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Abstract 
Tabibzadeh and Baradaran Hemmati (2015) argue that the Persian Genitive constructions 

can be divided into attributive genitives and nominal genitives based on six criteria 

including the possibility of displacing the nominal and attributive dependents, adding the 

plural suffix, and the possibility of scrambling or topicalization. Attributive genitives can 

both precede and follow adjectives. Nominal genitives, on the other hand, do not precede 

adjectives except for the cases that result in a meaning shift or ungrammaticality of noun 

phrases. They emphasize a peculiar characteristic of Persian Ezafe constructions, but they 

are not successful in providing a proper explanation of it. In this article, we attempt to 

provide a brief account of their position, show some mistakes in their syntactic arguments, 

and criticize the difference between attributive genitives and compound nouns. 
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 الیه وصفی الیه اسمی و مضاف تمایز مضافنقدی بر 

 2خانجنمحمود بی ،1علی پیرحیاتی

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، شناسی،  گروه زباناستاد  -1. شناسی همگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانآموختة دکتری زباندانش -1

 .، تهران، ایراندانشگاه تهران

 چکیده
 دو بم   را اسمم  + اضماه   ةکسمر  + اسمم های  مختلف، نقشِ اسمِ دوم در ساخت هایبراساس معیار (1424) ان همتیزاده و برادر بیبط

های اسمی زبمان هارسمی    گروه ةماند های مغفول برخی ویژگیدرستی  ب ها آن .کنند می تقسیم وصفی الی  مضاف و اسمی الی  مضاف نوعِ

هما معیارهمای مناسمبی بمرای     آن ل اینکم  اوّ. ق هسمتند نماموه   هما  ایم  ویژگمی   وصیف صحیحدر ترسد  نظر می ب  اامّ ند،کن می کیدأرا ت

 وصمفی الیم    مضافهای  نمون  مثابة مواردی ک  ب دوم اینک   .دهند ارائ  نمیهای دیگر  و تمایزِ آن با ساختوصفی الی   تشخیص مضاف

سموم اینکم    ها را در یک دسمت  رمرار داد.   توان آن و نمی نددار کدیگرهای ماهوی با ی شان، تفاوت یشباهتِ کل  با وجود ،نظر دارند مدّ

وامل بماهتی و کمممی   عب  دهند و آن را  دست نمیب وصفی الی   برای تشخیص مضافمانع جامع و  یا رطعی هایمعیارها در نهایت آن

 گذارند. وامی

 .ساخت اضاه ، یالی  وصف الی  اسمی، مضاف مضافگروه اسمی، اسم مرکب،  :هاواژهکلید
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 مهمقدّ -1

 و در چمارچوب دسمتور   معیمار چنمد   ةپایبر(، 1424) (نویسندگانز ای  پس )ازاده و برادران همتی  طبیب

 ةدسمت دو را بم   الی (  مضاف + )هست  اسم + اضاه  ةکسر + اسمهای  ساختدوم در  اسم نقش، وابستگی

هممان عنصمری اسمت کم  در     الیم  اسممی    فمضما  اند. تقسیم کرده الی  وصفی مضافو  الی  اسمی مضاف

 الیم   مضماف  های ویژگی است، نویسندگان کیدأو آنچ  مورد ت شود نامیده می الی  مضاف ،تیدستورهای سن 

های نحوی پسی  هسمت  در گمروه    الی  وصفی یکی از وابست  معتقدند ک  مضافنویسندگان  .است وصفی

ای،  گمزاره  رود و هم با اسم غیمر  کار میر نقش مضاف( ب ای )د هم با اسم گزاره از آنجا ک اسمی است و 

   م دارد.ص است و گاهی هم نقش متمّخا ةاهزودبیشتر  پس

ماشمی  پمرس؛ سمرطان     دانند: بالش پر؛ الی  وصفی می مضاف ها را عنصرِ دوم در ای  مثال ،نویسندگان

بهداشمت؛ مراسمم عاشمورا؛     معاونمت  معات؛ مسائل روز؛ شورای نگهبمان؛ دماغ کشتی؛ وزارت اط  خون؛

یک؛ نمایشگاه کتماب؛ روز چهارشمنب ؛ مصمرف    هیز دانشجوی هوتسال؛ تیم نوروز؛ عید معات؛اط  ةروزنام

 بازار بورس. و بنزی 

شمده،   مطمر  ، بم  اشمکاِتِ معیارهمای    گفت  پیش ةای از محتوای مقال ، ضم  گزارشِ چکیدهدر ادام 

 نقمد نهایت  درو  الی  وصفی مضاف + هست ب با ساخت م مرک های نحوی، تمایز اس نقاط ضعف استدِل

 پردازیم. می زبان هارسی ةهای اضاه ی نویسندگان از ساختتوصیف کل 

 اسمیالیه  الیه وصفی و مضاف معیارهای تمایز مضاف -2

ل اوّ. انمد  برشممرده الی  اسممی   و مضافالی  وصفی  مضافمعیارهایی را برای ایجاد تمایز میان  ،نویسندگان

آنکم  معنمای گمروه     توان هم پیش از صفت آورد و هم پس از آن، بمی  الی  وصفی را غالباً می مضاف اینک 

 ؛گیمرد  اسمی هقط پس از صفت رمرار ممی   الی  ا مضافدستوری شود، امّ یر کند یا ساخت آن غیراسمی تغی

م و بخواهیم صمفت زیبما را   نظر بگیری الی  اسمی( را در مضاف + هست ) اطاق خان اگر عبارت برای مثال 

الی  اسممی بیماوریم، بما دو معنمای      ب  آن اضاه  کنیم، بست  ب  اینک  زیبا را پس از مضاف یا پس از مضاف

 :رو خواهیم شد  مختلف روب

 )اطاق زیباست( 1[الف 44اطاق زیبای خان  ]الف. ( 1

 (زیباست خان [ )ب 44] زیبا ةاطاق خان ب.

                                                                                                                                                          

 .است مورد بررسیدر مقالة  مثال شمارةدهندة  نشان ،کروش  داخل عدد -1
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همر صمفتی را چم  در     بالش پر عبارت در اامّ ؛اطاق ب  ن  گردد، بازمی خان  ب  یباز دوم، ةبنابرای ، در جمل

 کند:   بیاوریم، معنای عبارت تغییر نمیجایگاه دوم و چ  در جایگاه سوم 

 الف[ 44بالش پر زیبا ] ( الف.1

 ب[   44بالش زیبای پر ]ب. 

 عبمارت الیم  دوم بم     مضماف  مثابمة  اسم دیگری را بم  الی  وصفی مضاف + هست  عبارتاگر در دوم اینک  

 گردد:   الی  وصفی بلک  ب  هست  بازمی ، آن اسم ن  ب  مضافبیفزاییم

 الف[ 47( الف. بالش پر ]4

 ب[ 47ب. بالش پر ما ]

الیم    هسمت  + مضماف  ل از های اسمی متشمک   ا در گروهامّ، پراشاره دارد ن  ب   بالشب   ما، (ب 4) ةدر جمل

الی  دوم ب  گروه اضاه  کنیم، آن اسم ب  اسمم بمهاصمل  پمیش از     را درمقام مضاف اگر اسم دیگری ،اسمی

 :درالی   الی  باغ است و ن  مضاف مضاف هاآن، در عبارت زیرل امثبرای گردد، یعنی  خودش بازمی

 ب[   7۵ها ]باغ آن ( در4ِ

زیمرا   ؛ی دیگمر هسمتند  تمر از معیارهما   مهمم  الی  وصمفی  تشخیص مضاف رسد ای  دو معیارِ نظر می ب  

همایی   عبمارت ک  بینیم  می در ادام  اند، صادق هستند. نمون  آوردهبرای  تمام مواردی ک  نویسندگان ةباردر

 .  صادق نیستند برایشانکنند، معیارهای دیگر  ها صدق میآن ةای  دو معیار دربارهرچند وجود دارد ک  

طمور  بم  عممت جممع را   الی  وصفی ست  + مضافهبست  گروه اسمی  برای جمعمعیار سوم آن است ک  

 الی  وصفی:   صل کرد و هم ب  مضافتوان ب  هست  مت  هم می ،معمول

 الف[ 71] های پر ( الف. بالش7

 ب[ 71] پرها ب. بالش

 المزام بم   عممت جممع را بایمد بم     الی  اسمی مضاف + هست بست  گروه اسمی برای جمعاز سوی دیگر، 

 کرد:صل گروه مت  ةهست

 الف[ 74] های خان  اقطا ( الف.2

 ب[ 74] ها اق خان طا * ب.

 ةا درادام، امّب استهای مرک  مانند اسم (ب 7) مثال در آهنگ الگوی ک  دارند کیدأنویسندگان ت

بپذیریم اگر   داشت ک  توجّ یدبانیستیم. رو روب  بموارد با اسم مرک ای  کنند ک  در  کید میأتپژوهش 
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 ةص کلمتری  معیارهای صوری تشخی شود، یکی از مهم   گروه اسمی هم اضاه  میب عممت جمع

صورت، توصیفِ نحوی بسیار پیچیده خواهد شد، زیرا تمایز گروه ای  دهیم و در  ب را ازدست میمرک 

نیز ای  مسئل  با مبانی دستور وابستگی  .(21: 1481 ،)طباطبایی شود ب تضعیف میمرک  ةنحوی و کلم

 ،زاده سازگار نیست )طبیب ،ب وجود داردمرک  ةصی بی  گروه نحوی و کلمن تمایز مشخ ک  در آ

ک  م یبین ، میسوم ا در بررسی معیارامّ کرد؛خواهیم را نقد ای  دیدگاه  پژوهش،در بخش بعدی (. 1421

در  زنند( ک  هایی ک  خود نویسندگان مثال می وجود دارد )ازجمل  برخی عبارت گوناگونی های عبارت

 ها صادق نیست:عی  سازگاری با معیارهای ربلی، ای  معیار در مورد آن

 ل(خوان )معیار اوّالف. دانشجوی هیزیک درس (7

 ب. دانشجوی هیزیک ما )معیار دوم(

 ها )معیار سوم صادق نیست( دانشجوهیزیک * ج. دانشجوهای هیزیک/

 ل(الف. تیم هوتبال روی )معیار اوّ (8

 )معیار دوم( ب. تیم هوتبال ما

 ها )معیار سوم صادق نیست( هوتبال تیم * های هوتبال/ ج.تیم

، نیسمت  پمذیر  بسمط پیشمینی   ةمعمول با هیچ وابستطور ب وصفی  الی  مضاف معیار چهارم آن است ک 

 .است پذیر توصیفهای پیشی   الی  اسمی با انواع وابست  ولی مضاف

 ب[ 77] ای  پر بالشِ ( *2

 ب[ 78] ان ای  خ اقِ( اط1۵

صمدق  هما  سازگاری با معیارهای ربلی، ای  معیمار درممورد آن  ک  در عی  توان مثال زد  را میهایی  عبارت

 کند: نمی

 ل(الف. ایستگاه اتوبوسِ نزدیک )معیار اوّ( 11

 خیابان ما )معیار دوم( ب. ایستگاه اتوبوس

 )معیار سوم( ها را رنگ زدند اتوبوس ایستگاه. ج

 کند( معیار چهارم صدق نمی) اتوبوس ایستگاه ای . د

 ل()معیار اوّ ِیق ةمدیر مدرسالف. ( 11
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 1ما )معیار دوم( ةب. مدیر مدرس

 )معیار سوم( ها مدیرمدرس یکی از . ج

 کند( )معیار چهارم صدق نمی مدیر ای  مدرس . د

الیم  وصمفی    مضماف  شماملِ  ،نویسمندگان  ةگفتم هایی ک  بم   در عبارت   داشتدر عی  حال، باید توجّ

بم   را ای  اسمم   از آنجا ک  اشاره ةآوردن کلمبنابرای  کار رهت  و در حالت عام ب همواره دوم  هستند، اسم

 ،ایم  معیمار  پمس   ؛شمود  معناشدن عبمارت ممی   باعث نادستوری یا بیاغلب کند،  محدود می یخاصّمورد 

 ست.نیگفت  پیش معیار مناسبی برای تشخیص دو ساخت زبانیطور کل ی  ب 

 تموان طمی هراینمد همکّ     معمول نممی طور ب را  الی  وصفی مضاف + هست آن است ک  عبارت  پنجممعیار 

 اضاه ، مقلوب کرد:  

 الف[ 21] بالش پر اینجاستالف.  (14

 ب[ 21] پر بالشش اینجاست * ب.

   کرد:اضاه     و هکمقلوب راحتی  ب توان  را می الی  + مضاف هست گروه اسمی  ازسوی دیگر،

 الف[ 24] طاق خان  رشنگ استاالف. ( 14

 ب[ 24] ارش رشنگ استان  اطخب. 

ایم   بمرای   شمد، هما اشماره   های نقضی ک  در بحث از معیارهای ربل ب  آن مثالبینیم  در ای  موارد هم می

 نیز مثال نقض هستند:معیار 

 .اتوبوس ایستگاهش اینجاست( 17

 .مدرس  مدیرش اینجاست( 12

تموان از ضممیر    هقمط ممی   ،الیم  وصمفی   مضماف معمول برای پرسش از طور ب  است ک  معیار آن ششمی 

 استفاده کرد:   چیپرسشی 

 الف[ 27] بالش پر( 17

 ب[ 27] بالش چی؟

نیمز   کجما و )چم  کسمی(،    کی، کِیمثل الی  اسمی، از ضمایر پرسشی دیگری  مضافبرای پرسش از  ولی

                                                                                                                                                          

 هرحال معیار دوم صادق است. مربوط باشد، ولی ب  مدرس هم ب   و مدیرتواند هم ب   می ما-1
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 توان استفاده کرد:   می

 الف[ 71] در باغ ( الف.18

 ب[ 71] در کجا؟ ب.

 الف[ 71] علی ةخان ( الف.12

 ب[ 71] کی؟ ةخانب. 

 اند از: های نقض ای  معیار عبارت مثال

 ل(الف. نماز صبح سرورت )معیار اوّ( 1۵

 ب. نماز صبح م  رضا شد )معیار دوم(

 )معیار سوم( خوانیم را اینجا میها  صبح نماز های صبح/نماز ج.

 را زود خواندم )معیار چهارم( نمازِ ای  صبح ؟د. 

 چسبد )معیار پنجم( صبح نمازش می . ؟هم

 (صادق نیست )معیار ششم نمازِ کِی؟. و

 ل(ِیق )معیار اوّ ةمدیرمدرس الف.( 11

 )معیار ششم صادق نیست( کجا؟ ب. مدیرِ

 ل()معیار اوّ سابق ةرئیس دانشکد الف.( 11

 )معیار سوم( ها دانشکده رئیسیکی از ب. 

 (صادق نیست رئیس ای  دانشکده )معیار چهارم. ج

 (صادق نیست د. دانشکده رئیسش اینجاست )معیار پنجم

 هم. رئیسِ کجا؟ )معیار ششم صادق نیست(

 1ل()معیار اوّ سابق معاون وزیر الف.( 14

 شوند )معیار سوم( ص میتا یک ماه آینده مشخ  وزیرهامعاون ب. 

 (دق نیستصا ای  وزیر )معیار چهارم ج. معاون

 (صادق نیست د. وزیر معاونش اینجاست )معیار پنجم

                                                                                                                                                          

 اشاره کند. وزیریا ب   معاونتواند ب   می سابق -1
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 )معیار ششم صادق نیست( کی؟ معاونِ. هم

لحما    انمد، بم    دسمت داده الی  وصمفی بم    ویسندگان برای مضافهایی ک  ن بینیم مثال ب  ای  ترتیب، می 

 .  ست  ررار دادها را در یک دتوان آن با یکدیگر دارند و نمیاساسی های  تفاوتزبانی،  رهتار

 و گروه اسمی باسم مرکّتمایز  -۳

و دانسمت  ب بخشی از اسم مرک توان  را نمیالی  وصفی  ند ک  مضافبر ای  باور (122: 1424) نویسندگان

ب، در میمان  همای مرک م   ل اینک  وندهای تصریفی مانند عممت جمع در اسمکنند. اوّ سپس دِیلی ذکر می

 :کنند را ذکر می خان گل ةگیرند و سپس نمون دو اسم ررار نمی

 [74] ها خان  لگُ * ها/ خان لگُ( 14

 چادرنمماز مثمل  آغماز   ب هست های مرک  ازمیان اسم بالش پرای مشاب   باید نمون ای  در حالی است ک  

نیمز   چادرنمماز الیم  وصمفی درممورد     ای  معیار تشخیص مضافبینیم ک   کرد. میبرای مقایس  انتخاب را 

 صادق است:  

   ادرنمازهاچ /ادرهای نمازچ( 17

یما تغییمر معنمای آن     شدنب باعث بدساختای  است ک  حذف جزء دوم اسم مرک  نویسندگان دلیل دومِ

 :کنند نمون  ذکر می رایرا ب خان گلهم  شود و باز می

 الف[ 77] خان لرهتیم ب  گُ الف.( 12

 ب[ 77] لب  گُرهتیم  * ب.

 :توان جزء دوم را حذف کرد راحتی می ب  چادرنمازآنک  در  حال

 خریدم. چادرنماز الف.( 17

 خریدم. چادر ب.

ب رمرار  ب، آن صفت باید در پایان اسم مرک م ها ای  است ک  برای اهزودن صفت ب  اسم مرک دلیل سوم آن

 :گیرد و ن  در میان آن

 لف[ا 72] هرانسوی ةخانگل الف.( 18

 ب[ 72] گل هرانسوی خان  ب. *

 ررار داد:   چادرنمازمرکب  اسممیان  توان صفتی در می راحتی ب م ک  یبین می
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 دارچادرنماز گل الف.( 12

 نماز دارچادر گل ب.

 الیم  بم  کمل     ، آن مضافشودب اضاه  الیهی ب  اسم مرک  ورتی مضافنویسندگان ای  است ک   دلیل چهارم

 :رددگ ب برمیاسم مرک 

 الف[ 81] (شود خان  مربوط میگل ب  کل  ماما ) ةگلخان( 4۵

الی  وصمفی اضماه  شمود،     یک مضاف ةعمو ل از یک اسم ب های اسمی متشک  الی  ب  گروه ا ورتی مضافامّ

 گردد:   گروه برمی ةالی  هقط ب  هست آن مضاف

 ب[ 81] بالش مال م  است، پر مال م  نیست بالش پر م ( 41

همچمون   آغمازی  ب هسمت  دریق مثل کلمات مرک م طور ب  بالش پر وضعیت،در ای   نظر داشت ک  درباید 

 :کند عمل می خیاطی چرخو  مرغ تخم، چادرنماز

 (نمازگردد، ن   برمی چادرم  ب  ) چادرنماز م ( 41

انمد،   الیم  وصمفی آورده   برای تمایز اسم مرکب و مضاف نویسندگانیک از معیارهایی ک   هیچبنابرای   

ب کلمات مرک م  یزتری  معیارهای تما وندهای تصریفی، از مهم امکان اهزودناز طرف دیگر،  ؛  نیستموجّ

بپمذیریم کم  ونمدهای تصمریفی را     ( و اگمر  124: 1۵1۵ ،1و سمیمز است )هاسمپلمت  های نحوی  با گروه

ارسی، با دشمواری  زبان ه های نحوی اضاه  کرد، حدارل در توصیف گروههای نحوی نیز  ب  گروهتوان  می

 .رو خواهیم شد روب 

 جزء کالمی جدید -۴

تموان یمک جمزء     جزء کممی جدیدی نیست و نمیالی  وصفی،  مضافکنند ک   نویسندگان خاطرنشان می

ایم    ردّهما بمرای   ظمر گرهمت. اسمتدِل آن   ن الیم  وصمفی در   های مضاف کممی جدید برای تبیی  ویژگی

و جمزء   اسمم را دارد  یعمادّ  رهتمار همای زبمانی دیگمر،     در ساخت یالی  وصف مضافآن است ک   حل، راه

گروه اسممی وارمع    ةشود یا هست های دیگر، جمع بست  می در عبارت پر لامثبرای  ؛کممی جدیدی نیست

 شود: می

 الف[ 81سفید ] ةپر سفید/ خان( 44
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 الف[ 84] های سفید پرهای سفید/ خان ( 44

بررسمی شمود،   ایم  مسمئل     حمل   راه مثابمة  د جزء کممی جدید بم  نظر داشت ک  اگر ررار باش باید در

 لامثم بمرای   ؛های دیگر، همچون اسم اسمت  الی  وصفی در ساخت استدِل کرد ک  رهتار مضافتوان  نمی

 های صفت را ندارد: ویژگیدر مثال زیر،  زده جنگهرض کنید ببینیم ک  

 .زدگان ب  کشورهای همسای  مهاجرت کردند جنگ( 47

 مقمام اسمم   درجملم   در ایم    زده جنگآن است ک  بگوییم  زده جنگبرای ای  رهتار  ها تبیی از  ییک 

مثمل  همای دیگمر    در سماخت  زده جنمگ دلیمل آنکم    توان گفت ای  تبیی  بم   آیا می ،است. حال کار رهت  ب 

 ربول نیست؟    همان رهتار صفت را دارد، رابل زده جنگ ممردیا  زده کشورهای جنگ

هر کمدام از کلمماتِ   ً  لاثمبرای جزء کمم ارائ  دهیم، باید  ة  ترتیب، اگر بخواهیم تبیینی برپایب  همی

ها اسم و دیگری یمک جمزء کمممی    ک  یکی از آن نظر بگیریم دردارای دو مدخل واژگانی را  سرِپِیا  پر

کم  ایم  جمزء    گفت  انتو ی میحت ، چرمیا  پرمثل  های وصفی الی  درمورد برخی مضاف  البت  ؛جدید است

حلمی   بما چنمی  راه  لزوماً  ،ای  سطور گانِِزم ب  یادآوری است ک  نگارنداست.  صفتکممی دوم همان 

 .  اند استدِلی نویسندگان پرداخت  بلک  تنها ب  نقد چارچوب ؛ندمواهق نیست

 مانع  و  تعریف جامع -۵

کمار رهتم  یما    الی  اسمی بم   اسمی در نقش مضافک  تعیی  اینک  آیا دارند  نهایت اظهار می در نویسندگان

اسمت؛    الی  در آن ظاهر شمده  ی است ک  آن مضافهمواره منوط ب  گروه اسمی خاصّ»الی  وصفی،  مضاف

الیم  آن را   توان نوع مضاف ی هارغ از باهت کممی آن گروه اسمی نمییعنی هارغ از باهت نحوی و گاه حت 

همارغ  کید دارند ک  أتبرند و  کار میرا ب  همواره ةدگان در ای  جمل ، کلمنویسن (.174)همان: « تعیی  کرد.

کمار   را بم   گماه  ة، کلمم باهمت کمممی  هما بمرای   الی  را تعیی  کرد )آن توان نوع مضاف نمی از باهت نحوی

 خود نویسمندگان همارغ از  ک  هایی  ی در مثالحت تواند آن باشد ک   یک برداشت از ای  جمل  میبرند(.  می

بمرای  عبارت دیگر،  ب  ؛را تعیی  کردالی  اسمی  و مضافالی  وصفی  توان مضاف اند، نمی باهت نحوی آورده

کمممی خماص،    یما ( ممک  است در یک باهت نحموی  2و  1های  )مثال اطاق خان در عبارت  خان  لامث

 پمژوهش، سمتوری  همای دسمتوری و ناد   ال رهت  مثمال ؤبا زیر سالی  وصفی باشد. اگر چنی  باشد،  مضاف

برداشمت دیگمر ازدیمدگاه نویسمندگان آن     اسمت.    از موضوع ارائ  نشدهصی هیچ توصیف مشخ کمابیش 

معتبمر   ک  هارغ از باهت نیز اند الی  وصفی پرداخت  های اعمی مضاف شان ب  نمون  جستار ها درآناست ک  



 1422، زمستان 4های غرب ایران، دورة هشتم، شمارة  ها و گویش / هصلنامة مطالعات زبان112

   باهت وابست  شود.ب الی  نوع مضافای  تشخیص ممک  است های دیگر،  و در نمون  هستند

ک  در حکایتی از گلستان سعدی  عقل پسران وزیر نارصعبارت ب  در بخشی از مقال  نویسندگان 

الی  وصفی  اسمی و مضاف الی  بودن تشخیصِ مضافمحور باهت ایو آن را شاهدی بر کنند اشاره میآمده 

اینک   لاوّ   داشتباید توجّ .وزیر  گردد ن  ب بازمی پسرانب   عقل نارصزیرا در ای  عبارت،  دانند؛ می

 وزیر ب  عقل نارصنظران معتقدند ک  عبارت وجود دارد و برخی صاحبای  تفسیرهای دیگری از 

توان ای   ی میحت  .(142۵ ،مجد ای  عبارت، ر.ک: تحلیل درموردهای مختلف  برای دیدگاه) ددگر بازمی

 پسرانب   عقل نارصصورت ای  در  .عقل نارصپسرانِ وزیر، : خواند اضاه  ةبدون کسرعبارت را 

 پسراندر ای  مثال ب   عقل نارصی اگر حت  دوم اینک نیستیم.  روروب گردد و با ساختی استثنایی نیز  بازمی

توان آن را  است، پس نمی امروز نادستوری ل در هارسیای  عبارت حداراشاره کند، روش  است ک  

 کار برد. هارسی ب  برای توصیف زبان شاهدی مثابة ب 

ر بدانیم، ث ؤمالی   ای  دو نوع مضاف حد در تمایزای  تا عوامل باهتی را نظر نویسندگان،  براساساگر 

 در توصیفکاهی است نظر بگیریم، بلک   الی  در دو نقش مختلف برای مضاف شاید نیازی نباشد ک 

تواند  در برخی شرایط باهتی می دوم اسم ص کنیم ک مشخ نحوی گروه اسمی در زبان هارسی  ساخت

، حدارل سواز دیگر ود؛و اسم دیگری توصیف شصفت  همراه هست  باجمع بست  شود یا  همراه با هست 

یا ب   ،خاص باشد اگر اسم دوم، اسمل امثبرای ای محدود کنیم،  ا اندازهرا ت باهتی توانیم ای  شرایط می

 باهتی ای  شرایط یا اینک  ا پس از اسم دوم آوردرتوان صفت  مصداری خاص اشاره کند، دیگر نمی

همواره  ،توصیف شده توضیحی ةاضاهعنوان باتی ک  در دستورهای سن  هایی عبارتیا  نام نهادها درمورد

 .صادق است

 گیری نتیجه -۶

همای اضماه  در    ساخت در توصیف الی  وصفی مضافو  الی  اسمی مضاف نوشتار پیش رو ب  نقد تمایزدر 

الیم  وصمفی    مضماف  یارهایی ک  نویسندگان برای تشمخیص مع. ابتدا نشان دادیم   شدهارسی پرداختزبان 

عبمارت دیگمر،    بم   دستی ندارند و میان ای  معیارها تضاد وجمود دارد؛ یک وج  نتایج هیچ دهند، ب  می ارائ 

سمپس اسمتدِل    ؛کنند و با برخمی دیگمر ناسمازگار هسمتند     ها صدق می برخی عبارت ةای  معیارها دربار

شموند،   رائمل ممی   الی  وصمفی  مضاف + هست  ب و ساختتمایزهایی ک  نویسندگان میان اسم مرک کردیم 

 + هسمت   همای اعممی سماخت    منزلمة نمونم    بم  هما  آن ی را ک های توان بسیاری از مثال معتبر نیستند و می
 رد کم  هنموز در تممام مموارد    شممار آو بم   آغماز  هسمت   بهای مرک م  اسمدهند،  ارائ  می الی  وصفی مضاف
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 بم  نقمد  نهایمت،   دررونمد.   کمار ممی  ب گروه اسمی هم  مثابة اند و ب  ب تبدیل نشدهکاربردشان ب  اسم مرک 

 ةهمای اضماه   سماخت  نشان دادیم راهی طوِنی تا توصمیف جمامع  نویسندگان پرداختیم و  یت توصیفکل 

آیمد   می شمارب در ای  مسیر گامی مهم ویسندگان ن ةمقال   روش  است ک البت  ؛در پیش داریمزبان هارسی 

 باید آن را مغتنم شمرد. و
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