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 چکیده
بتا بررستی    ،در چتارچو  دستتور ن تش و ار تا     را بر آن داشته است  اتا   پژوهش حاضر  ،در زبان فارسی با ةکاربرد فراوان حرف اضاف

هتای  بته بررستی انگیت      ،است  بتوده   بتا  حترف  دربردارندۀکه  گرانپژوهش ۀشنیدزبان فارسی ساخ  منط ی برخی  مالت ی یبازنما

 ،بتا  حترف اضتافة  کته   است   آن نوشتتار این نتیجة . بپردازدهای اسمی در زبان فارسی گروه این حرف اضافه بهدستوری یا معنایی اعطای 

ابت    بته د. نشومنشعب می داشتنو  بودنباهمکه مفاهیم مربوط به آن از مفاهیمی مرک ی چون  شعاعی اس  ایهاصوالً مکانی و م ول یحرف

و  کترد  شده در دستور ن تش و ار تا  در زمینتة اص تیو حتروف اضتافه، ب تنده       ة بیانلیّاوان انها به قوانین اوّنمیدهد که نشان می ،آن

کته از مشتکالت و    دکرار ارسیم ای دقیقگونهساخ  منط ی  مالت حاوی حروف اضافه را بههای معنایی، با بررسی انگی   بای   می

شتده در  احلیل ارائته  اف ون بر این،بود.  برحذر ،داش  ار ا  و ود و لیة پیشنهادی رویکرد ن شکه در نمودهای ساخ  منط ی اوّ م ائلی

 .اس  در زبان فارسی ، پذیرنده و اب ارییقیدی، مشارکت مانند انوا  باعی از حرف اضافة متنوّ کاربردهایقادر به او یه  پژوهشاین 

 .، م ولة شعاعی، ساخ  منط یباة ن ش و ار ا ، رویکرد فارل، حرف اضاف دستور: اههکلیدواژ
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 مهمقد  -7

بتا انگیت ۀ  شناستیدر زبتان یاهیتنظر مثابةن ش و ار ا  به یدستورة ینظر ،یالدیم هشتادة ل دهیدر اوا

 یان نحتو، معناشناستیاعامل م اأکید برشناسی و همچنین کانکردن به یک زبان خاص در مطالعات زبانااّ

انهتتا بتتا  یدرك ساخ  دستتور»ن آن بود که متضمّ و (1: 9002، 4)ون ولین پدید آمد یو کاربردشناس

 .(19: 1222، 2)ون ولین و الپوال «اس ر یپذزبان امکان ییو معنا یاراباط یهتابته ن تش او ّه

 (3: 3009)ون ولین،  نظام دستور نقش و ارجاع .(7)شکل 

 دیتدة الگوریتم پیوندی دوستویه، اعامتل میتان بازنمتایی نحتوی و معنتایی را از زاویت، (1)در شکل  

ر کند و این اراباط، ختود، متتأ ّ)معناشناسی بته نحتو( و شنونده )نحو به معناشناسی( اوصیف میگوینده 

ستطو   ،گراصورت یکردهایگر رویبرخالف د کرد،ین رویدر ااز عوامل کاربردشناختی و کالمی اس . 

 ندارنتد و یی تا اهتیة ولتگشتارها و م ، بتازنمون ،ساخ ، ادغام -ساخ ، ر -ل ژیاز قب یانت اع یِنحو

ل از ستاخ  بنتد، ه متشتکّیتن نظریتا یاصتل یهتابصش .ه تندض وفرم ییو معنا یانها دو نمود نحو

بته  ،آن میان درحاضر  پژوهشکه  دنه توند ینتد پیاو فر اطاّل ، ساخ  ی، روابط دستورییساخ  معنا

 پردازد.می دستوریشناسی و اعامل م ائل معنی متأ ّر ازضافه بررسی ظهور حروف ا

ا ابتل عناصتر  ،نص ت  :گیردشکل می ییدو ا ابل معناة یبرپا ،در دستور ن ش و ار ا  ،ساخ  بند 

کته موضتو  محمتول  یاو حترف اضتافه یاستم یهتاان گروهی  میاما ،و دوم یمحمول ریو غ یمحمول

محمول موضتو   یکه برا یاو حرف اضافه یاسم یهاموضو  ه تند. گروه ریکه غ هاگروهه تند و آن 

 کننتدیف میکه مرک  را اوص نده ت ییهاشامل اف ودهاغلب که  رندیگیم رارقه یاشحدر  ،شوندینم یال ّ

 اس .ن آن مبیّ (1)  دول کهدارند  ییدرون بند خود اساس معنا ینحو یها. سازه(29: 9010، 1پیوی)

                                                           
4. R. D. Jr. Van Valin 
5. R. J. La Polla 
6. E. L. Pavey 
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 (9: 3009)ون ولین،  اساس واحدهای نحوی در ساخت بند واحدهای معنایی   .(7) جدول

 عناصر معنایی عنصر/ واحد نحوی

 ه ته

 موضو  مرک 

 هیحاش

 مرک 

 ه + مرک  =( بندی)حاش

 محمول

 محمول ییمعنا ییموضو  در بازنما

 ر موضو یغ

 ها + محمولموضو 

 ها + محمولها + موضو ر موضو یغ

اتوان بته دو افعال را می این راستا،در  ؛باشند یمحمول ییاس  که ازلحاظ معنا یعناصر گربیان ،ه ته

 تنده تت یاستناد یهتافعل ،یمحمول ریافعال غة کرد. از  مل ا  یم یمحمول ریو غ یافعال محمولة دست

و حتترف  ی، استمیتب گروه صتفیارااین عناصر به .ندامحمول ،یفعل ریغ ناصرِع ،هاآنکته در  مالت 

با نظریة دستوری ن ش و ار ا ، عناصر فعلی انهتا عناصتر  مطابق اوان گف  کهپس می .ه تند یااضافه

هتا گت اره گتر محتتوایاواننتد بیتانند، بلکه اسم، صف  و حرف اضافه نی  می تدارای ن ش محمولی نی

 باشند.

اوان دارای دو کارکرد عمده دان ت ، کتارکرد محمتولی کته در حروف اضافه را می ،باالاعریف  بنابر

و  است هتا ها درواق  موضو  آنفه ه ته و مرک  گروه خود ه تند و مفعول آنحروف اضا ،این کارکرد

 ،محمتولی کته حتروف اضتافه ند. کارکرد دوم، یعنتی غیترشواف وده در حاشیه پدیدار می مثابةمعموالً به

هتای حترف هتا، گتروهحتاوی آن ایهتای حترف اضتافهکنند و گروهمی مشصّوهای مرک  را موضو 

ه تتة گتروه  مثابتةشوند و بهی میحال  ال ّ گرنشانند. این حروف اضافه ه تای مربوط به مرک  اضافه

ای زبان فارسی را بته سته بصتش های حرف اضافه( گروه1921سعیدی ) در این راستا، ند.شومطر  نمی

)مثتل قیتود  افت وده - موضتو ، موضتو  گرنشان، )با کارکرد قیود قابل حذف یعنی ادات( عمدۀ اف وده

 .اس  او ّهکه قابل  اس  کرده افکیک مکان ا باری(

است   یها با ستاخ  نحتوساخ  معنایی، واژگان و اعامل آندیگر در دستور ن ش و ار ا ،  ةلئم  
ب از در این دستتور، مرکّت ییساخ  معنا. اس معنایی  یهاو ن ش یواژگان ییم بازنمتایمفتاهة بترپای که

زبتان  یبر دو  نبته از ن تش ارابتاط ،منط ی ییبازنما. اس  2ییمعنا یهاو ن ش یمنط ساخ   ییبازنما
گتر یافعتال و دکتالم دارنتد.  کننتدگانعبارات ار اعی دالل  بر شرک استتوار است : ار تا  و اسناد. 

 ،دستتور پردازنتد. افعال در اینیر متوامت یهتا یّا وضعیها  یّف موقعیبه اوص معموالً یعناصر محمول

                                                           
7. semantic roles  
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ن تش  ،کاررفتتههشتوند. نتو  فعتل بتیبنتدی متامتر دستته یهتا یّبراساس نتو  اوصیفشتان از وضتع
ر  3هتاصتورت فتران شبتته ییروابط معنتا یبندکند و دستهیم مشصّوکنندگان کالم را شرک  را می تّ

 سازد.می
در ایتن  شتنهاد شتد.یپ (1212) 2ط ونتتدلراوستتّ افعتال در ابتتدا ینتو  عمتل بترا یبنتدنظام طب ه 
 یستبب  فت  ،کیکه هر ه تند 19اهایو پا 19هایا، لحظه11های، کنش10 تاهایل از اکّافعال متش ،بندیطب ه

 ها آمده اس .آن یهمراه نو  سبببه یفعل یهاطب ه ی( ساخ  منط 9. در  دول )  دارندین

 (59: 3009)ون ولین،  های نوع عملبرای طبقه نمود منطقی .(3)جدول 

 ساخت منطقی نوع عمل
 predicate´ (x) or (x, y) ای تا
 do´ (x, [predicate´ (x) or (x, y)]) کنشی
 INGR predicate´ (x) or (x, y) or INGR do´ (x, [predicate´ (x) or (x, y)]) ایلحظه

 SEML predicate´ (x) or (x, y) or SEML do´ (x, [predicate´ (x) or (x, y)]) من ط 
 BECOME predicate´ (x) or (x, y) or BECOME do´ (x, [predicate´ (x) or (x,y)]) پایا

 ´or (y) ´2predicate(x,(y)] ) & INGR  ´1predicate(x , [ do (z , x) پایا - کنشی
 .از هر نو  باشد یساخ  منط   ,́کهیهنگام  CAUSE β ببیس

 تتا یافعتال اند. ه تتموضتوعات فعتل  یعنتی ،رهتایّمتغ گترنمایتان( x, y, z) حروف( 9در  دول )
ا بت ،داشتتنع یتدهدوظرفیتی  ی تایفعل انمایش  ،لامث برای ؛شوندیان نشان داده میمحمول عر صورتبه

محمتول  ،یمنط ت هتاین ستاخ ین براساس قرارداد در ای. همچناس   believe' (x, y)ساخ  منط ی
 بررستی متثالً بته زبتان متورد ،ر ه تندیّا موضوعات که متغامّ ،شودینوشته م ی یفرازبان انگل صورتبه

 شوند.یم مشصّوفارسی 
 هتامحمتولگاه موضتو  یبراساس  ا که عامل دیگر ساخ  معنایی اس  ،ییمعناهای یا ن شروابط  

یعنتی  ،یین روابتط معنتایاای از گ یده (9) شکل. شوندمی مشصّوپنج دسته  در یمنط  یهادر ساخ 
 کشد.به ا ویر میرا  13گرکنش و 12، اأ یرگذار11، مکان12، پذیرنده14پذیر ایگاه کنش

                                                           
8. macroroles 
9. Z. Vendler 
10. state 
11. activity 
12. achievement 
13. accomplishment 
14. patient 
15. theme 
16. location 
17. effector 
18. agent 
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 (95 :3009) ون ولین،  های موضوعساخت منطقی جایگاهة طیف روابط معنایی برپایای از گزیده (.3)شکل 

ة لئم ت شتود،متیمطتر  هتای معنتایی ن تش در متورددر دستور ن تش و ار تا   هک اعمیم دیگری

بته دو موضتو   ،90ریو ا ترپتتذ 12. دو فران ش ا رگذاراس های کالن معنایی یا ن ش ییمعنا یهافران ش

گتر کنش مشارك صحنه( به)ارین موضو  شبیه ،اشاره دارند. ا رگذار یمعمول یمتعدّة ک رابطی در اصلی

از روابتتط  یاعتتداد فتران ش،. هتر (9014 )ون ولتین، راست یپذکنشموضو  به  ارینشبیه ،ریا رپذ و

ر و گتکتنش ،لامثتبترای ؛ دهتدپوشش متی ،دارند ایرفتار مشابههای دستوری ساخ  در کهرا  ییمعنتا

هتر دو ن تش  ،پتذیر و پذیرنتدهوکتنش داشتتهن ش دستوری فاعل  ،هر دو در  مالت معلوم ،اأ یرگذار

تی فاعتل و ر بتا دو اصتطال  ستنّیکه اصطالحات ا رگذار و ا رپذ داش  او ّهباید  .دارندم مفعول م ت ی

فاعل و مفعتول ولی  ؛شونداعیین می ییمعنا یارهایبراساس مع ،ریرا ا رگذار و ا رپذیند، زامفعول متفاوت

کتدام( براستاس چیا هتیر )یک موضو  ا رگذار و ا رپذیبرگ یدن . شوندمی نییاع یگاه نحوی ابراساس 

گتر افت ایش بیتان ، هت  پیکتان جتادر این ( آمتده است .9) مرااب در شکلصورت سل لهاحتمال و به

 نشانداری موضو  برای انتصا  فران ش مربوط اس .
 ا رگذار                                                                                                ا رپذیر     

 (17: 3009)ون ولین،  ثرپذیرا - مراتب اثرگذارسلسله (.2) شکل

 ۀاح ی تات حتوزاتوان بته متی ،که در زمینة حروف اضافه انجتام شتده است  هاییپژوهشاز مله  

 انتدقائل شتدهبه و ود ساختار شعاعی در برخی از حروف اضتافه اشاره داش  که  شناسی شناختیمعنی

 دیگترانگلفتام و  پتژوهشاوان به ای از معانی مرابط با یکدیگرند. از آن  مله میمجموعه گرنمایانکه 

( در 1920در بررسی شماری از حروف اضافه و همچنین مطالعة زاهتدی و محمتدی زیتارای ) (1933)
                                                           
19. actor 

20. undergoer 
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ا بت (9009) اساس معیارهای ایلتر و ایتوان ( بر1929کرد. مصتاری و رضایی ) اشاره از ةمورد حرف اضاف

در کته  دنتدانمعنایی من جمی می ةرا دارای شبک حرف نآ ،با ةمعنایی حرف اضاف ةشناختی شبک بررسی

. انتدگرفتته در قالتب ستاختاری شتعاعی قترار معنایی مصتلف ةدر قالب سه خوش یآن مفاهیم گونتاگون

معنتای سترنمونی کته کته از یتک ه تند  تیو وضعیّ اواف ی، ا ابلی ةشامل خوشهای معنایی این خوشه

   اند.منشعب شده اس  همان معنای مجاورت و همراهی

هتای حترف اضتافة هبته برختی از  لتو ،از میان حروف اضافة ستاده بر آن اس  کهپژوهش حاضر  

 ییبازنمتاهای دستوری یا معنایی آن و درنظرگترفتن و با کنکا  در انگی   بنگرددر فارسی  با پرکاربرد

چگتونگی   آن و مفتاهیم متنتوّبه ارزیابی  ،ایهای حرف اضافهساخ  منط ی  مالت حاوی این گروه

و  برگ یده شده است  دستور ن ش و ار ا  چارچو  ،برای این هدف. بردب پیاعطای این حرف اضافه 

 شود.می م ای ه( در این دستور با یکدیگر 9002) 91( و فارل9002دو رویکرد ون ولین )

 حث و بررسیب -3

ة اعطتای حتروف لیّتاوّقتوانین در زبتان فارستی و  باپس از ذکر مفاهیمی از حرف اضافة  ،در این بصش

بته  که ایتن قتوانین قتادر به برخی از م ائل (،9002)ولین  ن ش و ار ا  از دیدگاه ون دستوراضافه در 

در چتارچو   (9002) فی رویکرد چندمعنایی فارلهمچنین با معرّ ؛شودمی اشاره ،نی  پاسصگویی آن 

زدن ایتن ، بته محتکرویکترد آن بتر مبنتای بتاهای منط ی حرف اضافة ن ش و ار ا  و بررسی ساخ 

 99پذیرنده و ابت اریگرنشان، 99قیدی، مشارک  بایشده و او یه کاربردهای احلیل در رف  م ائل مطر 

 .شودبیان میدستور ن ش و ار ا   چارچو در  و شر  م یّ  آن شوده میزبان فارسی پرداخت در

 فارسیدر زبان  با ةبرخی از مفاهیم مربوط به حرف اضاف -3-7

و  یکتدیگر است  ن ب  به اراباطیظاهر بید و بهمتعدّ دارای کاربردهای ،باة در زبان فارسی حرف اضاف

. کننتدگتر در بنتد ایفتای ن تش متیهای اوصتیفم فعلی و اف ودهمتمّمثابة به هعمدطور بههای آن گروه

 .ه تند با از کاربردن چندین های زیر مبیّمثال

 سنگ شک  . باالف. علی شیشه را ( 1

 برفی ساخ .بیلچه یک آدم با . علی 

                                                           
21. P. Farrell 

22. commitative 

23. instrumental  
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 عامتلبرای انجام کار در اختیتار که  گر وسایلی اس اعیین چون ،اس اب اری  با حرف ،در این دسته 

بهتره  (از استتفاده بتا) عبارتحاوی ة اضاف های حرفاز گروه اوانمی ،این  مالتاأویل . در دارند قرار

 .علی شیشه را با استفاده از سنگ شک   گف اوان می ،لامثبرای  گرف 

 کرد. شرب  پر باها را الف. علی لیوان( 9

 کرد. زیتون پر باکشاورز کامیون را  . 

 کرد. اسلحه اجهی  بااراش سربازان را  ج.

ا امّت ،شوندکنترل می کار با مهارت گر هنگام ا رایط کنشکه اوسّ ه تندچی هایی گر نابی موارداین  

هتا را بتا لیوان یعل ؟گف اوان نمیکه اس   مشصّو بنابراین، اس  (1) کمتر از مواردها آناب اری ة  نب
داخل یتا در اختیتار مفعتول در  با مفعول عمل،در پایان  ، مالتدر مفهوم این . استفاده از شرب  پرکرد

 گیرد.می فعل قرار

 ح ن به مغازه رف . باالف. علی ( 9

 ایم.برادرم این خانه را ساخته با . من 

 تل های استمی متّگروه را در این  مالت با با اوانمی شود ولذابر  ته میشارک  م باال، موارددر  

علتی بتا ای چون  مله ،سبب همین کرد. به ( اأویلباهمدیگراختیاری قید  مشارک )با  وحرف ربط  هب
 صتورای کرد؛ در بیان علی و ح ن )باهمدیگر( به مغازه رفتند صورتبهاوان را می ح ن به مغازه رف 

 ،علتی و شترب  * ی چتونقبتول قابتل غیتر و  متالت بودپذیر نکار امکان این (9( و )1) موارد که در
 شد.می ، ایجادها را پرکردندلیوان

 دلی غمگین انها گذاش . باالف. او را ( 4

  یبی پر از پول به سم  شهر روانه شد. با . 

  حتین یتک وضتعیّچیت ی را در یتک فترد(  ه تند که یک مشارك )مثالً اینگر بیان ی باالهامثال 

 شود.می ی آندارایا  کندحاصل می

 ؛3312، 94)بتروگمن انگلی یة اضاف ب یاری از حروف مانند with معت د اس  که معنی (9002) فارل 

 مفهتتوم مرکتت ی آن    استت .حاصتتل از مفتتاهیم متنتتوّ 91شتتعاعیِة یتتک م ولتت (9009 ،92ایلتتر و ایتتوان 
                                                           
24. C. M. Brugman 

25. A. Tyler & V. Evans 

26. radial category 
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 حتاوی مالت  در 92اوصیفیۀ در استفاداس  که  در یک مکان بودنهمبامعنای و بهمکانی  هعمدطور به

دارای موضو  مکانی فعل اس ، ختود را  withحاوی  ه( و همچنین در مواردی که گروto be) بودنفعل 

 .ه   عای فارل در زبان فارسی نی ادّم داق  ،رسد  مالت زیرمی نظربهدهد. نشان می

 ها اس .فرشته بامادرب رگ ( 2

 کند.زندگی می  مادر با علی( 1

بتا  ،این  مالت بترخالف  متالت قبتلاس  که آن  با مفهوم مکانی با ةحرف اضاف همراهیشاهد 

 قابلیّت  پتیشة حترف اضتاف ابت ،بتا ةف اضتافاینجا حر؛ همچنین در شوندمی الیؤس کجاپرسشی  ةکلم

 اس .استفاده قابل نی  شرایط انت اعی  دراستعاری  ب ط اب به ،با این کاربرد .دارد  ایگ ینی

 ها.کشآدم بایا ، ه تی رئیس با یااو ( 2

کته  دان ت مربوط  داشتن  متنوّاوان به مفاهیم مرابط با انت ا  روابط را می با مفهوم مرک یاز طرفی  

 مشهود اس . (3)در موارد  . این مطلبنداگرهای اسماوصیف با ایِحرف اضافه هایگروه ،در آن

 شش شاخه. باالف. درختی ( 3

 .قشنگ ینِماش با . مردی 

 گل. باج. گلدانی 

 سیاه. دامنِ باد. زنی 

 ی ازب تط ،که در بتاال اشتاره شتد (4)اا  (1)در موارد با  هایعای اصلی فارل این اس  که استفادهادّ 

 .اس  (3) اا (2)موارد  در بابه مفاهیم مربوط 

 و برخی مشکالت آن (3009)ون ولین  ةف اضافوحرقوانین اعطای  -3-3

 را بیتان قتوانین اعیتین حالت  حتروف اضتافه (1222) ون ولین و الپتوال ( و1234) و ون ولین 93فولی

 کند:می بازگو ه شر  زیربدر دستور ن ش و ار ا   (114-119: 9002) ون ولین راقواعد این کردند. 

 قوانین اص یو حرف اضافه در زبان انگلی ی( 2

 .یداخت اص ده یساخ  منط  ایندر  y فران ش یررا به موضو  غ to .الف
BECOME/INGR pred' (y, z) 

                                                           
27. attributive 

28. W. A. Foley 
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 . from یرفران شرا به موضو  غ y یداخت اص ده یساخ  منط  ینا در. 
BECOME/INGR NOT pred' (y, z) 

در ستاخ   bو  aمفتروض  موضتو  دو اگتر یتداخت اص ده bفران ش  یررا به موضو  غ with .ج

 (9فتران ش ختاص باشتند و ) یتک ۀخواهتان بتال وّهر دو ( 1) که زمانی، داشته باشند حضور یمنط 

 bموضتو   و باشتد bباالار از  یاارز هم( 9)شکل  یرا رپذ - مرااب ا رگذارسل له یفدر ط a موضو 

 .فران ش انتصا  نشود مثابةبه

را حترف  with ة( حترف اضتاف931-923: 1222اوان فهمید کته ون ولتین و الپتوال )از بند آخر می 

استتفاده از  ،رویکترد اینیعنی در فرض ؛ اندگر موضو  اصلی به ح ا  آوردهمکانی و نمایان غیر ةاضاف

هتای حتال بته مثتال بینی اس .ایگاه موضوعات در ساخ  منط ی قابل پیش از  ،خاصة حروف اضاف

 بنگرید. با ةاعطای حرف اضافة زیر در زمین

 کرد. گل پر باعلی گلدان را ( 10

 ،ا رپتذیر کته ن تب  بته پذیرنتده بترای اعطتای فتران شِ موضو  مکان ،(9) شکل براساسدر اینجا  

اص تیو یافتته است . ایتن  نتدهبته پذیر با ةبه آن عنوان انتصا  شده، لذا حرف اضاف ،نشاندارار اس 

 و تود نشتانداریتک ا رپتذیر  یعنی ،ا رپذیر غیر ایهها پذیرندکه در آن( 9) هاینمودار منط ی برای مثال

 دارد، صادق اس .

کته  ی ه تتنداپایتههتای هتمشتامل موضتو  ،ستاخ  منط تی ،(9) هایدر مثال مشارک  بایدر مورد 

ه کت بیاینتددو گروه نحتوی صورت بهیا  ندشو اأویل ،و حرف ربطبا  های اسمیروهبه شکل گاوانند می

 صتورتبتهاتوان را می علی با ح ن به مغازه رف ای چون  مله ،یعنی؛ شودها فران ش انها یکی از آن

کته  گتر موضتوعاای ه تتندبیتان ح نو  علی. چون کرد بیان علی و ح ن )باهمدیگر( به مغازه رفتند

 ة ملتو  را به ختود اخت تاص دهنتد اوانند فران ش ا رگذارهردو می لذا، ؛دارند اأ یرگذارمعنایی ة رابط

 مون 

 ا رگذار

 پذیرنده مکان اأ یرگذار

   [do'(علی ،[fill' ( لیع )گلدان، ])]  Cause  [BECOME  be-in' ( گلدان        گل،   ) ] 

 ا رپذیر
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که بته همتان ن تب   ح نا رگذار شود  علیانها  همچنین اگر ؛شودایجاد  ،مغازه رفتندعلی و ح ن به 

را حاصتل  علی بتا ح تن بته مغتازه رفت ة  مل گرفته، با حرف اس  ا رگذار شدنخوبی برای ة گ ین

 :آمده اس  زیر. این ساخ  منط ی در کندمی

 .ح ن به مغازه رف  باعلی ( 11

 درعلی شیشه را بتا ستنگ شک ت  ة  ملساخ  منط ی به  (1)های ی اب اری در مثالباة برای نمون

آن یتک  ابت به اأ یرگذار و یسبب ایجاد شریک ،میانجی یکنید. اینجا استفاده از اب ار او ّه (19)ساخ  

مالحظته طتور کته همانکند. را پیچیده میمنط ی سببی ساخ  ۀ که زنجیر شودمیانجی می سببیِۀ زنجیر

رابته بتا آن بترای ایفتای فتران ش هتم (9)شکل  مطابقن ش اأ یرگذار دارد و  ،علیمانند  سنگ شود،می

فتران ش  ،سببیۀ که به باالارین اأ یرگذار در زنجیر ایقاعدهدلیل آنکه مطابق با به ،همچنین ؛ا رگذار اس 

 ،یابد. حتالرا می باحرف  شرایط گرفتن ،سنگ؛ لذا شودمی آن ن ش اعطا علیبه د، نکا رگذار را اعطا می

ستببی  بصتشهمراه به( علی )در اینجابرآن اس  که اگر باالارین اأ یرگذار  رویکرد ن ش و ار ا  فرضِ

فتران ش ا رگتذار  مثابتةبته (ستنگ)، اأ یرگتذار بعتدی دشو حذفمص وص به خود در ساخ  منط ی 

 .شودممکن می سنگ شیشه را شک  ای چون ساخ   مله بنابراین،خواهد شد  پذیرفته

 .سنگ شک   باعلی شیشه را ( 19

 مون 

 ا رگذار

پذیرند مکان اأ یرگذار

 ه

do'(علی ،[go'(علی)])^do' (ح ن ،[go'(ح ن)]) & BECOME be-at' (علی، مغازه) ^ BECOME be-at' ( مغازه، ح ن ) 

 مون 

 ا رگذار

 پذیرکنش اأ یرگذار اأ یرگذار

[do' (علی ،[use' (شیشه علی، )] CAUSE [[do' (سنگ ،Ø)] CAUSE [INGR shattered'  (پنجره)]] 

 

 ا رپذیر
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رویکترد ة لیّاعمال قوانین اوّاز  انب  باالهای احلیل که برآمده از یشکالابه برخی از م (9002) فارل 

مربتوط بته  ،یکتی از م تائل کنتد.متی اشتاره است « بتا اعطتای حترفة زمیندر  ،دستور ن ش و ار ا 

 .دشومی ذکرکه مواردی از آن در پایین  اس  با اب اری های غیراف وده

 دلی غمگین انها گذاش . باالف. او را ( 19

 متن درس به کالس آمد.ۀ الی دربارؤس با  .

  یبی پر از پول به سم  شهر روانه شد. باج. 

 اشتیاق انجام داد. باد. اکالیفش را 

 ةحرف اضتاف گروهکه  آنجا برای این موارد م داق ندارد از با اص یو حرفدرمورد  (ج 2) قانون 

در هیچ رقابتی برای ک تب عنتوان فتران ش شترک   ،بنابراین ،گر موضوعات فعل نی تندها بیانآندر  با

بتدین  ؛کننتدبیتان متی (د 19)قانونی بترای متواردی چتون رف  آن، منظور بهون ولین و الپوال کنند. نمی

گیترد. حتال ایتن متیبتا  ،استم ظاهرشتود به شکلیعنی  ،که اگر قید حال  در شکل نشاندار  صورت

کته حتاوی استم  است  بااشتتیاقة گروه حرف اضافار از نشانبی مشتاقانهقید که آیا آید پیش می پرسش

 فت  قیتد حالت  که   ود داردو (ج)اا  (الف)در موارد  با ؟ و دیگر آنکه چه او یهی برای ظهوراس 

 قیتد حالت  آناینکته نته  و آن است  ایدار هنتوعی مشتارك صتحنکه به گر چی ی ه تندبیان ندارند و

 .باشند مشارك

)در غیتا  موضتو  و  92که وستیله انها در مواردینه ؛دهدرخ میاب اری ی بادیگردر رابطه با لة ئم  

یتک شدن بته که قائل ا رگذارشدن دارد، بلکه وقتی قابلیّ  ساخ  منط ی مربوط به آن در باالار ازخود(،

 حتذف( یتا د - ج 14های ممکن اس  )مثال از نظر معنایی غیر ،کار واسط ساخ  منط ی مربوط به یک

  (. - الف 14ساخ  منط ی برار ممکن نی   )

 دستش شیشه را شک  . شیشه را شک  . *دستش  با یعل لف.ا( 14

 انداخ .زمین  ررا ب هم ایه افنگ . *انداخ زمین  رب افنگ با علی هم ایه را . 

 برفی ساخ .بیلچه یک آدم برفی ساخ . *بیلچه یک آدم باج. علی 

 ال کوپ به ستاره نگاه کرد. ال کوپ به ستاره نگاه کرد. * با علید. 

چتون  کته در متورد افعتال پویتایی کردنتد عتاادّ (د 14)او یه متواردی چتون  ون ولین و الپوال در 

                                                           
29. implement 



 1922، زم تان 99های غر  ایران، سال ششم، شمارۀ ها و گویش/ ف لنامة مطالعات زبان43

قیتد حالت   ماننتدیتی باگروه  ،دخال  ندارد که در آن وسیله م ت یماً نده تی گر عملکه بیان کردننگاه

چتون  ،'useموضتو  دوم  ،جتاایندر  .خواهد داشت  (12)چون  منط ی یساخت (د 14)لذا ؛ کندمی عمل

و  آیتدح تا  متیهبتبرای اکت ا  فران ش ا رپتذیر  'seeۀ خوبی پذیرندهانتصابی ب 'use ۀپذیرند ةمثاببه

 .پذیردرا می با حرف لذا ،شودا رپذیر نمی

 ال کوپ به ستاره نگاه کرد. باعلی ( 12

 

 

 

 

 

 

 

در  دیتدنبا متورد فعتل  (19) ساخ  در شک تنیی در مورد فعل با حرف اضافةرسد گروه نمی نظربه 

همتراه فعتل بتهدو چتون هتر . باشتدرا داشته  یادشده نط یساخ  مافاوت افاوت معنایی و  (12)ساخ  

علتی بترای دیتدن ستتاره از و  علی برای شک تن پنجره از سنگ استتفاده کترد: ندااأویلقابل  کردناستفاده

 اوت در اینجا و ود ندارد.او یه اقت ادی برای بنای دو ساخ  منط ی متف ،. از طرفیال کوپ استفاده کرد

بترای  ؛بنگریم کردنسرهم مانندکه به  مالای با فعل سببی پایا کند  لوه میبیشتر  زمانی این مشکل 

ن تش ابت ار دارد و نی  راهنما ة دفترچخود را سرهم کرد، ة راهنما دوچرخة پ ر با دفترچة در  مل ،لامث

کترد.  بیتان کترد راهنما استفادهة ا  از دفترچکردن دوچرخهپ ر برای سرهم صورتاوان  مله را بهمی

ضو  نحتوی اواند موضمن نمیدرنکرده؛  عملپذیر کنش م ت یم برطور بهخود  راهنماة دفترچ ،در اینجا

اوان قائتل بته و تود یتک ستاخ  منط تی لذا نمی ؛باشد کردنسرهمفرض فعل پیش)مون (  ار یحی

 ،در ایتن  ملتهکته  آنجتا از شد. ر مله مت وّاین را باید برای  (11)ساختی چون  ،و درنتیجه میانی بود

برای ایتن  ار از پذیرندهرابه یا پایینهم (9)شکل در  برای آن که شودگر اعطا میفران ش ا رپذیر به کنش

 .نی  پذیر او یه (ج 2)قانون  بادر این مورد  با نی  ، لذا اعطایامر 

 .خود را سرهم کرد ةدفترچة راهنما دوچرخ باپ ر ( 11

 مون 

 ا رگذار

 پذیرنده اأ یرگذار اأ یرگذار

do' (علی    ،[see '         ( علی     ، )   'use    ∧   (ستاره       علی     ([(تلسکوپ    ،     

 اأ یرگذار

 ا رپذیر

 گراجربه
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در این موارد اگتر  'use موضو  دوم فعلکه  کرد اوان برداش میی اب اری در باال بارد ابررسی موبا  

 نشتده او ّتهبته آن و ار ا   ن ش پیشنهادی (ج 2)گیرد؛ اعمیمی که در قانون پیوند می با فران ش نشود

 اس .

در  ،بترای مثتال است ؛ (2)هتای او یه مثال ،اف ایدمی با ناکارآمدی قانون اعطای که بر مورد دیگری 

ح تا  بته مشتارک  یبتارا ازنو   با این مجبوریم، (ج 2) ، برای اعمال قانونهاس مادرب رگ با فرشته

یعنتی  دو موضو  همراه با ن ش معنایی مشتابه هافرشتهو  مادرب رگ یادشده،در ساخ  منط ی  اا، یمآور

  یعنتی پتذیرفتن صتحّ ،بودن بته چنتین ستاختیا باید دان   که قائلامّ؛ باشند (الف 12)ساختی شبیه 

بتدون کته  شتودمتیاز آن حاصتل کته  (د 12)ة و  مل (  12)م ساخ  منط ی و استل ا (ج 12)ة  مل

 ند.ا مالای غلط شک،

 'be(مادرب رگ) 'be ∧ (هافرشته)             لف.ا( 12

 'be)مادرب رگ(                     .

 ها ه تند.مادرب رگ و فرشته * ج.

 مادرب رگ ه  . د. *

متادرب رگ در بهشت   بتا نتوعی افتاوت ،س ا هامادرب رگ با فرشتهة رسد  ملنظر میبه ،درعوض

در  be+pگروه حترف اضتافه است  و مفهتوم اصتلی ستاخ   ،در اینجا محمول ،عبارایبه ؛ندارداس  

متادرب رگ پتیش ة گونته کته ستاخ  منط تی  ملت. پس همتانbeنه در فعل  ؛حرف اضافه نهفته اس 

کته  ه ت  (  13)نی   ها اس فرشته بامادرب رگ ة اس  ساخ  منط ی  مل (الف 13) ها اس فرشته

 .اس  'be-LOC ی از ساخ  منط یصورای کلّ

 مون 

 ا رگذار

 پذیرنده پذیرکنش اأ یرگذار

                [do' (پسر ،Ø) ] CAUSE [BECOME  together' (دوچرخه) ∧    use' ( پسر      (دفترچه  ، 

 ا رپذیر
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 ها اس مادرب رگ پیش فرشته الف.( 13

be-near'  (مادرب رگ، هافرشته)  

 ها اس فرشته بامادرب رگ  . 
be-with'  (مادرب رگ، هافرشته)  

 دهد.های زیر بیشتر نشان میدر مثال با مکانی کاربردله خود را در مورد  ئماین 

 کند.مادر  زندگی می بالی ع( 12

 کند.اصفهان، باالی درخ ، زیر پل( زندگی میعلی )دور از مادر ، در ( 90

علتی  نچتوای  مله ح ا  آورد، زیرا معنی آن بابه مشارک ی بااوان مثالی از نمیهم مورد را این  
این بدان دلیل اس  که فعتل  .دارد، افاوت اس  (91)که دارای ساخ  منط ی  کنندو مادر  زندگی می

live ّکند.  لوه (99) صورتبهمکان اس  باید  م آن ال اماًکه متم 

  کنندعلی و مادر  زندگی می( 91

live' (علی)  ∧ live'   (مادر )

99  )              live' (x, y) 

ستاخ  متفاوای چون ة اسمی با حروف اضاف صورت یک گروههاواند بموضو  مکانی میکه  آنجا از 

در ایتن متوارد کتاربرد نتدارد. از متواردی چتون  بتا اص تیوۀ دربار (ج 2)لذا قانون  ، لوه کند (90)

در اینجتا یتک حترف  ،بتاکه  اوان دریاف میکند علی با مادر  زندگی می هاس  ومادرب رگ با فرشته

 live'و  'be-LOCهتایی چتون یعنتی موضتو  اول محمتول ،مکانی اس  که به موضتو  مکتانیة اضاف

کته در فراینتد پیونتد  یگترنشتان انهتااست  نته معنتادار یموضوع با لذا در اینجا ؛شود اواند اف ودهمی

 (9002فتارل )ۀ انگیت  اتوانمتیاین نتتایج را  یابد. ها در یک ساخ  منط ی ظهورموضوعات به فران ش

 .دان   با حرف ظهورانوا  برای  یاحلیل  ایگ ینة ارائبرای 

 (3003فارل ) رویکرد چندمعنایی -3-2

 کته withبرای او یه اص تیو حترف  یعدم امکان وض  قانون یکنواختپس از اشاره به ( 9002)فارل 

معنتایی  ۀمندشتدرا انگیت   withکاربردهای ، بود هشد مطر  (1222)ولین و الپوال  ط وناوسّ آن ةنمون

شتعاعی حاصتل از  ایانگلی تی م ولتهة ب یاری از حروف اضتاف مانند withمعت د اس  که  وی .داندمی

را آن کنتونی  مفهتوم مرکت یاز ابتتدا اتاکنون،  withمعنتایی  تاو پس از ذکر اغییرا اس .  مفاهیم متنوّ
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در  کته است  یمفهتومهمتان از آنجاکته ایتن  ،دانتدمتیدر یک مکان(  بودنهممکانی )با اصوالً مفهومی

دارای  with( و همچنین در مواردی که گروه حتاوی to be) بودنفعل دارای  در مالت اوصیفیۀ استفاد

از ایتن ارسی نی  ف که مالحظه شد( 1( و )2در  مالای چون ) یابد.می ، اظاهراس موضو  مکانی فعل 

آن مکتانی ( یتا همراهتی و مجتاورت بتودن)باهمکه همان مفهوم  با مفهوم اصلی و کندمیامایل پیروی 

 ة تایگ ینی حترف اضتاف قابلیّت  نص ت عا چندین شاهد دارد. ادّیابد. این مو ودی  می بیشتر ،اس 

ۀ هتای زنجیتردر یکتی از حتداقلدر این  مالت  ،با ه قبالً اشاره شد. دوم آنکهک با  ایهب ،پیشمکانی 

لذا احت  اتأ یر  ممکن آمده وۀ ارین زنجیردرکوااه ،عبارایبه؛ گیردمی نشینی خود با سایرکلمات قرارهم

ای بتا محتتوای هیچ محمول اضافه ،از طرف دیگر ؛شودمیخو  اغییر معنی نمعنای عناصر  انبی دس 

ایلتر و ایتوان   مطابق با نظترشاهدی شناختی  ،شاهد آخر. دخال  ندارددر این  مالت  یمفهومی دیگر

معنتتای  مثابتةاوانتد بتتهارین معنای حترف اضتافه در اتاریخ زبتان متیبنابرآنکه قدیمی ،اس  (9009)

بیان شتده ، از نظر صوری و معنایی، به این صورت با ةحرف اضافد. پیشینه ااریصی شو سترنمونی مطر 

 اس :

بته  «upa»، متتشتق از «upāka»(، ایرانتی باستتتان با/ )abāgفارسی میانه / ←حرف اضافه  - [bā] با 

میانته  ی، ن دیک(، فارستیا ریبت) «úpāka»از سان کری   «upā»باستان  ی، فارس(، ن دیکیسو)به یمعنا

«abāgīh» (همراهی، کمک، م اعدت)ی ارفان ی، فارس«abāg»ی، سکای «bā» (دوست ،( )ح تنیستوبه 

1939 :122.) 

یتا  be-in'ماننتد را  be-with'ة لیّتمعنتی محمتول اوّ ،در اصطال  ن ش و ار ا  اواناز شواهد باال می 

be-near' طور خالصه به یاbe-LOC' .  دان 

کترد.  منشتعب داشتتنمفهومی ة خوشاز ها را اوان آنکه می نداابطرم باحرف  مفاهیم دیگری نی  به 

 گتربیتان ،داشتتنکه  دان  ، بدان دلیل هلیّیا اوّ مفهوم مکانی اصلیۀ شدرد ویژهااوان مواین مفاهیم را می

آن را داشتته باشتد(، آن فترد و آن چیت  )چی ی   ء فردی باشتد  بودن اس ، چون اگرباهمة نوعی رابط

یتا  haveرا با  مالت حاوی فعتل  یایعنی  with حرف اضافههای اوان گروهمی شاهد آنکهباهم ه تند. 

 اأویل کرد. داشتن

23) A man with a beard (or a bat)……. A man that has a beard (or a bat). 

 .دارد چو  /که ریش یمرد ..... چو  ش/ری باردی م( 94

زبتان  گتر استم دراوصتیف ایِهای حرف اضتافهدر گروهرا  with اصلی مفاهیمة شبک (9002) فارل 
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و مفتاهیم  )مکتانی(بتودن بتاهم سرنمونیمشتمل بر معنی  معناییة کشد. این شبکمی ا ویر بهانگلی ی 

ة اوانتد متواردی از ایتن دستتمتی with کاربردهتای عا دارد کته امتاماو ادّاس .  داشتنبه مفهوم مرابط 

ایتن نمتودار در زبتان داشتتن م تداقما نی  به فرض  .ها باشداستعاری آنکوچک مفاهیم مرابط یا ب ط 

در برختی  (9002) فتارلعای   ادّبررسی صحّ ادامه به گرفته و در نظر زیر را در نمودار شعاعی ،فارسی

اا آن را بتا نمودهتای  پرداخ  خواهیممنط ی بر آن پایه  ساخ و در زبان فارسی  با  از کاربردهای متنوّ

 کنیم. در دستور ن ش و ار ا  م ای ه هشده اولیمنط ی ارائه

 
 در زبان فارسی با شعاعیة مقولبرخی از مفاهیم نمودار پیشنهادی برای  .(5)شکل 

 قیدی و اصطالحی بای -3-2-7

ایتن  ،است  نامیتده با 90اصطالحیکاربرد ها را آن (9002)فارل که  ذیلدر ( ،   و جالف 29)رد امودر 

ایتن  ،عبتارایبهاس  )و  شده مند( انگی  انهاگذاشتن، آمدن، رفتن ط فعل  مله )مثالًاغلب اوسّ حرف

که ا رپتذیر )التف(  ه تند حالتین مبیّ . این مواردغیرمحمولی(ۀ اند اا اف وداف وده - بیشتر موضو موارد 

                                                           
30. idiomatic 

خوشة مفهوم 
داشتن

بودنباهممفهوم 
مادرب رگ با 
فرشته هاس 

be- with' (x, y)

داشتنمفهوم عمومی 

مردی با چو 

have' (x, y)

مردیبصشی از کُل مفهوم 
(x  ء y)با ریش 

have-as-part' (x, y)

ظرفمفهوم 

گلدانی با گل

have-in' (x, y)

(اکیه گاه)نگاهداری مفهوم 

می ی با چند شم 

have-on' (x, y)
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بتا ستاخ     (4شتکل  )از  داشتتن  مفهوم عمومیِ ،موارددر این لذا ؛ اندیا ا رگذار )  و ج( دارای آن شده

حضتور   ،در موارد قیدی چتون متورد آختر نیت      اس .شده با ای برای ظهورانگی ه have' (x, y)منط ی 

در انجام اکتالیفش  ی چون صورا مالت به گونهاوان در اأویل اینرا می دارندگییعنی  با مفهوم عمومی

 کرد.مشاهده دارای اشتیاق زیادی بود

 دلی غمگین انها گذاش . بااو را الف. ( 92

 متن درس به کالس آمد.ۀ الی دربارؤس با  .

  یبی پر از پول به سم  شهر روانه شد. باج. 

 انجام داد.زیاد اشتیاق  باد. اکالیفش را 

 مشارکت یبا -3-2-3

ختوبی بترای مفهتوم    ة نمونت اوانتد  متی  ،(9)مانند موارد  ،مشارک  یباة با ه ت ایهای حرف اضافهگروه

 را توّ  گتروه  ، بتاهم در یتک   وینتد در انجام کتاری مشتارک  متی   ح ا  آید. وقتی افراد به با مرک ی

 بتا  و در نتیجته حضتور  ( 4شتکل  )در مکتانی   بتودن خود ب طی استعاری از باهم ،این موردکه  شوند می

هتای  صورت  مالای بتا گتروه  بهویل این  مالت أا ،از سایر انواعش با شاهد  داسازی این نو . اس 

ای چتون   ملته  ،همین ستبب به اس ؛( باهمدیگراختیاری قید  مشارک )با  و ل با حرف ربط اسمی متّ

کترد؛ کته    بیان به مغازه رفتند )باهمدیگر( علی و ح نصورت اوان بهرا می علی با ح ن به مغازه رف 

 اس .  مله در پایین آمده . نمود ساخ  منط ی هر دواس  با خود حاصل معنای ذاای

 علی و ح ن به مغازه رفتند.( 91

 ح ن به مغازه رف . با( علی 92

 'be-withیعنتی  ،با مفهوم مرک یدارای  با ایگروه حرف اضافه (92)ة در  ملشود که پس مالحظه می

(x, y)  اس. 

 ا رگذار

 پذیرنده مکان اأ یرگذار

                do' ([حسن^علی] ،[go'([حسن  ^علی])])  &  BECOME  be-at'  ( مغازه   ([حسن  ^  علی]،  

 ا رپذیر
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 علی بدون ح تن بته مغتازه رفت ة نمود منط ی  ملنمایش  ما را قادر به باال،قائل شدن به ساخ   

 اس . اف وده گرنشانکه  دارد بدونة که حرف اضافای  مله سازد،می

 رف  علی بدون ح ن به مغازه( 93
do' علی)  ،[go'(علی)]( & BECOME be-at' (مغازه ،علی)  ^ NOT be-with' (علی ،ح ن)  

و ود نداش  چتون  (93)ة امکان ارسیم ساخ  منط ی  مل (9002)ون ولین در رویکرد پیشنهادی 

بازهم نمود زیر حاصتل  ،شدوض  می (ج 2)قانون  مانند بدونة اضاف حرف ی اگر قانونی برای اعطایحتّ

 .بودشد که ساختی غلط می

do' علی)  ،[go'(علتی)]( ^ NOT do' ح تن)  ،[go' (ح تن) ]  ( & BECOME be-at' (مغتازه ،علتی)  

NOT be-at' (مغازه ،ح ن)  

 ،این ساخ  ازآنجا غلط اس  که م تل م این معناس  که علی کاری انجام داده که به فروشتگاه رفتته 

علی بتدون ح تن ة که  مل حالی در .ولی ح ن آن کار را انجام نداده و لذا در فروشگاه نی  نبوده اس 
علتی این  مله  اب  کترد کته بیان اوان با را میعا ادّاین  .نی  این مطلب ۀ رسانند ال اماً ،به مغازه رف 

 .کردا ح ن را در آنجا مالقاتامّ ،بدون ح ن به مغازه رف 

 پذیرنده گرنشان بای -3-2-2

ماننتد پذیرنتده  گترنشتان درم ام با شود. استفاده ازموضوعی اس  که حرک  کرده یا منت ل می ،پذیرنده

 (4)از شتکل  داشتنهمواره یکی از مفاهیم حضور پذیرنده  در مواردِکه  شاید بدان خاطر باشد (9)موارد 

را نشتان  ختود پرکتردنیتا  کتردنهی کتردن، پتذیراییجااین م أله در کاربرد افعالی چون اس .  مشهود

رویتدادی است  کته در آن،  گتربیتان سربازان را بتا استلحه اجهی کترد ،اراش مورد ،لامثبرای  ؛دهدمی

 است  مالتک چیت ی شتده سربازان گروه اسمی که در اینجا، کنندهیاف رد معناییِ موضو یعنی  ،ا رپذیر

 بتا در اینجتا .اتوان پنداشت می دادنچون فعل را  اجهی کردننمود منط ی فعل ی کلّ صورتلذا،  ؛اس 

 .اس  داشتندارای مفهوم عمومی 

 ا رگذار

 پذیرنده مکان اأ یرگذار

        do' (علی ،[go' (علی)]) &  BECOME  be-at' ( مغازه   ،علی    )    ^    be-with'   (حسن علی، ) 

 اف وده
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 .اسلحه اجهی کرد باسربازان را  ،اراش( 92

do' [(اراش ،Ø)] CAUSE [BECOME have' (سربازان ،اسلحه) ] 

پتذیر موضو  کنش یِی  نهادر مورد وضعیّ با ة، گروه حرف اضافگلدان را باگل پرکرد علیة در  مل 

دارای چیت ی در درون در ا ر آن چی ی که  کندمیفردی کاری  ؛ اینکهرسانداای را میاطاّلع پرکردن فعل

 زیر دان  . صورتبهاوان را می یادشدهة ساخ  منط ی  مل ،رو این از ؛گرددمیشود ولذا پرمیخود 

 .گل پرکرد باگلدان را علی( 90

[do' (علی ،Ø)] CAUSE [BECOME have-in'  ( گلدان،گل) & BECOME full' (گلدان)  

( 4شتکل )از  ظترفمفهتوم ، ایتن بتار لتذا ؛شتودگلدان دارای چی ی درون خود متی چوندر اینجا 

باعت   دیتد حلیتل اکته  ایتن است  (10)احلیتل   این احلیل بتر م یّ .گرددمی با ظهور شی برانگی 

ایتن ح ی ت  گتر که او یه دشومی BECOME full' ۀشدق به ساخ  اضافهمعنی متعلّة شدن  نباضافه

آید؛ یعنتی ح ا  میپذیر نی  بهزمان موضو  کنشهم (have-in'لین موضو  )اوّ که موضو  مکان اس 

ای که اح  اوضتی  لهئم  - ا رپذیر اس  ةمثاببهگر انتصا  آن . این مطلب، خود بیانfull'انها موضو  

 بود.پاسخ ماندهبی ،با قانون پیوندِ

ة از  ملتاب اری  بایمفهوم  ممکن اس  بتوانکه  این اس  بیان شوداینجا در شاید که  دیگریة لئم  

در  گتل کتهعتا کترد باید ادّ هالبتّ ؛کرد از گل استفادهعلی برای پرکردن گلدان شکل به کنیمبرداش   (90)

را  (91) ةاتوان  ملتمی که اس  آن عاشاهد این ادّکه  دارد پذیرندهمفهوم  ،نشانبی صورتبه ،باالة  مل

 ۀمتورد استتفادة ، بیان کرد که در آن بیلچه وسیلکرد بیلچه پر (استفاده ازبا )با گل لی گلدان را عبه شکل 

 اس . فرد

چتون  ییهتاگروهیا  زینتی آراس ۀ او می  را با سفر در مالای چون ،پذیرنده گرنشان یبانو  دیگر  

مفهتوم  گرفتته ازانگیت   ،با آمدنِها در آن که خوردمی چشم به زنی با دامن سیاهیا  زینتیۀ می ی با سفر

 نه درون آن. ؛گیردمی که پذیرنده روی چی ی قرار طوریبه ؛اس  (4شکل )از  گاه(نگاهداری )اکیه

 ابزاری یبا -3-2-5

گتروه حترف  در ،عامتلدر یکی یک   ء از بتدن  ؛بودی اب اری قائل بادو نو  به و ود اوان می اصوالً

حترف  در آن گتروه ،احت  کنتترل عامتل ةیک وستیل ،و در نو  دیگر( 91)مورد  شودمی ذکر با ةاضاف

 .(99و  99)مورد  آیداضافه می
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 دندانش باز کرد. باعلی گره را ( 91

 سنگ شک  . باعلی شیشه را ( 99

 خود را سرهم کرد. ةراهنما دوچرخة دفترچ باپ ر ( 99

 کتردناستفادهحاوی عبارت های گروه اوان بامی را ایهای حرف اضافهاین گروه ،قبلی ما ۀاشار براساس

برای احلیتل ایتن  ،بنابراین ؛سنگ شیشه را شک  او با استفاده از  گف  لامثبرای  ؛کرد اأویل با ای هب

کته  ایتن بتدان دلیتل است  ئه داد.اار کردناستفاده منط ی از فعلة که یک اج ی کافی اس  با نو  معنای

بترد، متی بهتره بتا مکته متتمّ گیردمی خود بهره ها برای موضو  ا رپذیرِاز همان نو  ماهی  کردناستفاده

را  (99)و  (91)اتوان  متالت عبتارای متیبته ؛چیت ی در کنتترل عامتلیعنی یتک  ت ء از عامتل یتا 

 :های زیر بیان کردصورتهب

 .کرد بازکردن گره از دندانش استفاده یبرا یعل( 94

 .شک تن پنجره از سنگ استفاده کرد یبرا یعل( 92

 را قتادر بتهک ی یا چیت ی  چی ،یک ف رخدادی اس  که در آن داشتن معرّ کردناستفادهبا فرض اینکه 

 :شدقائل به ساخ  منط ی زیر  )use( کردناستفاده کند، لذا منط ی اس  که برایکاری می

91)   use: [have(-as-part)' (x, y)] CAUSE [be-able’(x, [do' (x, Ø)] 

 ةاضتافد با حترف انرا بنمای کردناستفادهای که بتواند این معنای اف وده :گویدمی (9002)فارل  احلیل 

چون موضتو  پذیرنتده  ،موارد در این اس . مشصّو (93)و  (92) ملة له در ئشود. این م می ظاهر با

ۀ به شکل افت ود ییبا گروهدر لذا  ،موضو  ساخ  منط ی فعل بند نی   'have(-as-part)در محمول 

اتوان یتک متی، 'doدر محمول  Ø ای موضو  ه ایگ ینی یک گروه م دری ب با یابد.نحوی ظهور می

 است  از ایتن رواستصراج کرد؛  'useساخ  منط ی با همان اساس معنایی را از ساخ  منط ی واژگانی 

علتی بتا ال تکوپ بته ة اوان اأویل  ملترا میکرد  علی برای دیدن ستاره از ال کوپ استفادهة که  مل
 دان  .  ستاره نگاه کرد

کته  ی ابت اری مشتترك است  ایتن است باهای گونه ةچه در بین همنکه آ کندمی عاادّ (9002)فارل  

عامتل است  یتا در اختیتار  کتلّاینکه بصشی از ة واسطهب که )مر  ( آن اندگروه اسمییک ها حاوی آن

 ؛شاید حاوی یک عمتل میتانی نیت  باشتند ،این مواردبرخی از  سازد.اوس ، او را قادر به انجام کاری می

بترای است ، ما درك این مطلب برآمتده از دانتش  هتانی امّ؛ شک  علی با سنگ شیشه را مورد  مانند
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آن  بتر خود کرده و شیشه اصاب  هکنند و سنگ پس از طی م یری بافراد سنگ را پراا  میاینکه  ،لامث

بترای  ؛  متفاوت است شکند. این اعامل افراد و اب ارها و چی ها در رخدادهای متنوّآن را می، گذاشته ا ر

ختود عملتی را انجتام  راهنمتاة دفترچ ،خود را سرهم کرد ةراهنما دوچرخة پ ر با دفترچدر مورد  ،لامث

راهنمتا ة دفترچت دارایون چت ،اواند انجام دهتدکه پ ر آن کار را می اوان گف میهمچنان ا امّ؛ دهدنمی

 لتذا ؛است  شتدهقائل اب اری  یبابرای احلیل انوا   مشترك  این احلیل این اس  که معنایی م یّ .اس 

به شتکل زیتر دان ت  کته  اوانرا می کرد علی باال کوپ به ستاره نگاهة  مل (9002)فارل طبق احلیل 

 .اس  have' (x, y)و به شکل محمول  داشتنبا مفهوم عمومی  ،بادرآن 

 کرد. ال کوپ به ستاره نگاه علی با( 92

 دان   کته در آناوان به شکل زیر را می علی با دستش شیشه را شک  ة همچنین ساخ  منط ی  مل

 کند.می  لوه have-as-part' (x, y)و به شکل محمول  (4)از شکل  از کل بصشیبا مفهوم  ،با

 دستش شیشه را شک  . باعلی ( 93

 گیرینتیجهبحث و  -2

اکواژ، کلمه یا گروهتی از  . این عناصر شامله تند نمان ش در دستور زبانحروف اضافه و حروف ربط 

یعنتی  ،مرکت ی آن ة مله با خود  مله یا ه تت   ئی از طةدادن ن ش و راببرای نشانکه  کلمات ه تند

 ه تتندکالم  های عمدۀیکی از م وله حروف اضافه،روند. میکارهیا با هر   ء دیگری ب محمول یا م ند

   وتنتوّدارای مفتاهیم مدر همراهی با سایر کلمتات ولی  ،انهایی دارای معنی م ت لی نی تندبه ،که اغلب

 بیشتترو انتد دادهدقیق و من جمی از این عناصتر ارائته نت اعریف ،اح ی ات گذشته. شوندای میگ ترده

معانی حروف اضتافه  کارکردها وو ( 1912، خطیب رهبر) اندشناسی حروف اضافه پرداختهبه معنی هاآن

فتی لتذا پتژوهش حاضتر قتدمی کوچتک بتود اتا بتا معرّ ؛انتد  تجو کردهرا در متون قدیم وآ ار ادبی 

هتا بته بررستی آن ةو م ای  - ن ش و ار ا  ۀشده در حوزفیهای معرّچون دیدگاه -رویکردهای  دید 

 ([(ستاره ,علی) 'see] ,علی)'do] ,علی)                                                                  

 

 اف وده                              

[have' (ال کوپ ,علی) ] CAUSE [be-able'  

 [[(شیشه)'BECOME broken]CAUSE[(علی)، 'do،  علی)                                                                  
 

 اف وده                              

[have-as-part'(دست علی، )] CAUSE [be-able' 
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 که حرفی پرکاربرد بود برگ یده شد. باحرف اضافة  ،این حروف بپردازد. در این میان

 غیتر ایاضتافه حترف صتورتبته با ةحرف اضاف (9002)ون ولین در نظر در دیدگاه ن ش و ار ا   

کته در  شتدهگتری ابیتیننشتان صورتبهانها یعنی  ؛موضو  اصلی اس  گرنمایانشده و  فیمکانی معرّ

 شتود.متی اعطتار و ا رپتذیر هتای ا رگتذاهای معنایی در ستاخ  منط تی بته فتران شفرایند پیوند ن ش

ة ف اضتافوحتر ی ازیکت در اصلاوان را می با حرف ،شد مشاهده (9002)فارل که در احلیل  گونههمان

است . از م ایتای  در یتک مکتان بتودنبتاهمای که دارای مفهوم مرک ی طرحواره ح ا  آوردبهمکانی 

کته  است  متانمبتا اتو متییا  هاس مادرب رگ با فرشتهاو یه مواردی چون  (9002)فارل ب رگ احلیل 

رای ارا د بتا اتوانلتذا متی ؛ها نبوددر آن با ةحرف اضاف اعطایچگونگی قادر به او یه  ون ولینرویکرد 

 غیتر بتودنمفاهیم بتاهمای از شبکهقابل ب ط به در ادامه خود که    دان مکانیبودن باهممفهوم مرک ی 

 د.نه ت دارندگی  روابط متنوّکه دارای  اس  مکانی

در  بتا   ظهتور انتوا  گونتاگونمتنتوّ های مفهتومیگر انگی  بیان (9002)فارل از این منظر، احلیل  

 ا تویررا بته دارنتدگییتا  بتودنباهمنوعی از مفهوم  با ةکه هر گروه حرف اضاف آنجا  مالت اس . از

 ایدر  ملتهایتن مطلتب  .یابنتدمتی اکرار قابلیّ در یک  مله  ،ایاضافه های حرفگروهاین  ،کشدمی

 ،در ایتن ویژگتیدهتد. خود را نشان می ،کرد زیبایی پر هایعلی با ح ن با اشتیاق گلدان را با گل چون
کنتد کته عمتل متی ،من مرغ را در قابلمه در یک ساع  پصتم ای چون، در  ملهدرة حرف اضاف مانند با

در یتک  ملته اواننتد متیهر دو  که طوریهب ،و یک مفهوم مربوط زمانی دارد ظرفیک مفهوم مرک ی 

 قابلیّت ( 9002فتارل ) رویکترد بامشابه  ةط یک حرف اضاف  اوسّمتنوّی مفاهیم یآاین باهم شوند. ظاهر

 .یابدمیاو یه 

در  بتاپیشنهادی برای برخی از مفاهیم م ولتة شتعاعی  ینمودار پژوهش حاضر اوان   ،مجمو  در 

اوان ت  از  ،هحترف اضتافایتن ارائه دهد؛ نموداری که در کنار او یه اراباط معانی متفاوت  زبان فارسی

شده در این م الته نشتان احلیل ارائه ید.آاین حرف اضافه بر  متنوّکاربردهای منط ی های ییاو یه بازنما

مفاهیم رویکرد شناختی نیت  استتفاده اوان از گرا میدهد که برای ابیین م ائل دستور در رویکرد ن شمی

در  هتاآناعطتای  چگتونگی سبب خواهد شد اا مطالعة ستایر حتروف اضتافه و ،رویکردب ط این  د.کر
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