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مجله مطالعات انتقادي ادبيات
فصلنامه علمي دانشگاه گلستان

سال اول /شماره مسلسل اول /بهار 3131

نگاهی انتقادی به گروه حرف اضافهای و ویژگیهای آن در دستور زبان فارسی
علیرضا نبیلو
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
تاریخ دریافت39/1/02 :؛ تاریخ پذیرش39/9/0 :

چکيده
گروه حرف اضافهای در مقایسه با گروههای دیگر از ویژگیها و تمایزاتی برخوردار است ،هسته این
گروه ،برخالف سایر گروه ها گاهی از مرکزیت و تفوّق معنایی الزم برخوردار نیست یعننی مانننه هسنته
سایر گروهها ،استقالل آوایی ،امالیی و دستوری دارد ،ولی استقالل معنایی آن ماننه هسته دیگر گروهها
نیست .هسته ای گروه ،امکان گسترشپذیری نهارد و دارای فهرسنت بسنته و مونهودی اسنت ،گناهی
ممک است هسته و وابسته ای گروه با کلمه مشتق (پیشونه +اسم یا صفت) مشتبه شود .از سوی دیگر
گروه حرف اضافهای با گروه متممی و قیهی (متمم قیهی) آمیخته شهه است .هسته ای گنروه معمنوالً
پیش از وابسته میآیه مگر در گذشته که گاهی حرف اضافه قبل و بعه از وابسته قنرار منیگرفنت .این
گروه در ساختمان سایر گروهها به کار میرود و نقش دستوری ایفا میکننه ،گناهی بنه قریننه لف نی و
معنایی در سطح گفتار و نوشتار ،هسته ای گروه حذف میشود و وابسته به تنهایی به کار میرود ،ولنی
معموالً هسته ای گروه ،مستقل و بهون وابسته به کار نمیرود.
واژگان كليدي :گروه ،حرف اضافه ،گروه اسمی ،هسته ،وابسته.

1

كليات
درباره اقسام و معانی حروف اضافه نکات بسیاری در کتابهنای دسنتوری ودنود دارد ،ولنی دربناره
ساختار گروهی و ویژگی های آن کمتر بوث شهه است .حروف اضافه در زبان فارسنی نسنبت بنه سنایر
انواع کلمه از ویژگی های متمایزی برخوردار است و از ای ن ر فقط با ونهها و برخی قیود مشابهت پینها
میکننه.
*نویسنهه مسئولdr.ar_nabiloo@yahoo.com :
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حروف اضافه در طول تاریخ زبان فارسی دگرگونیهایی را در خود دینهه اسنت ،بنه گوننهای کنه در
دوره های باستانی نسبتا مستقل بوده و ماننه اسامی ،صفات و افعال از تشخص و استقالل آوایی ،امالیی،
معنایی و دستوری برخوردار بودهانه و به دلیل تصریفی بودن اسامی ،صفات و ضمایر بنه حنروف اضنافه
کمتر توده میشه« .حالتهای مفعولی ،وابستگی ،دری ،بایی و ازی در فارسی باسنتان نیناز بنه کناربرد
حرف اضافه را توت الشعاع قرار میداد( ».کنت )072 :1931،در زبان فارسنی باسنتان ،اسنم ،صنفات و
ضمایر در نقشهای مختلف و برای بیان شمار ،تصریف میشه و بهدلیل صرف شهن ،بنرای نشنان دادن
نقشهای دستوری نیازی به بهرهگیری از حروف اضافه نهاشت« .در زبانهای باستان که مقوله نام صرف
پذیر است ،صورت صرفی کلمات حاکی از حالت نووی یعنی رابطه ادزاء دمله با یکهیگر است و به ای
سبب حروف کمتر به کار میآینه و شماره آنها در ای زبانها به نسبت زبانهای دوره دهیه کم است».
(خانلری )010 :1930 ،با توده به ای که در دوره های بعه کلمات ،حالت تصریفی و تغیینر در سناختار
ظاهری خود را از دست دادهانه ،از میزان استقالل معنایی و کاربردی حروف کاسته شهه و بیشتر نقنش
دستوری یا نقش سازی آنها مورد ن ر قرار گرفته تا از بی رفت حالنت تصنریفی کلمنات بنا اسنتفاده از
حروف اضافه دبران شود .بنابرای حروف اضافه در دورههای میانه و دری کاربرد بیشتری پینها کنرده و
ودوه متعهدی از هرکهام در متون وارد شهه و معموالً معانی آنهنا متناسنب بنا اسنم و واعه بعنه تبینی
گردیهه است .البته برخی از حروف اضافه معنای مشخص تر و متمایزتری نسبت به برخی دیگر دارننه و
همه حروف از ن ر معناداری یکسان نیستنه .آنچه مسلم است حروف اضافه ماننه فعل و اسم از مقولنه-
های اصلی تاثیرگذار در ساختار نووی دمله است و برخالف قیود و صفات ،کاربرد تبعی و ثانوی نهارنه
و ضروری است درباره آنها توقیق و تفوص بیشتری انجام شود.
درباره پیشینه ای پژوهش بایه گفت اگرچه در غالنب کتنابهنا و مقناالت دسنتوری بنه تعرینف و
دستهبنهی حروف اضافه توده شهه اما درباره ویژگیهای آن بنهعننوان گنروه حنرف اضنافهای توقینق
دامعی ودود نهارد و ماننه گروه اسمی ،فعلی و قیهی به آن پرداخته نشهه است؛ مقاله حاضر درآمنهی
است بر پژوهش درباره گروه مذکور و ویژگیهای آن که امیه است مقبول افته.
.3گروه
برای ورود به بوث گروه حرف اضافهای به برخی از ویژگیهای گروه و تنوع دستهبننهیهنای آن در
بی دستور نویسان توده میکنیم .گروه با مرکزیت یکی از مقولههای دستوری شنکل منیگینرد و حنه
واسط واعه و دمله است .گروه «به آن واحه زبان فارسی گفته میشود که از یک کلمه یا بیشتر سناخته
شهه و خود در ساختمان واحه باالتر یعنی بنه به کار برود» (باطنی.)112: 1971 ،
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گروه می توانه از یک کلمه تشکیل شود و یا وابستههایی داشته باشه« .گروه به واحهی از زبان گفته
می شود که از یک کلمه یا بیشتر ساخته شود و در ساختمان دمله بنه کنار رود( ».وحینهیان کامینار و
عمرانی.)3 :1932 ،
گروه چه یک واعه باشه چه بیشتر ،مجموعا یک واحه دستوری است که با مووریت یکنی از مقولنه-
های دستوری ایفای نقش میکنه« .گروه ،رشتهای از واعههاست که بهصورت یکپارچه و بنهعننوان ینک
واحه با دارا بودن یکی از هستههای مشخص فعل ،اسم ،صفت ،حرف اضافه و قینه ،بنا رابطنه دسنتوری
خاص در دمله به کار میرود( ».مشکوه الهینی)02 :1930 ،
در تبیی تعهاد گروه های دستوری زبان فارسی تفاوت ن رهایی در بی دستورنویسنان ودنود دارد،
برخی به سه گروه فعلی ،اسمی و قیهی اشاره میکننه.
«-1گروه فعلی:دایگاه اسناد را اشغال میکنه،
 -0گروه اسمی :از یک کلمه یا بیشتر ساخته شهه است و در ساختمان واحه بناالتر یعننی بننه ،دایگناه
مسنهالیه ،متمم و گاهی نیز دایگاه ادات را اشغال میکنه،
-9گروه قیهی :در دایگاه ادات قرار میگیرنه( »1.باطنی)112 :1971 ،
برخی تعهاد گروهها را بر حسب مووریت مقولههای اصلی و تبعی گسترش دادهانه و ضم افزودن
گروه صفتی ،گروه حرف اضافهای را نیز دهاگانه ذکر میکننه« .به ای ترتیب ،گروههای چنه گانه یعنی
گروه فعلی ،گروه اسمی ،گروه صفتی ،گروه حرف اضافهای و گروه قیهی را میتوان باز شناخت».
(مشکوه الهینی)01 :1930 ،
در ای میان ،گروه فعلی و اسمی از گروههای اصلی دانسته میشونه «دمله از یک گروه فعلی و یک
ینا چننه گنروه اسننمی درسنت منیشنود و گننروه قینهی نینز منیتوانننه بگینرد( ».وحینهیان کامیننار و
عمرانی.)13 :1932،
گروه فعلی و اسمی با مووریت فعل و اسم پهیه میآیه ولی گروه قیهی مقهاری متفاوت تر اسنت و
از ن ر کاربرد ممک است در دمله قابل حذف باشه« .گروه قیهی بخشی از سخ است که فعل بنه آن
نیازمنه نیست و به همی دلیل از دمله قابل حذف است( ».0همان.)121 :
بنابرای گروه ،واحهی زبانی است که با مووریت فعل ،اسم ،صفت ،قیه و حرف اضافه شکل میگیرد
و وابسته ضم حفظ نقش خود در گروه ،به همراه هسته در دمله نقش ایفنا منیکننه .از سنوی دیگنر
گروههای فعلی و اسمی از گروههای اصلی ،و گروههای قیهی و وصفی از گروههای تبعی هسنتنه .گنروه
حرف اضافهای نیز اگر به عنوان متمم ادباری با افعال خاصی همراه شود در زمره گروههای اصنلی قنرار
میگیرد و اگر به عنوان متمم قیهی آورده شود میتوانه نقش تبعی داشته باشه .پن از این بونث بنه
گروه حرف اضافهای و ویژگیهای آن پرداخته میشود.
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 .2گروه حرف اضافهاي
در دستور سنتی مفهوم گروه و گروه حرف اضافهای مطرح نشهه و بیشتر به بیان رابطه حرف اضنافه
با متمم یا مفعول با واسطه توده شهه و دنبه نقش سازی یا نقش نمایی آن بیشتر در کنانون تودهنات
دستورنویسان قرار گرفته است« .کلماتی که نسبت میان دو کلمه را بیان کننه و ما بعنه خنود را منتمم
کلمننه دیگننر قننرار دهنننه ،چنانکننه معنننی کلمننذ نخسننتی بننهون ذکننر دوم ناتمننام باشننه( ».قریننب و
دیگران.)013: 1972،
مطلب دیگری که درباره حروف مطرح می شود ،نهاشت استقالل معنایی آنهاست .زیرا حروف ماننه
دیگر مقولههای دستوری ،معنای تام و کاملی را القاء نمیکنه« .مقصنود از حنروف ،کلمنات ینا الفناظی
هستنه که به تنهایی معانی مقنعی از آنها مفهوم نمیشود و بیشتر بی دو کلمه ینا دو دملنه را ربنط و
اتصال می دهنه و یا آنکه بعضی از آنها نسبت یک کلمه را با کلمه دیگر معی میکننه و بعضنی از آنهنا
داللت بر یکی از احساسات طبیعی انسان مینماینه که توسط بعضنی از این الفناا ظناهر منیگنردد و
شنونهه آن را درک میکنه و یا بر حالت و چگونگی گویننهه داللنت منینماینه و ینا حن نفنرت و ینا
توسی یا نهامت گوینهه را اعالم میدارد و یا شخصی و یا چیزی را منیخواننه و مخاطنب منیسنازد».
(همایونفرخ ) 133 :1911 ،در ای تعریف به نهاشت استقالل معنایی حرف اضافه و بیان نسبت کلمات
با یکهیگر توده شهه است.
گاهی تعریف حروف اضافه و ربط کنار هم مطرح شهه و نقش حنرف اضنافه را نسنبت دادن اضنافذ
کلمه به کلمه یا دمله دانستهانه« .حروف کلماتی هستنه که خود به خود معننی مسنتقلی نهارننه امنا
برای پیوست ادزای یک دمله به یکهیگر یا نسبت دادن اضافه کلمهای به کلمه و دملنه ینا ربنط دادن
دو دمله به یکهیگر به کار میرونه» (خانلری )79: 1979 ،حروف اگرچه خود معننای مسنتقلی نهارننه
ولی در تکمیل معنا تاثیرگذار هستنه« .ادات (یا حرف) کلمهایست که معنای مستقلی نهارد و واسنطه-
ایست برای تکمیل معانی دیگر.ماننه حرف اضافه،حرف ربط،حروف اسناد و( »...خیامپور)70: 1979 ،
در دستورهای سنتی معموال تعریفهای حروف اضافه بیشنتر معناگراسنت و بنه سناختار آن ،کمتنر
توده شهه است« .حرفها ،واعکها یا واعهها یا گروههایی هستنه که معنی مستقلی نهارنه و فقط بنرای
پیونه دادن گروهها یا کلمهها یا دملهها به یکهیگر یا نسبت دادن کلمهای به کلمه یا کلمهای به دمله-
ای یا نمودن نقش کلمهای در دمله به کار میرونه( ».احمهی.)021: 1977 ،
گاهی حرف اضافه با عنوان حرف وابستگی در دستورها مطرح شهه اسنت«.حنرف اضنافه ینا حنرف
وابستگی کلمهای است که پیش از اسمی یا هرچه دانشی اسم شود می آورنه تا تعلنق و وابسنتگی آن
اسم یا دانشی اسم را به کلمه دیگر نشان دهه( ».خطیب رهبر.)012 :1931 ،

نگاهی انتقادی به گروه حرف اضافهای و ویژگیهای آن در دستور زبان فارسی

53

در برخی از دستورها به متممسازی حرف اضافه و نیز نقش صنفتی ینا قینهی حنرف اضنافه و اسنم
همراه آن تاکیه میشود« .حرف اضافه یا متمم ساز کلمهای است که گروه اسمی یا اسنمی را وابسنته و
متمم کلمه دیگر میکنه ماننه کار در مهرسه (متمم اسم) ،بنه مهرسنه رفنتم (منتمم فعنل) ،پنر از آب
(متمم صفت) ،آفری بر تو (منتمم صنوت) ،زودتنر از همنه (منتمم قینه) بنای دهنت حنرف اضنافه از
نشانههای مهم اسم و گروه اسمیست» (فرشیهورد )19 :1972 ،در ای تعریف حرف اضافه از نشنانههای
اسم و گروه اسمی دانسته شهه است که مقهاری استقالل دایگاه گروه حرف اضافهای را سست میکنه.
آنچه مسلم است حرف اضافه الزاما با گروه اسمیای که همیشه به دنبالش میآیه ،بنه کنار منیرود.
« به گروهی که واعه اصلی یا هسته آن ،حرف اضافه باشه ،گروه حرف اضنافهای گفتنه منیشنود .حنرف
اضافه با گروه اسمی همراه ادباری که الزاما به دنبال آن ظاهر منیگنردد ،بنه کنار منی رود( ».مشنکوه
الهینی)131 :1937 ،
گاهی حرف اضافه با پیشونه بسیار نزدیک میشود و بایه در تشخیص آن دقت کنرد« .نقنش حنرف
اضافه ای است که معموالً گروه اسمی یا اسمی را متمم کلمهای دیگر میکنه و بنا کلمنه بعنه از خنود
مجموعهای میسازد که بیشتر یا معادل قیه است و یا معادل صفت ،مانننه«کشنور در حنال توسنعه» و
«در نهان» بطوری که بعضی از ای ها بهل به قیه یا صفت مرکب میشونه مانننه بجنا ،بموقن ،،برحنق،
بشتاب( ».فرشیهورد)11 :1972 ،
در دستورهای اخیر مفهوم گروه حرف اضافهای بیشتر مطرح شهه و حرف اضافه به تنهایی و دنهای
از وابستههایش تصور نمیشود و برای آن ،شأنیت گروه قائل شههانه« .گروه حنرف اضنافهای بنهصنورت
ساخت «حرف اضافه+گروه اسمی» به کار میرود .حروف اضافه واعههای دسنتوری خاصنی هسنتنه کنه
تنها در دلو گروه اسمی با روابط دستوری متفاوت به اسنتننای نهناد ،مفعنول صنریح و مسننه ،وابسنته
صفتی و وابسته اسمی ،ممک است به کار رونه و ارتباط دستوری و معنایی گروه اسمی را بنا سنازههای
دیگر دمله نشان دهنه حروف اضافه،دسته ی مونهودی از واعههنای دسنتوری را تشنکیل منیدهننه».
(مشکوه الهینی)091 :1931 ،
در تعریف فوق هم به ساخت گروهی حرف اضافه و هم به نقنش سنازی آن در زبنان فارسنی اشناره
شهه است .گروه حرف اضافه ای در نقشهای متممی و قیهی دخیل است و معموال در نقشهای نهاد و
مفعول صریح کاربرد نهارد« .گروه حرف اضافهای با روابط دسنتوری متفناوتی بنهوینژه رابطنه دسنتوری
متمم حرف اضافهای در گروه اسمی ،مفعول بواسطه متمم درگروه فعلی و نیز قیه یا متمم قیهی به کار
میرود؛ گروه حرف اضافهای در رابطهی دسنتوری نهناد و مفعنول صنریح بنه کنار نمنیرود( ».مشنکوه
الهینی)133 :1930،
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برخی آن را گروه حرف اضافهدار دانستهانه و به هسته بودن حرف اضافه توده کنردهاننه و بنرخالف
ن ر دیگر دستورنویسان «را»ی مفعولی را نیز در زمره حرف اضافه دانستهانه« .حرف اضافه ،هسته گروه
حرف اضافه دار است ،حرف اضافه همراه گروه اسمی به کار میرود تنا بنر آن ،نقنش نونوی مفعنول 9
منتسب نمایه .حروف اضافه زبان فارسی ،به غیر از را ،همیشه پیش از گروه اسمی خود ظاهر میشونه و
نقش آن را مشخص مینماینه( ».غالمعلیزاده)13 :1930،
در ای کتاب به ساختار و نقش گروه حرف اضافهای نیز توده شنهه اسنت« .گنروه حنرف اضنافهدار
گروهی است که در آغاز آن یک حرف اضافه و به دنبال ای حرف اضافه یک اسم یا گروه اسنمی ظناهر
میشود ،یکی از نقشهایی که گروه حرف اضافه دار ایفا میکنه ،وابسنته پسنی اسنم ینا گنروه اسنمی
است( ».همان)13:
گروه حرف اضافهای نیز ماننه گروههای دیگر دارای قاعهه سازهای است که مرکب از حرف اضافه و گروه
حرف اضافه  +گروه اسمی»
اسمی است« :گروه حرف اضافهای
بایه توده کرد مواردی ماننه «از برای تو»« ،به دز تو» و «به غیر از تو» و...ممک است بنا قاعنهه فنوق
مطابقت نکننه ،مگر آن که «از برای»« ،به دز» و «به غیر از» و ن ایر آن را حرف اضافه مرکنب بنهانیم
که در ای صورت تاب ،قاعهه فوق خواهه بود.
.1انواع حروف اضافه به عنوان هسته گروه حرف اضافهاي
حرف اضافه ،هسته گروه حرف اضافهای است و با توده به ساده و مرکب بودن آن ،هسته ای گنروه
نیز ممک است ساده یا مرکب باشه .غالب دستورنویسان به ای دو دسته ساده و مرکب توده کردهاننه:
«حروف اضافهای که تنها از یک بخش با معنا یا یک تکواع تشکیل شههانه ،حروف اضافه ساده هسنتنه،
حروف اضافه ساده عبارت انه از :از ،به ،با ،تا ،در ،دز،بی ،پنیش ،نزدینک ،بنرای ،روی ،زینر ،مینان ،پنی،
دنبال ،ماننه ،کنار ،پهلوی ،منل و دز اینها؛ حروف مرکب از دو بخش با معنا یا دو تکنواع تشنکیل منی-
شونه .حروف اضافه مرکب عبارتنه از :بر روی ،برپایه ،به دای ،بر ضه ،غینر از ،درعنو ،،بنه دسنت ،بنه
وسیله ،به سبب ،به علت ،به دنبال ،به سوی ،از روی ،به کنار ،به طرف ،در کنار ،ن ر بنه و دنز اینهنا».
(مشکوه الهینی )091 :1931،در ای تعریف ،تفاوت دستهبنهی دو دسته مذکور ،در معنا و تعهاد تکنواع
دانسته شهه است که آوردن قیه معنا در ای تعریف بایه با مقهاری تسامح در ن ر گرفته شود.
بایه گفت حروف اضافه مرکب نسبت به ساده متنوع تر هستنه و فهرست بازتری دارنه و به مرور بنر
تعهاد آنها افزوده میشود« .حروف اضافه ساده گاه با یک اسم میآینه و حرف اضافه مرکب میسنازنه و
فهرست باز دارنه و بر تعهاد آنها افزوده میشود .ماننه به وسیلهی ،به عنوانِ ،بر حسبِ و( ». ...وحینهیان
و عمرانی.)123 :1932،
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برخی از حروف اضافه مرکب با قیه همپوشانی پیها کرده و نقش قیهی میگیرننه« .برخنی حنروف
اضافه را می توان بهون وابسته در نقش قیه به کار برد .رایجتری حروف اضنافهای کنه منیشنود آنهنا را
بهون گروه اسم به کار برد عبارتنه از بیرون ،باال ،پایی  ،داخل.ای حنروف اضنافه وقتنی وابسنته نهارننه
بهون دزء اضافه به کار میرونه( ».ماهوتیان)13 :1939 ،
البته ای تغییرات در حروف اضافه از گذشته مطرح بوده است یعنی برخی اسامی به حنروف اضنافه
مرکب تبهیل شههانه ،به ای معنی که حروف اضافه ،واعگانی بودهانه که معنای مستقل خود را از دست
داده و حرف اضافه شههانه ،به عبارت دیگر برخی حروف اضنافه در گذشنته مسنتقل بودننه و بنه منرور
معنای خود را از دست دادهانه ،از سوی دیگر حروف اضافه ساده با برخی واعگان آمیخته شهه و حنروف
اضافه مرکب ساختهانه ،سپ واعه از ساختار حرف اضافه مرکب خارج شهه بنهعننوان کلمنه مسنتقل و
بیشتر در نقش قیهی به کار میرود؛
داخل :او داخل خانه است.
در داخل
منال در +داخل
تبهیل اسامی به حرف اضافه در دوره معاصر رو به فزونی است« ،واعههای دیگر نیز در زبنان فارسنی
ودود دارنه که در اصل اسم بودهانه ،اما اکنون به خاطر از دست دادن قسنمتی از مفهومشنان برخنی از
دستورنویسان آنها را نیز حرف اضافه قلمهاد میکننه یا میتوان گفت که ای عناصنر از منوارد بیننابی
هستنه و ممک است در مورد اطالق عنوان حرف اضافه یا اسم به آنها بوث و اختالف ن ر پهینه آینه...
ماننه دلو ،پیش ،پ  ،پایی  ،سوی ،باالی ،زیر ،پیش ،کنار ،الی ،درون ،داخل ،پهلو ،دنبال ،پنی و غینره
(غالمعلیزاده)22 :1930،
بنابرای در ساختمان حروف اضافه مرکب اسم یا واعهی به کار رفته ،ممک است مفهوم اصلی خنود
را حفظ کرده باشه و در آینهه استقالل معنایی خود را از دست بههه« .در ای قبیل ساختها فقط [در،
به و غیره] حروف اضافه هستنه نه[پایی  ،سوی ،باال و غیره] به ن ر میرسه که ای ننوع واعههنا هننوز
مفهوم اولیه خود را حفظ کردهانه ،و درآینهه دور شایه از مفهنوم خنود تهنی شنونه و بنه حنرف اضنافه
تبهیل گردنه(».همان)
از ن ر ساختمانی حرف اضافه به چنه شکل به کار میرونه« :حروف اضافه مرکب بنه صنورت دو حنرف
اضافه پیاپی یا «حرف اضافه +پایه واعگانی  +ننِ »و تعهاد کمی نیز بنه صنورت «پاینه واعگنانی  +حنرف
اضافه» به کار می رود :الف) از کنار،ب رروی ،برباالی ،به دنبال ،از روی ،از پیش از ،به دز ،به روی و دز
اینها ،ب) به مودبِ ،برحسبِ ،دربارۀ ،به طرفِ ،به سویِ ،به کنارِ و ،...پ) بنا بنر ،نسنبت بنه ،عطنف بنه،
بازگشت به ،ن ر به و دز اینها؛ چنان که مشاههه میشود ،برخی از حروف اضافه ساده یا مرکب بنه واعه
بست«/e/ننِ » پایان میگیرد( ».مشکوه الهینی)021 :1930 ،
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ای حروف ممک است از دو یا سه واعه تشکیل شونه و بر تعهادشان در آینهه افزوده شود .برخنی از
آنها عبارتنه از :از برای ،به دز ،غیر از ،به غیر از ،از بهر ،از روی ،از سنر ،از دسنت ،بنر اسنا ،،بنر پاینه،
درخصوص،درمورد ،به ماننه ،از باب ،از بهر ،ازحیث ،ازلواا ،از قبیل ،بهصورت ،پیش از ،بعه از ،قبنل از،
پ از ،نسبت به ،ن ر به ،عالوه بر ،افزون بر ،بهعنوان ،از فرط ،با کمک ،بر پایه ،بنر بنیناد ،در برابنر و در
حهود.
ممک است ساختمان حروف اضافه ،برحسب پذیرش یا عهم پذیرش اضنافه دسنتهبننهی شنود و از
ای من ر به دو دسته حروف اضافه میتوان اشاره کرد :حروفی که «اضافه» نمیپذیرنه ماننه از ،بنا ،بنر،
به ،دز ،در؛ و حروفی که اضافه میپذیرنه ماننه از برایِ ،بهونِ ،برابرِ ،بهرِ ،پیشِ ،نزدِ ،زیرِ و از سرِ.
ای نوع حروف اضافه عالوه بر نقشسازی ممک است به عنوان صفت ،قیه ،اسم و ...به کنار بروننه و
خود هسته گروه قرار گیرنه« .بایه توده داشت که نقش دستوری عناصر فوق منوصر بنه حنرف اضنافه
نیست بسیاری از آنها می تواننه به عنوان صفت ،قیه ،اسم و یا عنصر رابط در سناختمان پیوننه در گنروه
قیهی به کار رونه ،عالوه بر ای چون ماننه اسم ،اضافه میپذیرنه ،به آسانی میتوان بعضی از آنها را بنه
عنوان هسته گروه اسمی به شمار آورد( ».باطنی)172 :1971،
بنابرای برخی واعهها ممک است در کاربردهای گوناگون بهعنوان حرف اضافه ،اسم ،صفت یا قیه به
کار رونه« ،از دمله «درون»« ،بیرون»« ،پیش»« ،پ »« ،دلو»« ،باال»« ،نزدیک» را میتوان برشمرد».
(همایون فرخ.)133 :1993،
حرف اضافه را متممساز نیز دانستهانه و برخی به دای متمم-ساز ،گروه متممساز به کار میبرنه که
مرکب است از :حرف اضافه +اسم +کسره اضافه؛ ماننه به علتِ ،به من ورِ ،در بابِ ،بنه پنیشِ و. ...گناهی
حرف اضافه ای گروهها حذف میشود ماننه وسیله ،توسط ،پیش ،نزدیک ،عقب ،نزد ،دلو و. ...

.4ویژگيهاي حرف اضافه
گروه حرف اضافهای در مقایسه با گروه های دیگر دارای تمنایزات و اختصاصناتی اسنت کنه آن را از
سایر گروهها متمایز میکنه .گروهها معموال دارای ویژگیهای زیر هستنه:
 .1مرکزیت معنایی هسته و تبعی بودن وابسته.
 .0گسترشپذیری هسته با افزودن وابستهها.
 .9تاثیرگذاری هسته بر چگونگی نقش دستوری وابسته.
 .1با حذف هسته ،وابسته نیز حذف میشود یا دانشی آن میشود.
 .2خصوصیات هسته توسط وابسته شناسانهه و تبیی میشود.
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 .1هسته در سایر گروهها تنوع نقشی دارد ،منالً در گروه اسمی هسته میتواننه فاعنل ،مفعنول ،منتمم،
مسنه و...واق ،شود.
 .7هسته در سایر گروهها فهرست باز دارد و بسیار متنوع است.
البته میتوان به خصوصیات فوق ،ویژگیهای دیگری را اضافه کرد.
در گروه حرف اضافهای به اوصافی بر میخوریم که مقهاری از ساختار سایر گروهها فاصله میگینرد.
در اینجا به مهمتری موارد آن اشاره میشود:

.1چگونگی مرکزیت هسته در ای گروه
مرکزیت هسته در ای گروه ،بیشتر دستوری است تا معنایی؛ در دمله «علی به حسی کتناب داد»
حرف اضافه «به» که هسته ای گروه است غلبه معنایی نهارد بلکنه عاملینت دسنتوریاش بردسنتهتنر
است.

 .0استقالل معنایی ،امالیی ،آوایی و دستوری در ای گروه
هسته گروه های دیگر از استقالل معنایی ،امالیی ،آوایی و دستوری برخوردارنه ولی در هسنته گنروه
حرف اضافهای ممک است استقالل معنایی ضعیفتر از استقالل آوایی ،امالیی و دستوری باشه.

 .9هسته در ای گروه دارای تفاوت سطح معنایی است
اگرچه هسته گروه حرف اضافهای تفوّق معنایی هسته سایر گروهها را نهارد ،اما بایه توده کنرد کنه
برحسب نوع حروف اضافه و نیز ساده یا مرکب بودن آنهنا منیتنوان تفناوت معننایی را در گنروه حنرف
اضافهای احسا ،کرد .منالً در گروههای زیر بی (از ،به ،چون ،ماننه ،پیش و زیر) تفاوت سطح معننایی
ودود دارد.
 از فکرت کمک بگیر. به کتاب ردوع ک . کشوری چون ایران نهیهم. او پیش م نشست. قلم در زیر کتاب قرار دارد.نکته دیگر ای است که با توده به کاربرد حروف اضافه در دمله میتوان برای آنها معنانی مختلفنی
تشخیص داد یعنی در عی حال که تفاوت سطح معنایی در حروف دیهه میشود ،هر کهام از حروف در
دمله معناها و کاربردهای متعهدی پیها میکنه .منالً حرف اضافه «با» در دملههای زیر معانی مختلفی
را القا میکنه:
 اکبر با حسی رفت( .در معنای همراهی) -او با یک دست دو کتاب برداشت( .در معنای وسیله)
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او با برادرش ای خانه را ساخت(.در معنایی استعانت و کمک)
با آن همه تالش موفق نشه(.در معنایی با ودود)
با ای پول نمیتوان چیزی خریه(.در معنی معاوضه)

 .1توسعه ناپذیر بودن هستهی ای گروه
در گروه حرف اضافهای ،هسته قابلیت توسعه و گسترش نهارد ولی وابسته میتواننه گسنترش پنذیر
باشه ،منال در گروه حرف اضافهای «به بهار» میتوان وابسته را گسترش داد ولی هسنته قابنل گسنترش
نیست« :به بهارِ دیهنیِ طبیعتِ سرسبزِ ایران خوش آمهیه».

 .2مشابهت ای گروه با واعه مشتق(پیشونه و اسم)
در مواردی میان گروه حرف اضافهای و کلمه مشتق (پیشونه و اسم) امکان تخلیط ودود دارد ،مننالً
در منالهای «ما بایه بهعنوان مقاله توده کنیم /تو بهعنوان فرسنتاده منا بنه آن دنا منیروی» و ینا در
منالهای «به خرد او ایمان دارم /او انسانِ بخرد و داننایی اسنت» و «انسنان ،بنا ادب شخصنیت خنود را
نشان میدهه /انسانِ با ادب تربیت خانوادگی خود را نشان میدهه ».با ودنود شنکل و سناختار مشنابه،
یکی گروه حرف اضافهای و دیگری گروه وصفی یا اسمی است.

.1گروه حرف اضافهای با گروه متممی و گروه قیهی همپوشانی دارد
با توده به تفاوت ساختاری ای گروه با سایر گروهها ،در بی دستورنویسنان ،نگنرشهنای متفناوتی
درباره آن ایجاد شهه است ،برخی آن را گروه حرف اضافهای میدانننه و برخنی گنروه متممنی؛ «نقنش
نمای منتمم حنرف اضنافه اسنت کنه پنیش از اسنم منی آینه و آن را منتمم منیسنازد( ».وحینهیان و
عمرانی )123 :1932،برخی نیز آن را در زمره گروه قیهی یا متمم قیهی قرار میدهنه.در دملنه «او بنا
اتوبو ،به تهران رفت ».دو گروه ذکر شهه که با عنوان گنروه حنرف اضنافهای ،گنروه متممنی و منتمم
قیهی از آنها یاد میشود.

 .7نقش پذیر بودن یا بی نقش بودن هسته حروف اضافه
اگرچه برخی معتقهنه حروف نمی تواننه نقش دستوری ایفا کننه ولی برخی از حروف اضنافه – کنه
هسته گروه حرف اضافهای هستنه -نقش قیهی دارنه و بهعنوان قیه استننا یا مشابهت از آنها یاد شنهه
است ،برای منال میتوان به حرف چون و دز اشاره کرد.

. 3نیازمنهی هسته ای گروه به وابسته
مطلب مهم در بوث حروف اضافه مستقل نبودن آنها در کاربرد است زینرا معننی مسنتقلی نهارننه،
«غالب ای دسته از کلمات(حروف اضافه و ربط) تنها برای بیان رابطه کلمات با یکهیگر در دمله به کنار
میآینه و به تنهایی معنی مستقلی به ذه القاء نمیکنننه( ».خنانلری )011 :1930 ،بنه همنی دلینل
حروف اضافه ،مستقل و بهون وابسته نمی تواننه به کار برونه و همیشه به وابسته نیاز دارنه.
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. 3تقهم و تأخر هسته و وابسته در ای گروه
یکی از تمایزات دیگر ای گروه با گروههای دیگر آن است که در ای گروه ،هسته همیشه مقنهم بنر
وابسته است ،البته ای مطلب در حروف اضافه مرکنب ن ینر (بنه دنز ،از بنرای و )...قابنل تامنل اسنت.
«حروف اضافه تنها در دلو گروه اسمی ظاهر میشونه و با آن ،گروه حرف اضافهای را پهینه منیآورننه.
گروه حرف اضافهای با روابط دستوری مفعول بواسطه (با حرف اضنافه«بنه») ،منتمم و قینه بنا مفناهیم
متفاوت به کار میرود( ».مشکوه الهینی)091 : 1931،
بایه دقت کرد که با ودود مقهم بودن هسته در ای گروه ،ذکر وابسته پ از آن الزامی است و دنز
در موارد استننایی ،معموالً مالزمت هر دو در دمله ضروری است« .رابطه گروه اسمی مننهرج در گنروه
حرف اضافهدار با حرف اضافه آن هماننه رابطه اسم با وابستههای خود نیست وابسنتگی در گنروه حنرف
اضافهدار دو دانبه و از نوع متممی است ،یعنی چنانچه حرف اضافه و یا گنروه اسنمی را از گنروه حنرف
اضافه حذف کنیم ،کامال گروه از هم پاشیهه میشود و نمیتنوان آن را دیگنر گنروه بنه شنمار آورد .امنا
چنانچه در گروه اسمیای که دارای چنه وابسته باشه ،یک یا دو وابسته آن را حذف کننیم ،بناقی را بناز
می توان گروه قلمهاد کرد پ ،در گروه حرف اضافهدار وابستگی دو دانبه است ،اما در سایر گروهها ینک
دانبه است( ».غالمعلیزاده)31 :1930 ،
نکته دیگری که در ساختمان گروه حرف اضافهای بایه قابنل تودنه باشنه ،اسنتننایی اسنت کنه در
کاربرد تاریخی آن در فارسی دری دیهه میشود ،یعنی کاربرد دو حرف اضافه قبل و بعه از اسم؛ ساختار
ای نوع حروف اضافه به شکل (هسته+وابسته+هسته) بود ،منال( :به درینا در منناف ،بنی شنمار اسنت).
گفتنی است که دو حرف مورد ن ر ،در عی گسستگی ،معنای واحهی را القا میکردنه« .در قهیم اقسام
دیگری هم از گروه های گسسته حرف اضافه بوده است که از دو حرف اضافه ساخته میشهه است ،یکی
پیشی و دیگری پسی ،یعنی یک حرف اضافه پیش از کلمنه ینا گنروه و دیگنری پن از آن منیآمنهه
است(».فرشیهورد)12 : 1972،

 .12ذکر شهن وابسته با ودود حذف هسته در ای گروه
گاهی در زبان گفتار و حذف به قرینه ممک است در ظاهر هسته گروه ،حرف اضافهای حذف شنود
ولی معنای آن با وابسته باقی بمانه .منالً در دواب دمله «علی به کجا رفت؟» ،میتوان گفت«تهنران»و
یا در دواب «علی کجاست؟» میتوان گفت« او خانه است ».که در هر دو مورد هسته گروه ظاهرا حذف
شهه است« .حروف اضافه در زبان گفتار غالبا حذف میشونه بنابر قاعهه کلی هر گاه در دملهای نقنش
مفعولی اسم(یا ضمیر)به نووی نسبتاً آشکار از مفهوم آن و نیز از بافت کالم مسنتفاد شنود،حرف اضنافه
حذف میشود :برو منزل؛ واعه منزل (اسم) نمیتوانه دز منتمم دهنت نمنا چینز دیگنری باشنه (شنکل
نوشتاری ای دمله به منزل بود است) ای وضنعیت بخصنوص بنا حنروف اضنافهای مانننه بنه (نمنودار
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دهت،حالت) ،در(نمودار مکان) بر (نمودار مکان ،دهت) و همچننی گناهی از (نمنودار منشناء و مبنهاء)
پهیه میآیه( ».الزار.)007 :1931 ،

 .11تاثیر حرف اضافه در کلیت معنای دمله
گاهی تاثیر حروف اضافه در دمله می توانه معنا را توت الشعاع قرار دهه ،یعنی حروف اضافه اگرچه
به تنهایی چنهان تمایز معنایی نهارنه ولی در تغییر معنا دادن به دمله تاثیرگذار هستنه .در دملههنای
زیر ای تاثیر دیهه میشود:
 م با او رفتم م بی او رفتم م برای او رفتم م بهر او رفتمچنان که مشخص است گرانیگاه تغییر معنایی دمله در حروف اضافه (با ،بنی ،بنرای و بهنر) نماینان
میشود و کاربرد نادرست آن سبب بیمعنا شهن دمله میشود .در سه دمله زیر ای مطلب دیهه منی-
شود:
 م به تو گفتم م از تو گفتم م در تو گفتم.دمله اول و دوم از ن ر معنایی تاب ،زبان معیار است ولی دمله سوم بنرخالف زبنان معینار اسنت و
فقط ممک است در زبان هنری معنا پیها کنه .به عبارت دیگر امکان دانشنینی هسنته در گنروه حنرف
اضافهای خیلی کم است و مودب بروز اشتباه در کاربرد و معنا میشود و هسته آن بهون وابسنته کامنل
نخواهه شه ،زیرا در ای گروه بر خالف گروه اسمی ،صفتی و ...به آسانی نمیتوان معننا را حفنظ کنرد و
هسته را با حرف اضافه دیگری دایگزی کرد .در دو دمله زیر بنا عنو ،کنردن هسنتهی گنروه حنرف
اضافهای ،معنا کامالً دگرگون میشود:
 م از تو گرفتم. -م به تو گرفتم.

 .10بسته و موهود بودن فهرست هسته ای گروه
در پایان اشاره میشود که برخالف سایر گروهها هسته در ای گروه ،فهرست بسته و مونهودی دارد
و تعهاد نوع ساده آن معموال ثابت است و نوع مرکب آن نیز اگر چه رو به فزونی است اما ای رونه بسیار
کنه است و در تغییرات زبانی و دستوری فهرست آنها بسته و موهود فر ،میشود.
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نتيجهگيري
چنان که دیهه شه گروه حرف اضافهای در مقایسه با گروههای دیگر دارای تمایزاتی است ،بنا تودنه
به اینکه درباره ویژگیهای گروه حرف اضافهای کم تر از سایر مقولههنای دسنتوری کنار شنهه ،در این
مقاله برخی از ویژگیهای ای گروه بیان شهه است .در میان ای ویژگیها میتوان بنه توسنعه ناپنذیری
هسته ای گروه ،موهود و بسته بودن فهرست هسته ای گروه ،تفاوت مرکزیت هسته در این گنروه بنا
دیگر گروه ها ،آمیخته شهن ای گروه با واعگان مشتق و با گنروه متممنی و گنروه قینهی ،مقنهم بنودن
هسته در ای گروه ،قابل حذف بودن هسته و ...اشاره کرد .همچنی در دستورهای سننتی بنرای حنرف
اضافه نقش دستوری مطرح نمیشود ولی با دقت در کاربرد آنها بایه گفت حرف اضافه نقنش دسنتوری
خصوصا نقش قیهی را ایفا میکنه.
پي نوشت
 .1ای نوع گروههای قیهی همان گروه های اسمی هستنه که با اضافه شهن پیونهی به اول آنها می تواننه در ساختمان بنه
دایگاه ادات را اشغال کننه و کارکرد نووی تازهای غیر از مسنهالیه و متمم به عههه بگیرنه پیونهی که در اول ای گروههنا
اضافه میشود از یک حرف اضافه ادباری و یک رابطه اختیاری تشکیل شهه است ،رابطه میتوانه یک کلمه یا بیشتر باشه و
میتوانه پیش از حرف اضافه یا در پی آن قرار گیرد(.ر.ک :باطنی)179 :1971 ،
 . 0البته ای گروه با گروه متممی و گروه حرف اضافهای اشتراکاتی دارد که نبایه مول اشتباه شود«.متمم قیهی اگر بنهون
حرف اضافه باشه در دستورهای سنتی قیه نامیهه می شود...حرف اضافه میتوانه گاهی از دلوی منتمم حنذف گنردد .روی
همرفته متمم یعنی گروه اسمی که با حرف اضافه شروع میشود و میتوانه گاهی گروه قیهی نیز نامیهه شود( ».ابوموبوب،
)111 :1939
 «.9گروه اسمی به دنبال حرف اضافه ظاهر می شود و متمم آن واق ،می گردد ،البته ای نقش را با اصطالح مفعنول حنرف
اضافه نیز مشخص میکننه(».غالمعلی زاده)73 :1930،
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