آن ردّ کرده است. کسرۀ اضافه اسم و  ۀاي با زنجيراضافههاي حرفگروه
تري طيف وسيعکسرۀ اضافه امّا به دنبال  ،گيردگروه اسمي مي اضافه تنها متمم از نوعحرف

اي را پي يده اضافه، قواعد ساخت سازه ۀاضافه بودن کسرآید و فرض حرفاز عناصر مي
و عنصر کسرۀ اضافه توالي  ،کند که با اصل اقتصاد در دستور زبان همسو نيست. به عالوهمي

ساخت دست اي خوشاي همپایه کرد و به زنجيرهاضافهحرفتوان با گروه بعد از آن را نمي
 یافت:

 سورنا و براي سورنا  نامة*( 7)

هم در نظر  مقيد ةاضافپساضافه، هویت  ۀحتي اگر تالش کنيم در این راستا براي کسر
 .اي همگي قبل از آن بياینداضافهبگيریم، الزم است سایر عناصر حاضر درون گروه حرف

اي که در پایان گروه خود نياید، تمامي قواعد و اضافهطور نيست و پسایندر حالي که 
 زند. اضافه را نيز برهم ميواصول تعریف پس

 در مقام حرف ربط. کسرۀ اضافه 2ـ2ـ3

 ةاست . عناصر داراي مشخص «یا» عطف یا « و » مانندکسرۀ اضافه به موجب این فرض،  
[+N] ترین دالیل براي ردّ یکي از روشن(. 91: 1384)درزي،  کندرا با یکدیگر همپایه مي

جایي در پایه و عدم امکان این جابههاي همها در ساختاین فرضيه، امکان تغيير ترتيب سازه
یک بدساخت نباشد، هيچ« چرم  کيف» و «کيفش چرم » هاي اضافه است. شاید ساختساخت

توان چندپایه که مي ةهاي همپایبرخالف ساخت ،عالوهاست. به حفژ نشدهي امّا قطعاً معن
اضافه این امکان وجود  ۀربط را حدف کرد و ویرگول را جایگزین آن کرد، در حوزحرف
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را از پيش کسرۀ اضافه توان هاي وصفي بعد از صفت اوّل ميندارد. در مواردي در ساخت
ین امر تنها در همين نوع از صفات دیگر حذف و ویرگول یا مکث را جایگزین آن کرد، امّا ا

توان به عنوان اصل بدان پذیر است و نميوابسته اسمي آن هم نه در مورد اوّلين صفت، امکان
 استناد کرد:

 سيبویهیل  بدوزین، جامع و بي کتاب( 8)

   مادربزرگ خونة زیرشيرواني، شلوغ  اتام*( 9)

یکسان  ةشوند، داراي مقولاي که از طریق حرف ربط به یکدیگر متصل ميدو سازه ،به عالوه
شوند، به یکدیگر مرتبط ميکسرۀ اضافه که ميان دو عنصري که با در حالي .با یکدیگرند

هاي یکساني نيز ندارند و این امر، نقض شرط حتي مقوله .وابسته وجود دارد ههسته ةرابط
 اصلي همپایگي است. 

 در مقام پیوند . کسرۀ اضافه 3ـ2ـ3

را پيوند آوایي کسرۀ اضافه د که ( هستن2010) 1آبادي( و غني2010قمشي ) از بانيان این نظر،
 شود. در خصوصاي واجي سبب درج آن ميدهد و قاعدهرا نشان مي دانند که حریم سازهمي

 توسطان تشکيل فرافکن دالیل نحوي هم ون عدم امکاو  به تفصيل گفتيم که( 1997قمشي )
اما به عنوان عنصر واجي، دليل یا دالیل واجي  ،دهداسمي براي نظر خود به دست مي هستة

شمارد. در نگاهي گذرا به این تحليل حداقل از منظر سازد، برنميکه نياز به آن را فراهم مي
افراشته پيشين( و عدم پيروي آن کوتاه نيمه ةخاص )واک ةنگارنده، علل واجي درج این واک

بماند که  ؛رسدپذیر به نظر نميهاي مختلف بر اساس هر بافت آوایي، تبييناز یهور واجگونه
کسرۀ گيري این عنصر نيز سازگار نيست. شاید این نظر مطرش شود که با سير تاریخي شکل

شود و یه به همخوان ختم ميزماني که صورت پا e –صورت ) داراي واجگونه استاضافه 
–je در این موارد شاهد درج  ،. از نظر نگارنده(زماني که آواي پایاني آن، واکه است

کسرۀ همخوان ميانجي به دليل محدودیت خاص آوایي زبان فارسي هستيم که منحصر به 
شود يکند و مانع از کنار هم قرارگرفتن دو واکه مها عمل مينيست و در تمامي بافتاضافه 
 به شمار آورد. کسرۀ اضافه توان آن را واجگونه و نمي

                                                           
1. Ghaniabadi 
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از (  اشاره کرد که 1392توان به دبيرمقدم )( مي1997قمشي ) در رویکردي متفاوت از
در مفهوم وسيله یا ابزار پيوند براي نمایاندن هسته یا وابسته  1فارسي با نام پيوندهکسرۀ اضافه 

اسمي و  هستةکند که در ساختي که متشکل از یک ميیاد  اضافه، هسته( ۀ)دو مورد کسر
 کتاب » پيوندد:وابسته گروهي )یعني یک گروه اسمي یا گروه صفتي( است، به هسته مي

 ةدهد و پذیراي وابستاسمي مي هستةتشکيل  ،اشبا وابسته صفتي اسمترکيب . «ارزشمند
گذاري نيز هسته با پيونده نشانه . در این صورتزبانشناسي ] ارزشمند کتاب[شود: دیگري مي

، براساس ، ، پهلوي، بوسيله، باالي، کنار ، زیروير»هاي اضافه شده است. وي هم نين از پيش
کند که درست همان بخش مضاف اسم یاد مي ۀشدبه عنوان صورت دستوري «، باوجوددراثر 

اند. نظر انتخابي در پژوهش اضافه دستوري شدهدر ساخت اضافه هستند که تبدیل به پيش
دارکردن هسته نبه کار نشاکسرۀ اضافه مبني بر این که  ،حاضر نيز در راستاي همين نظر است

 . در ادامه بيشتر بدان خواهيم پرداخت.  (25: 1392)دبيرمقدم،  آیدمي

 در مقام ضمیر موصولي. کسرۀ اضافه 4ـ2ـ3

هاي پيشين زبان فارسي، ضمير موصولي بوده       در دورهکسرۀ اضافه   همانطور که اشاره شد،   
ست و            ضمير موصولي ا ست که هنوز هم همان  شده ا ست. نظري در این خصوص مطرش  ا

 & De Lazero) با فعل ربطي محذوف اسهههت     آید، بندي  صهههفتي که بعد از اسهههم مي   

Geraee, 2014.)  ستدالل سي       یکي از ا صفت در فار شاره به رفتار نحوي  ها در این ميان، ا
  شهههده اسهههت  با نام صهههفات وجهي از آن نام برده     مقاله مزبور    هایي که در  دارد؛ صهههفت 

  .نندکهاي گزینشهههي اعمال ميبر روي اسهههم محدودیت (،فعلي ةهاي داراي ریشهههصهههفت)
توان سههاختار موضههوعي، معنایي و نحوي معادل فعل براي آنها در نظر گرفت و مي ،بنابراین

شههباهت سههاختي   ،بندي با فعل ربطي محذوف قلمداد کرد. به این ترتيب ةهر یک را به مثاب
وجود دارد و جایگاه فاعل   «ياحتمال پيروزي» با گروه «تيم احتمالي بود پيروزي» ميان جمله

 .(Geraee, & De Lazero 2014: 77)  پر است 2آن با ضمير فاعلي انتزاعي
یک ایراد وارد بر این تحليل این است که حتي در صورت تأیيد، تنها براي یکي از انواع 

شوند، قابل استفاده همراه ميکسرۀ اضافه با ( هاصفت)هایي که به دنبال گروه اسمي وابسته
  «باغ در» در ساخت .هاي گروه اسمي تعميم دادتوان آن را به وابستهاست. براي مثال نمي

                                                           
1. linker 

2. PRO 
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 «سري که نوش استپ»، «نوش پسر» و یا در مورد « دري که باغ است » توان به بندي مانندنمي
پسري که  » یا «دري که متعلق به باغ است » قائل شد و اگر بخواهيم آن را معادل بندي مانند

مالکيت دارد،  ة، در نظر بگيریم، براي حذف عنصري که داللت بر رابط«زند نوش استفر
 باید تدبيري اندیشيده شود.

 در مقام وند گروهي. کسرۀ اضافه 5ـ2ـ3

کسرۀ اضافه بستي براي قائل شدن به موقعيت واژه که در خصوص این نظر به تفصيل گفتيم
هاي نحوي در یهور آن در ساخت گروه اسمي دخيل است این معنا را دربردارد که انگيزه

کسرۀ بست بودن و باید به دنبال تحليل نحوي براي آن برآمد. به عالوه اثبات وند یا واژه
 کند.به تنهایي، علت ورود آن به ساخت گروه اسمي و یا نقش آن را روشن نمياضافه 

 اضافه ۀمحل وقوع کسر. 6ـ2ـ3
در زبان فارسي کسرۀ اضافه  که خوانيمهاي دستور سنتّي فارسي را ورم بزنيم مياگر کتاب

کردن عالمت اضافهحال اگر این دو کلمه با دهد. را به هم پيوند ميدو کلمه پشت سر هم 
 کلمه اول مضاف و ،یک ترکيب اضافي هستند که در ترکيب اضافي ،معنا نداشته باشند« رت»

مضاف جنس قابل خرید و فروش هاي ملکي، در اضافه شود.اليه ناميده ميمضافٌکلمه دوم 
اختصاصي  ةاليه تعلق دارد، اضافوقتي مضاف به مضافٌ. «حسن باغ» اليه انسان است:و مضافٌ
به این  .، اضافه بياني استجنس مضاف را بيان کند ،اليهمضافٌاگر . «حسن شمچ»»است: 
اليه خاص باشد، اگر مضاف عام و مضافٌ. «عقيق انگشتر» گویند:جنسي هم مية اضاف ،اضافه
، اليه اسم پدر یا مادر استمضاف اسم فرزند و مضافٌو  «دریاي خزر» توضيحي است: ةاضاف

 ةاضاف. «سي عمرانمو» گویند:پدر و فرزندي و مادر فرزندي هم مي ةبه آن اضاف اضافه بنوّت.
 اليه است:شود که مضاف همان مضافیکسان تکرار مي دو اسم کامالًآن است که  کيديأت
اليه یک ویژگي مشترک وجود بين مضاف و مضاف، تشبيهي ةاضاف در. «خویش ویشتنخ»

 استعاري و اقتراني ةاضاف. (است )بين هردو یک ویژگي مشترک به نام قرمزي «لعل لب» دارد:
که  یا اقتراني باشدیا استعاري  اصلي خودش نباشدترکيبي که مضاف در معناي آن است که 

اليه از هم متمایز بين مضاف و مضاف (ةنيت/به جهت/به نشان کردن کلمات )بهبا اضافه
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 استعاري است. ةاضاف ،اقتراني است و اگر معنا نداشت ةاضاف ،شوند که اگر معنا داشتمي
 .1حق گذاشت( )بر عنوان «پاي بطالن» اقتراني: ،«پاي هوس» استعاري:

هاي نماکميتاي )از نوع اسمي(، صفتي، اضافههاي اسمي، حرفبه هستهکسرۀ اضافه 
هاي اسمي، صفتي، گروه شود و به دنبال آن انواع وابستهجهاني، واحدهاي شمارش متصل مي

 آید. یافته مياي و بندهاي موصولي کاهشاضافهحرف
هستيم. کسرۀ اضافه موارد یهور  ةشاهد نقص در تجمع کلي ،در عمده مطالعات پيشين

کسرۀ مطرش است که  نظر این( 2008( و الرسن و یاماکيدو )1994سميعيان ) در ،براي مثال
 هستةاي داراي اضافههاي حرفطور با گروههاي پيشين اسم و همينپيش از وابستهاضافه 
 آید.واقعي و یا وابسته از نوع بند موصولي نمي ةاضافحرف

اي اضافههاي پسين اسمي، صفتي و گروه حرفاضافه: پيش از وابسته ۀمحل وقوع کسر
 : است اسمي

 تاری  پنجرۀ اتام/ کتاب( 10)

 سبز  یشمي / غول  بي شاخ و دم ( 11)

 دیوار کنار زیر  سایة درخت / ميز( 12) 

 هاهایي از این دست از گروه اسمي است. اینجدا بودن ساخت ةبرپای ،بندياین جمع
هستند که در آن صفت در نقش  2نماهاي بخشساختي موازي گروه اسمي با نام ساخت

 :کندگر اسم عمل نميتوصيف ةوابست

 من همة دختران( 13) 
 هر دو تایشان( 14)

 تمام  شاگردان کالس( 15)
 هر دوي آنها( 16)

                                                           
 پدیاي فارسيیکيبرگرفته از و 1. 

2. partitive construction 
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بيایند، به ترتيب، گروه کسرۀ اضافه داراي  تةتوانند به دنبال هسهایي که ميانواع وابسته 
اضافه اسمي و واقعي و بندهاي موصولي هاي حرفاسمي اضافه، ملکي، گروه صفتي، گروه

 کاهش یافته:

 کالس  درس( 17)

 لباس  پرنيان ( 18)

 تشکش گرم و نرم( 19)

 کن  زیر  ميز  معلمپاک( 20)

 شدههاي به زنجير کشيدهپا( 21)

  آن قضية آش  نخورده و دهان  سوخته( 22)

 آید:هاي پيشين نميکسرۀ اضافه تنها با این وابسته
 .این، آن، هر، چند، صفات عالي، اعداد، اعداد ترتيبي

تواند در خصوص صفات عالي ذکر این نکته الزم است که بگویيم اگر اسم، جمع باشد، مي
 شود:اضافه همراه با کسرۀ 

 يئدانشگاه عالمه طباطبا بهترین  دانشجویان( 23)

بحث  ۀخارج از حوز ،در نتيجه .هستند نماها نيز ساخت بخشطبق یک نظر، این ساخت
جمع اجباري است و در خوانش مفرد یا  ةها، نشانگيرند. در این ساختگروه اسمي قرار مي

ها خارج که این ساخت این(. Kahnemouyipour, 2016: 3) جمع آن، ابهام وجود دارد
گيرند یا خير و بررسي آراء مختلف مطرش در این زمينه خود گروه اسمي قرار مي ۀاز حوز

 شود. جا بدان پرداخته نميموضوع پژوهشي مستقل است و در این
موصولي در خصوص آن ه به نام بند . آیدنمي بند موصوليهرگز پيش از کسرۀ اضافه 

ها را توان ایراداتي از این دست وارد  کرد: این سازهیافته در فارسي مطرش است، ميکاهش
( 2007جا با استناد به مثال سموليان )دیگري به غير از بند موصولي زد. در این توان برچسبمي

کاربرد تواند براي آنها دهيم برچسب گروه صفتي نيز ميسازي آن با صفت، نشان ميو همپایه
توان از این نوع وابسته داشته باشد؛ در این صورت با پذیرفتن آن به عنوان نوعي صفت، نمي

 استفاده کرد: [N+] ةهاي فاقد مشخصبه عنوان شاهدي براي وابسته
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  [غمگين]و  [يس برگشتهئاز سو] این جوان( 24)

 امکان اتصال به آن را دارد، زیاد است. کسرۀ اضافه که  هایيبينيم تنوع هستهمي ،با این وجود

 در ساختار گروه اسمي در زبان فارسيکسرۀ اضافه نقش . 7ـ2ـ3
 .شماریمهاي آن را برمياضافه، نقش ۀهاي نحوي مختلف براي کسرپس از بررسي مقوله 

 اعطاء کنندۀ حالت :اضافه ۀکسر. 1ـ7ـ2ـ3

حالت  ۀ به عنوان دهندکسرۀ اضافه توان به دو دسته تقسيم کرد: گروهي که به این نظر را مي
الرسههن و یاماکيدو  و( 1983و  1994سههميعيان ) توان بهنگرند که از جمله ميسههاختاري مي

صافي حالت  ( ا2008) سمي با      معتقدند (2000) 1اموندز شاره کرد که  با پذیرش  صر ا هر عن
دهندگي ذاتي را به عنوان نقش  دیگر نيز حالت ةبه حالت نياز دارد. دسههت [N+] ةمشههخصهه 

اشهههاره  ( 1385معظمي و درزي ) توان بهکنند، که در این ميان ميمعرفي ميکسهههرۀ اضهههافه 
اضههافه، از مشههکالت   ۀدهي کسههرحالت ةجا گفتيم، نشههان دادیم نظریکرد. در آن ه تا بدین

ست و تغيير از  ساختاري به حالت ذاتي از آن نمي  بنيادیني برخوردار ا کاهد. یکي از  حالت 
کسرۀ   برپایه آن استوار است، شباهت نقش    کسرۀ اضافه   دهي حالت ةهایي که نظریاستدالل 
کسرۀ و توازي  ه  که در باال بدان اشاره کردیم ه  نمابه حروف اضافه در ساخت بخشاضافه 
 :(5:1385شود )معظمي و درزي،ميروشن ها در این مثالاست که اضافه با حرفاضافه 

 هاها / تعدادي از ب هها / بعضي از ب هها / تمام  ب ههمة ب ه( 25)

کسرۀ ( بحث اعطاء نقش معنایي توسط 1385در همين راستا در معظمي و درزي ) ،به عالوه
کند. در این تحليل آن با حروف اضافه را بيش از پيش مؤکد مي ةمطرش است که رابطاضافه 

کسرۀ برفراز گروه اسمي یا گروه صفتي و هر گروه دیگري که  2فرافکني به نام گروه حالت
کند و عنصري آن را پر مي ةاضافه، هست ۀشود و کسرشود، تشکيل ميدر آن یاهر مياضافه 

آن گروه باید نقش معنایي بگيرد و نياز به بازبيني حالت ذاتي دارد، به جایگاه  هستةکه توسط 
 کند. گر این فرافکن نقشي حرکت ميمشخص

                                                           
1. Emonds 

2. Kase Phrase (KP) 
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  (11:1385معظمي و درزی، )«پسرِخوب».  چگونگي بازبیني حالت در گروه 2شکل 

 

صر توصيف        ۀدر حوز صفتي )یا عن سم با قرارگرفتن در جایگاه متمم گروه  ضافه، ا گر  ا
کند. گروه اسهههمي پس از دریافت نقش      دیگر خود( نقش معنایي مناسهههب را دریافت مي     

کسرۀ اضافه    کند و در آنجا گر گروه حالت حرکت ميمعنایي از صفت به جایگاه مشخص  
)معظمي و درزي،   کندگذاري ميني یا ارزشآن قرار دارد، حالت آن را بازبي هسهههتةکه در 

سم، نقش معنایي مي   این(. 11:1385 صفت چطور به ا صفت دیگر  که  دهد و چطور به یک 
دهد، یا اسم چطور از   توان قائل شد، نقش معنایي مي و تعدادي که محدودیتي براي آن نمي

فراز   وه حالت برنهایت گر گيرد و تشهههکيل بي معنایي مي  نهایت نقش نهایت صهههفت، بي  بي
 :رسدمنطقي به نظر نميکند، هاي اسم را بازبيني ميگروه اسمي که هریک، یکي از حالت

 پسر  خوب / پسر  خوب   باتربيت/ پسر  خوب  باتربيتش پاکيزه/ پسر خو ب باتربيتش پاکيزه( 26)

 اخالم ...خوش
ر گروه اسمي زبان در ساختاکسرۀ اضافه توان در تعيين نقش یکي از جوانبي که مي

هاست. به این معني که اگر نشان دهيم ترتيب فارسي، مدّنظر قرار داد، از منظر ترتيب سازه
توان هاي خاصي است، مياسمي، ترتيبي ثابت و تابع محدودیت هستةهاي چيدمان وابسته
( 1983سميعيان ) نسبت داد. یکي از نخستين آراء در این زمينهکسرۀ اضافه آن را به تأثير 

 (2006سموليان ) است که معتقد است این ترتيب ثابت و محدودیت در توزیع، وجود دارد.
«  علي اتام  کوچيکش زیر  شيرواني »با مثالي مانند ( 1983سميعيان )کند. این نظر را رد مي

 :Samiian, 1983) شوددهد هر نوع تغيير در این ترتيب، موجب بدساختي مينشان مي
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و بعد « ارزش  مریمکتاب  تاری   سبز  بي » با بررسي مثالي هم ون( 2006سموليان ). (37
کند که به این نکته اشاره مي «ارزش  سبز  مریمکتاب  تاری   بي»جایي آن به صورت جابه

 اي که درون گروه اسمي، جایگاه ثابتي دارد، گروه اسمي مالک استتنها سازه
(Samvelian, 2006: 6) .سموليان ، اشتباه در مثال باال تلقي نظر نگارندۀ این پژوهشاز م

صفت است و  «ارزشبي»که  در حالي ،است« ارزشبي» اي بودناضافهاز گروه حرف
+ اسم )بيان نسبت( شاخص  اسممنزله عدم وجود ترتيب ثابت جایي صفت با صفت به جابه

هاي بيشتر در شود.  نگاهي به دادهاي + گروه اسمي مالک نمياضافه+ صفت + گروه حرف
 اندازیم:این خصوص مي

 هستة اسمي + صفت + بند موصولي کاهش یافته: 
 .صداي  دلخراش  کشيده شدن  الستيکش ماشين روي آسفالت( 27) 

 اي + گروه اسمي مالک:اضافهه حرفهستة اسمي + اسم شاخص + صفت + گرو
 .کوچولوي زیر  ماشين  همسایه گربهب ه (28) 

رسد این ترتيب ثابت است و هر تغييري در آن موجبات بدساختي گروه اسمي به نظر مي 
 را به همراه دارد.

 نماهسته :اضافه ۀکسر. 2ـ7ـ2ـ3
راه پيش رو داریم: یا باید ميان دو ، اضافه ۀکسر نمایي برايدر تالش براي تعریف نقش هسته

مشترکي پيدا کنيم و توان تعميم خود را باال ببریم و بگویيم  ةها مشخصتمامي انواع این هسته
هایي یا دیگر هسته ،باشد [α] ةشود که داراي مشخصاي اضافه ميتنها به هستهکسرۀ اضافه 

بر روي کسرۀ اضافه ن وقوع تعریف را که هرگز امکا اضافه واقعي و حرفنظير فعل و حرف
بندي کنيم و این تعميم را به دست دهيم که هر مشترکي طبقه ةآنها نيست، بر اساس مشخص

بگيرد. با این تحليل تنها یک مشکل باقي کسرۀ اضافه تواند نمي [β] ةهسته داراي مشخص
ام را فرستاده کار خود را در تعيين هسته انجام داده و این پيکسرۀ اضافه ماند: حال که مي

هسته است، باید بتوانيم نشان دهيم که چرا برخي  ةآید، وابستاست که آن ه به دنبال مي
شوند. به عالوه بر روي هسته، وارد ساخت ميکسرۀ اضافه هاي خاص بدون یهور وابسته
توان در تحليل نحوي از این عنصر توجيه به عنصري به جز هسته را نميکسرۀ اضافه اتصال 
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 ،شود، همه بر روي هسته هستندهاي اضافه که در ساخت زیر مشاهده مي: تمامي کسرهکرد
ساز ، به سطح مياني متصل شده است و براي این تحليل، مشکل«بزرگ» متصل به ۀامّا کسر

 آیند، صادم است.هایي که پيش از گروه اسمي ملکي مياست. این در مورد تمامي وابسته
 برادر  بزرگش سورنا ماشين  قراضة (29)

کسرۀ اضافه توان یهور یا عدم یهور ها نميدهد از روي جایگاه وابستهها نشان ميداده
کسرۀ اضافه هاي همراه با اي یافت که بتواند وابستهباید مشخصه ،بيني کرد و در نتيجهرا پيش

 ظریه را باال ببرد. بيني نو غير از آن را به دو گروه تقسيم کند و قدرت پيش
کنيم. همانطور حال با بررسي تمامي جوانب امر بحث اصلي پژوهش حاضر را شروع مي

هایي جدید در جهت تأیيد جا بر روي ارائه استداللکه در مقدمه اشاره شد، تالش در این
شناختي زباني این گرایش پرقدرت رده ةپای این نظر بر اساساست.  (1392دبيرمقدم ) نظر
گروه اسمي، جایگاه آغازین گروه  هستةاضافه استوار است که هاي پيشر خصوص زباند

امّا  (،26ه25: 1392دبيرمقدم،  هاي دو و پنج گرینبرگ، نقل ازخود را پر کند )همگاني
دارد ارتباطي به صراحت بيان مي وي که وجود دارد این نظر جا باتفاوتي بنيادین نيز در این

نظر زبان فارسي صرف ه،ها وجود ندارد. از منظر نگارندنصر و ترتيب سازهميان یهور این ع
نماي غالب تلقي کرد. نمایي دیگري ندارد که بتوان آن را زبان هستهاضافه، هسته ۀاز کسر
جا( همراه بوده یهور این عنصر باید با فرایند نحوي خاصي )حرکت هسته در این ،در نتيجه

در جایگاه آغازین  اشتقاماسمي در فارسي در هنگام  هستةویم که باشد. اگر قائل به این ش
است  قوي [D] ةآغازي و داراي مشخصهتعریف که هسته قرار ندارد )برخالف گروه حرف

سازد( و یهور آن در ابتداي گروه اسمي به اسمي را فراهم مي هستةکه موجبات حرکت 
در مقام یک عنصر ساختواژي وارد کسرۀ اضافه توان گفت مي ،معني رخداد حرکت است

ها درون گروه اسمي را نيز شود تا ضمن نشاندارکردن هسته، مجوّز حضور وابستهساخت مي
 صادر کند. 

شده براي تأیيد نظر مورد هاي ارائهدر حاشيه قبل از ورود به بحث مربوط به استدالل
معتقد است ( 134: 2011) 1روي از تالرمنبه پي پذیرش، ذکر این نکته الزم است که نگارنده

 هاي زبان فارسي به شمارنمایيفعلي را به عنوان یکي دیگر از هسته ةتوان نظام مطابقنمي
ها نشان داده است که حتي بسياري شناختي زبانچراکه نتایج حاصل از مطالعات رده ،آورد

                                                           
1. Tallerman 
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ژه مطابقه با فاعل( دارند، پس الزم ویفعلي )به ةغالب در جهان، مطابق 1نمايهاي وابستهزبان
 .نمایي جداکردنمایي/وابستهاست حساب آن را از هسته

پایه شواهدي از زبان اردو استوار است که از دیگر  جا برها در اینیکي از استدالل
هاي بسياري در ساخت گروه اسمي خود با فارسي هاي ایراني است و شباهتهاي زبانشاخه

یکي وقتي گروه اسمي  :شودهاي اضافي به دو صورت ساخته ميزبان، ساختدارد. در این 
شود که حالت اضافي به وابسته متصل مي ةدر این حالت، نشانکه پایاني است ه اضافي هسته

 :(Butt & Bögel, 2010: 14) کندهاي جنس و شمار با هسته، مطابقه ميبه لحاظ مشخصه

(30) Pakiistan-ki                             hukuumat 
        Pakistan.M-GEN.F.Sg.           government.NOM.F.Sg. 
        Pakistan’s government 

همراه است با این تفاوت که کسرۀ اضافه ساخت مشابهي در این زبان وجود دارد که با 
 :(Butt & Bögel, 2010: 30) شودآغازي ميهگروه اسمي، هسته

(31) hukuumat-e Pakiistan 
       government-Ezafe      Pakistan 
       Pakistan’s government  

شود زماني در ساخت گروه اسمي یاهر ميکسرۀ اضافه ها گفت توان بر پایه این دادهمي
 ،حرکت مطرش است ةلأمس ،کند. در این منظر همکه هسته جایگاه آغازین گروه را پر مي

ها گيرد که قائل به حرکت وابستهقرار مي  (2006پور )کهنمویي مقابل رویکرد طهامّا در نق
است که قائل  (2016پور )کهنمویي مخالف با، شود و از سوي دیگردرون گروه اسمي مي

جا این هسته است که به دليل گرایش شود. در اینمي 2به حرکت گروهي از نوع گردشي
کند و این حرکت با ن جایگاه آغازین گروه، حرکت مياسمي براي پرکرد هستةپرقدرت 
این عنصر دار کردن هسته همراه است. بعالوه الزم به ذکر است نبراي نشاکسرۀ اضافه یهور 

شود و براي سایر انواع حرکت یاهر مي [N+] ةداراي مشخص ۀتنها در صورت حرکت ساز
که  ( است2008الرسن و یاماکيدو ) این تعبير نگارنده برخالف نظرسازه کاربرد ندارد. 

هایي هاي آن در زباني مثل انگليسي، ترتيب پایه است و در زبانمعتقدند ترتيب اسم و وابسته

                                                           
1. dependent-marking languages 

2. Roll-up Phrasal Movement 
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کسرۀ جا، وضعيتي که براي که برعکس این ترتيب را دارند، حرکت رخ داده است. در این
  ةتوان هم ادلميبست بودن عنصر بستي است و بر سر واژهشود، واژهمطرش مياضافه 
هاي بسياري در این همانند واحد واجي و تکيه به دست داد که در پژوهش ،شناختيواج

خصوص بحث شده است. دالیل نحوي و صرفي متعددي نيز براي این امر وجود دارد که 
اساس معيارهاي الف و ب( بر  1392شقاقي ) از جمله ،هاي بسياري در فارسيدر پژوهش
بدان پرداخته  (1985( و کلونس )1992ميلر ) رفته تا( گ1983يکي و پولوم )زوئ متعددي از

 شده است و در همين پژوهش هم بدان اشاره شد. 
بينيم با جو کنيم، ميودر زبان فارسي جستکسرۀ اضافه وقتي به دنبال تعاریف سنتّي از 

کند؛ ود را تعيين ميپيش از خ ۀشود که نقش واژنماي اضافه از آن نام برده ميعنوان نقش
که بودن آن پس از یک واژه به معني این است که آن واژه نقش مضاف یا موصوف یعني این

اسمي را معين  هستةاي که شود نشانهرا دارد. همين جمله در ادبيات زبانشناسي نوین مي
 کند. مي

فارسي باستان  هاي باستان ایراني نظيراستدالل بعد، استدالل تاریخي است. اسم در زبان
و اوستایي داراي هشت حالت دستوري بوده است که برخالف اردو چيزي از آن تا به فارسي 

هاي اسمي هاي فارسي باستان، توالي هسته و وابسته در گروهمعاصر نرسيده است. اگر در داده
در مواردي که حالت اسمي نمود واژگاني داشته است، برعکس این توالي در فارسي امروز 

در خصوص ( 1387ابوالقاسمي ) جاست.باشد، خود مؤیدي بر صحت نظر مطرش در این
نویسد صفت همانند اسم داراي هشت حالت دستوري است و به صفت در فارسي باستان مي

تواند پيش از موصوف کند و ميلحاظ جنس و شمار و حالت، با موصوف خود مطابقه مي
در این مثال که از اوستایي است، موصوف پس از . يایدفاصله و یا بافاصله بیا پس از آن بي

 1(49، بند 13)یشت  هایش آمده است و همگي حالت مفعولي جمع مؤنث دارندهمه صفت
 :(57ه56: 1387)ابوالقاسمي، 

(32)   vaήuh-iš                 sūr-ā                              spant-ā                    
          sacred-ACC,Fpl.     pwerful.ACC.F.pl.     good.ACC.F.pl.      
           fravašay- ō  
           farvahar.ACC.F.pl. 

 
                                                           

 نویسي مثال از نگارنده است. خط دوم گالس   1.
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بينيم در مواردي که صهههفت    مي ،)براي مثال در پهلوي اشهههکاني ترفاني(    هميان   ۀدر دور
امّا اگر صهههفت پيش از   ،شهههودآید، عنصهههري ميان آن دو درج نميپيش از موصهههوف مي

ساختواژي خاص            صر  صفت با یک عن سم و  صيفي ميان ا صوف نياید، رابطه تو  (-čē) مو
طور نتيجه گرفت که گرچه هر دو     توان اینمي (.62: 1387)ابوالقاسهههمي،   شهههودهمراه مي

ه  هاي وصههفي دوران باسههتان و ميانه دیده شههده اسههت، امّا ترتيب صههفت  ترتيب در سههاخت
صوف، ترتي  سي امروز         ب بيمو ست و تا به فار شده ا ست که به تدریج مهجور  شان بوده ا ن

دهد. این در مورد تمامي  رسهههيم، جاي خود را تا حد زیادي به سهههاخت موازي خود ميمي
صر،            صفات رخ   سي معا شي و عالي در فار شمار شاري، مبهم،  صفات ا ست و هنوز  نداده ا

 آیند.   مقدم بر اسم مي
ضههمير همانطور که در باال اشههاره شههد، کسههرۀ اضههافه تاریخي در خصههوص سههير تحول 

ساخت     ست، در  صولي که واحدي نحوي بوده ا شده،   مو هایي که در آن فعل ربطي حذف 
به صورت نشانه اضافه درآمده است و کاربرد آن به درون گروه اسمي محدود شده است.           

ميانه در نقش   فارسي در  /i/در ایراني باستان به صورت    hyaبر این اساس، ضمير موصولي    
شان    صول و ن سي دري به        ةمو شانه در فار ست. این ن ضافه به کار رفته ا ضافه    ا سرۀ ا تبدیل  ک
به عنوان      (.1385)اسهههتاجي و جهانگيري،     شهههده اسهههت  در مطالعات دیگر نيز از این امر 

استفاده شده است که ضمن پذیرش      کسرۀ اضافه   استداللي براي بخشيدن ماهيّت نحوي به   
 کنيم.  ، تکرار نميآن

 گیرینتیجه. 4
این پایه استوار  بر (1995چامسکي ) گرایينظر مطرش در پژوهش حاضر در چارچوب کمينه

تعریف را پر حرف  هستةهاي پيشيني که جایگاه است که وجود موانع ساختي مانند وابسته
هاي در وابستهکسرۀ اضافه شوند در نتيجه کنند، مانع از حرکت اسم تا آن جایگاه ميمي

نما هاي بخشتوان از ساختار نحوي ساختشود. براي تأیيد این نظر ميپيشين اسم یاهر نمي
شود. اگر بتوان نشان داد یاهر مي نماکميتبر کسرۀ اضافه ها، کمک گرفت. در این ساخت

قرار  1نما کميت گروه ةتعریف یعني در هستحرف  هستةدر جایگاهي باالتر از  نماکميتکه 
 هستةپر است،  آننمایه با اسمي ناملفوظ هم هستةتعریف با  حرف ةدارد و چون جایگاه هست

                                                           
1. Quantifier Phrase (QP) 
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تواند تواند به این جایگاه حرکت کند. این نظر، نيازمند بررسي بيشتر است و مياسمي نمي
 به عنوان موضوعي براي یک پژوهش مستقل درنظر گرفته شود.    

کند مشکل نگرد و تالش ميها ميحرکت هسته به این ساخت ةز زاویاستدالل بعدي ا
اي مرحله ةبه سطوش مياني درون گروه اسمي را حل کند. با پذیرش نظریکسرۀ اضافه اتصال 
( و 2013) 2کارني گرایيحرکت در دستور زایشي و به طور اخص در برنامه کمينه 1بودن
براي رسيدن به جایگاه آغازین گروه خود  که اسمطور مطرش کرد توان اینمي( 2003) 3اجر

هر یک از این  ةکند و در جایگاه هستهاي خود عبور ميهاي صفتي و سایر وابستهاز گروه
به کسرۀ اضافه از حرکت،  هنشيند و در هر چرخها به عنوان جایگاه فرود مياني ميفرافکن
چامسکي  4ا نظریه کپي حرکتهایي بشود. این نظر شباهترخداد حرکت درج مي ةنشان
اش و اي از خود در جایگاه اصليکرده، نسخهحرکت ۀگوید سازدارد که مي( 1995)

با این تفاوت که در این  ،گذاردهاي فرود مياني به جاي ميهایي در هر یک از جایگاهکپي
ني نيز باقي هاي ميااي از فرود سازه در جایگاهنظریه، کپي، فاقد تظاهر آوایي است و نشانه

 ةهاي اسمي فارسي، جایگاه فرود با نشانکه در مورد حرکت در گروه حالي در .ماندنمي
بست است و فاقد استقالل شود و چون این عنصر واژهگذاري ميآشکار عالمت ساختواژي

 شود. اضافه بر روي هسته آن گروه یاهر ميۀ آوایي است و نياز به ميزبان دارد، کسر
هاي داده ةگرایي، حرکت در درون گروه اسمي در موارد متعددي بر پایکمينه ةدر برنام

ترین این نظرات در خصوص حرکت است. یکي از برجسته هاي مختلف مطرش شدهزبان
هر  ،تعریف گروه حرف ةبر اساس نظری .تعریف استحرف  5نقشي هستةاسمي به  هستة

تعریف فراز هر گروه اسمي، گروه حرف  تعریف است و بر حرف هستةگروه اسمي متمم 
هاي وجود مشخصه کند،( آن را تعریف مي2003آنگونه که اجر ) ،قرار دارد. طبق این نظر

و از زبان  شودتعریف سبب حرکت اسم به آن جایگاه ميحرف  هستةپرقدرت بر روي 
تعریف امکان حضور ندارد و جایگاه آورد که در آنها حرف عبري جدید براي آن مثال مي

اسمي  هستةها را شاهدي بر حرکت شود و این قبيل دادهاسمي پر مي هستةآغازین گروه با 
شدن به قائل ،. بنابراین(Adger, 2003: 279) کندتعریف تعبير ميحرف  هستةبه جایگاه 

                                                           
1. cyclicity 

2. Carnie 

3. Adger 

4. copy theory of movement 

5. functional head 
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تعریف و چه گروه حرف  ةتعریف در نظریحرف  هستةچه به جایگاه  ي،اسم ةهستحرکت 
آغازین گروه اسمي، خالي از پيشينه نيست.  ةجا مبني بر حرکت به لبطبق نظر مطرش در این

تظاهر واژگاني این حرکت است که  ةبه مثابکسرۀ اضافه تنها مورد منحصر به فرد آن، یهور 
ي بر خاص بودن این عنصر است؛ واقعيتي که سبب معرفي ساختي همين نکته نيز خود دليل
به هر پژوهش جهاني هر در در زبانشناسي امروز جهان شده است و  1موسوم به ساخت اضافه

. این عنصر تنها مخصوص 2زباني که نوشته شود، شاهد کاربرد همين نام براي آن هستيم
   شود.ع حرکت سازه یاهر نمياسمي است و در سایر انوا ةحرکت هسته داراي مشخص
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