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  گرا نقشبررسي  :در زبان فارسي اي اضافه حرف هاي  گروه

  *والي رضايي

  **همايون سعيدي

  چكيده
هاي نحوي جايگاه خاصي را به خـود   پردازي هاي حرف اضافه در نظريه گروه

 ةهـا بـه سـه دسـت     ايـن گـروه   ،در دستور نقش و ارجاع. اختصاص داده است
اول،  ةدسـت  در. شـوند  افزوده تقسيم مـي  ـ و موضوع ،ه، نشانگر موضوعدافزو

دوم، گـروه حـرف    دسـتة در  .كننـد  ادات ايفاي نقش مي در قالبها  اين گروه
سـوم، حـرف اضـافه     ةدر دسـت . باشـد  هاي محمول مي اضافه يكي از موضوع

نوشـتار   .افزايـد  بر معناي بنـد نيـز مـي    امانشانگر موضوع براي محمول است 
در زبـان فارســي داراي   اي اضـافه  حـرف  دهـد كــه گـروه    حاضـر نشـان مـي   

ـ  بـه تواند  مي ،عالوه بر نقش ادات ،كاركردهاي مختلفي است و نشـانگر   ةمنزل
عنوان مفعول مسـتقيم و برخـي    بههاي دومفعولي و گاهي  موضوع در ساخت

نشـانگر   اي اضـافه  حرف هاي   گروه ،در اين جستار .كار رود بههاي ديگر  نقش
بـه ده دسـته تقسـيم     ،يابنـد    مـي  تظـاهر ها  آن با توجه به افعالي كه با ،موضوع

حـرف  هاي ناگذر حركتي، گـروه    همراه با فعل اي اضافه حرف گروه . ندا شده
در  اي اضـافه  حـرف  و گروه  ،مكاني و غيرمكاني همراه با فعل ربطي اي اضافه 

 ،در ايـن پـژوهش   ،كـه  اسـت هاي فعل سبك فارسي از ديگر مواردي   ساختار
  .شده است بررسي
افـزوده،   ــ  گروه حرف اضافه، افزوده، نشانگر موضوع، موضـوع  :ها واژهكليد
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  مقدمه .1
هاي مختلـف    و در جمله استبسامد زبان فارسي   هاي پر  يكي از سازه اي اضافه حرف گروه 
هـاي    نقـش  ،هاي زيـر   جملهدر . اي وابسته كاربرد دارد  مستقل يا سازه اي هسازعنوان  بهزبان 

 :شود مي داده اي مستقل نشان  عنوان سازه به اي اضافه حرف مختلف گروه 

  .خواند  درس مي هخان در كتاب او .1
 .نازد  ميبه دانشمندان خود  ايران .2

 .است از ابريشماين پارچه  .3

 .خوريم  فريب نمياز دشمن  ما .4

 .داد به دوستشآن پسر كتاب را  .5

 .گفتند  پهلوان ميبه او اهل محل  .6

 ؛رود ميكار  بهو قيدي نيز  ،اسمي، صفتي هاي  منزلة وابستة گروه   به اي اضافه حرف گروه 
  :هاي زير  مانند نمونه

  )وابستة گروه اسمي( .ضروري است با بزرگان فرهنگ و ادبمصاحبه . 7
 )وابستة صفت(. خود است از برادر بزرگتر   علي بلند .8

  )وابستة قيد( .كند  مطالعه مياز من   تر بيش او. 9
 ،و متفاوت است زبان فارسي اي اضافه حرف هاي   گروهنويسان دربارة   دستورهاي  ديدگاه

 دستور نقـش و ارجـاع   در. دارند اين زمينه اختالف نظر شد، در  گونه كه اشاره خواهد   همان
)Role and Reference Grammar(، ارائه شده كـه   اي اضافه حرف هاي   اي از گروه بندي  دسته
 .و قابل توجه است مفيد زبان فارسي اي اضافه حرف هاي   آن براي بررسي گروه كردن طرحم

در اين زمينه و معرفي اجمـالي دسـتور    شده انجام مطالعات برخي پس از مرور ،در اين مقاله
  .بر اساس اين نظريه ارائه خواهد گرديد اي اضافه حرف هاي   گروه  بندي  نقش و ارجاع، دسته

  
  مطالعات پيشين. 2

دانند كه نسبت ميان دو كلمه را   مياي  حرف اضافه را كلمه) 234 :1373( قريب و همكاران
طوري كه معني كلمة اول بدون ذكر  بهبيان كند و ما بعد خود را متمم كلمة ديگر قرار دهد، 

را  10 در نمونـة  اي اضـافه  حـرف  هـاي   نويسندگان اين كتاب، گروه. كلمة دوم ناتمام باشد
 .نامند   مي واسطه براي فعل همفعول ب

  .برد از دبستان به خانههوشنگ ديروز كتاب را  .10
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داند كه نقش اسـم يـا ضـمير يـا گـروه        اي مي  حرف اضافه را كلمه )24: 1374(ارژنگ 
نماي اسمي است كه متمم كلمة  نقشحرف اضافه . دهد  اسمي را كه همراه آن آمده نشان مي

پيروي است كه خود وابستة فعل  ةنماي جمل نقشطور كه پيوند وابستگي،  همانديگر است، 
 :پايه است ةجمليا اسمي از 

  به ديدن اورفتم  .11
از نظـر  « :نويسـد   ايشان در بيان تفاوت مفعول غيرصريح يا باواسطه بـا مـتمم فعـل مـي    

زيرا هر دو اسمي هسـتند كـه بـا كمـك      ؛اند هاي باواسطه به متمم فعل شبيه  صوري، مفعول
  :هاي زير  اند، مانند مثال  آمدهيكي از حروف اضافه در جمله 

  .با او جنگيدم. 12
  .آمدم يلبا اتومب .13

كه جمله ناقص  آن بيتوان از جمله حذف كرد   در اين است كه متمم را ميها  آن اما فرق
  .»شود   مي اي از جمله حذف كنيم، جمله ناقص شود ولي اگر مفعول را بدون هيچ قرينه

كـه هـر    نـد ا عقيـده اين  در مبحث انواع متمم بر) 109: 1379( وحيديان كاميار و عمراني
ها الزامي اسـت جـز مـتمم      متمم ةوجود هم. اسمي كه پس از حرف اضافه بيايد متمم است

) 77: 1374(باطني . آيد  شمار مي بهتنها متمم فعل از اجزاي جمله  ،ها  متمم ةاز ميان هم. قيدي
داند و معتقد است كه جايگاه ادات را   هاي قيدي مي  را از نوع گروه اي اضافه حرف هاي   گروه

  .كنند  در ساختمان بند اشغال مي
غيروابسته و  اي هساز نقشدر هم  اي اضافه حرف گروه  ،)96: 1374(زاده  غالمعلينظر  به

كـار   بـه و قيـدي   ،هـاي اسـمي، صـفتي    منزلة وابستة پسين گروه بهو هم كند  ميعمده عمل 
  :هاي زير را دارد نقشغيروابسته، ي   ا سازه در نقشيعني  ،در حالت اول. رود مي

 .رفته است بازار به خريد براياو : قيد) الف

  .زدند سر داوود بهها  آن :مفعول مستقيم) ب
  .بومي اين پرسش را بپرسيد گوي سخن يك از: مفعول غيرمستقيم) پ
  .است هاي حركتي  مهارت ةدربار فصل نخست: مسند) ت
و قيـدي بـا    ،هـاي اسـمي، صـفتي    عنوان وابستة گروه بهكاربرد گروه حرف اضافه را  او
  .دهد هاي زير نشان مي نمونه
 .اي نيست  امر تازهزبان  بهتوجه : وابستة پسين گروه اسمي) ث

  .من شد ياز نقاش نقاشي شما زيباتر: وابستة پسين صفت) ج
  .دود  او تندتر از من مي: وابستة پسين قيد) چ
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گونه   را اين اي اضافه حرف ها و روابط دستوري گروه   نقش )192: 1387( الديني  ةمشكو
  :شمرده است  بر

  .از خانه تا محل كار: اي اضافه حرف گروه همراه در گروه ) الف
  .جا تا به اين: گروه همراه حرف اضافه) ب
  .هستندهاي كشور   كشاورزان از روستا: با رابطة دستوري مسند) پ
  .آن دختر كتاب را به مادرش داد: واسطه هبا رابطة دستوري مفعول ب) ت
  .باغبان براي ما گل آورد: با رابطة دستوري بهره بر) ث
  .آب بدهيد ها گل به: با رابطة دستوري مفعول) ج
  .خوريم  فريب نمي دشمن ازما : با رابطة دستوري عامل) چ
  .كردند  بازي مي توپ با: با رابطة دستوري ابزاري) ح
  .در خانه، در خيابان: با رابطة دستوري قيد، ادات) خ

دستورنويسان دربارة گروه حرف اضافه مشكالت و  آراي گونه كه مالحظه گرديد،  همان
 ، ارژنـگ )1373( قريـب و همكـاران   ترتيب از  در سه جملة زير كه به، مثالً ؛تناقضاتي دارد

 عنوان مفعول باواسـطه  بهبرگرفته شده، گروه حرف اضافه ) 1374( زاده غالمعليو  ،)1374(
  :شده است   در نظر گرفته) غيرمستقيم(

  .به خانه برد دبستان از را كتابهوشنگ ديروز . 14
  .نبرد كردم وا با .15
  .اند  از داوود مقداري پول قرض گرفتهها  آن .16

 15 ةباشد ولـي در جملـ     مي قابل حذف 14 جملةدر  اي اضافه حرف كه گروه    در حالي
ارژنگ مواردي را كـه  . واسطه ناميده شده است  مفعول باقابل حذف نيست و به همين دليل 

كه جمله ناقص شود، متمم در نظـر   اينتوان حذف نمود، بدون   را مي اي اضافه حرف گروه 
مستقيم در نظر گرفته شده گروه حرف اضافه به اين دليل مفعول غير ،16 ةجمل در. گيرد  مي

 هاي حرف اضافه در  گروهيا مثالً،  .است كه داراي نقش نحوي متمم فعل متعدي دومفعولي
كــه    حــالي ، درانــد ازيمفعــول غيرصــريح  ،طبــق نظــر ارژنــگ، 18و  17 جمالتــي ماننــد

  .گيرد  مي را گروه حرف اضافه با رابطة دستوري عامل در نظرها  آنالديني   ةمشكو
  .رنجيدي من ازتو . 17
  .ترسيم نمي دشمن ازما . 18
هـايي كـه بـا      تمام گروه« :دكرتوان ذكر   را مي) 1374( اي ديگر نظر باطني  عنوان نمونه  به
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هاي قيدي هستند و جايگاه ادات را در سـاختمان    شوند از نوع گروه  اضافه شروع مي    حرف
  .»كنند  بند اشغال مي

براي ) adjunct(ادات  ،)Radford, 1997( شناساني مانند ردفورد  نظر زبانكه در    حالي   در
   كه در آن رويدادي رخ ،رود كه زمان، مكان يا حالتي را  مي كار  اي اختياري به  بر سازه   داللت

مـوارد بسـياري وجـود دارد كـه      ،هاي زبان فارسي  اساس داده بر. كند  دهد، مشخص مي  مي
سـاختي جملـه را     شـود و خـوش     مي ساختار جمله اضافه سبب خلل در  حذف گروه حرف

  :دهد، مانند  قرار مي تأثير تحت
  .ماند        مي گل دسته بهاو . 19
  .گذاشت ميز رويمريم گلدان را . 20

هـاي    هاي مختلف دربارة حرف اضافه و گـروه   بنا بر مطالب فوق، تعاريفي كه از ديدگاه
ديگـر در تضـاد و تقابـل قـرار      ند و گاه بـا يـك  ا متفاوتاند بسيار   شدهارائه  اي اضافه حرف 

  .سازد  را در اين زمينه آشكار مي  تر بيش گيرند و همين امر ضرورت پژوهش  مي
  

  دستور نقش و ارجاع. 3
همكـاري   با) Van Valin( از دستور است كه ون ولين گرا نقشدستور نقش و ارجاع مدلي 

در  ،اين نظريه. ارائه كرد 1980در دهة آن را ) Foley( چون ويليام فوليشناسان ديگري   زبان
در ابتدا،  ،بنابراين، جمالت. گيرد  نظر مي ، زبان را ابزاري براي ارتباط كالمي دروهلة نخست

اي   دستور نقش و ارجـاع نظريـه  . شوند  هاي معنايي و ارتباطي توصيف مي  بر حسب كاركرد
بازنمون نحوي يك جمله معادل با سـاختار واقعـي آن اسـت كـه شـامل      اي است،   اليه يك

بازنمون نحوي از طريق اصول منظورشناسي كـالم بـه    .شود  ترتيب كلمات و واژگان آن مي
  .شود  بازنمون معنايي مرتبط مي

طـور   بهشناختي را   هاي زبان  نظريه )Van Valin and LaPolla1, 1997( الپوال ون ولين و
زبان است و به همين  ةترين جنب  در گروه اول، نحو مهم. كنند  بندي مي  دو گروه طبقهكلي به 

آثـار   تـوان در   بارز ايـن ويژگـي را مـي    ةنمون. شود  گفته مي »نحو بنيان«دليل به اين نگرش 
وجـود نحـو   هـا   آن هايي قرار دارند كه همگـي   نظريه ،گروه دوم در .چامسكي مشاهده كرد

ـ    مختار و مستقل زبان را نفي مـي   خود ةعنوان هست  به اهميـت عوامـل ارتبـاطي و     ركننـد و ب
  .ورزند  ميكيد أتهاي دستوري   شناختي در توصيف و تحليل ساخت

هـاي ارتبـاطي و     هـاي دسـتوري بـا توجـه بـه كـاركرد        در دستور نقش و ارجاع، نظـام 
و كاربردشناسي زبان بسـيار  شوند، بنابراين نقش معناشناسي   معناشناختي تجزيه و تحليل مي
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 هـا   تعامل ميـان ايـن حـوزه    نحو از بين رفته و ةطوري كه استقالل حوز  به ؛قابل توجه است
  .دهد  زباني را تشكيل مي ةهاي اصلي اين نظري  پايه

  
  ساخت معنايي و ساخت نحوي 1.3
طور متفاوتي    بهها را   مقولهها اين   يابيم اما زبان  ها مي  همة زبان هاي معنايي خاصي را در  مقوله
   هـا بـين محمـول     زبان ةتمايز معنايي اساسي در هم .سازند  ساختار نحوي خود ظاهر مي در
)predicate(هاي آن  ، موضوع   )arguments (محمول رويداد يا . و عناصر غيرموضوعي است

آن  كننـدگان در   شركتها   موضوع. گردد  فعل بيان مي باكند و اغلب   موقعيتي را توصيف مي
در قالب هستند كه اغلب  اي ارجاعيهاي   بنابراين، عبارت ؛كنند  عمل يا رويداد را معرفي مي

عناصر غيرموضوعي چيزي را دربارة زمان يا مكان رويداد يا  .شوند  هاي اسمي بيان مي  گروه
  :بينيم  عناصر معنايي جهاني را در شكل زير مي. كنند  بيان مي موقعيت

  

 محمول  ها موضوع+      
 

  ها موضوعغير

) nucleus( هسـته  :ند ازا عبارتباشند،   كه با موارد باال معادل مي ،هاي نحوي عمده      سازه
 و ،گيـرد   بـر مـي   هـاي آن را در   كه هسته و موضوع) core( مركز، شود  كه شامل محمول مي

كلماتي كـه كـل مركـز را توصـيف      ها و  ها، گروه  كه شامل غيرموضوع) periphery( حاشيه
 .شود  ميبر اين اساس تحليل جملة زير در ادامه، . شود  كنند مي  مي

  .حسن دوستش را در دانشگاه ديد .21
 اسـت  ديدنمحمول معنايي فعل  .كنيم  براي تحليل اين جمله، ابتدا محمول را تعيين مي

هستند و ايـن   دوستشو  حسنهاي آن،   موضوع. دهد  كه هستة نحوي جمله را تشكيل مي
 ،دانشگاه درمكان،  اي اضافه حرف گروه اختياري  .دهند  مركز را تشكيل مي ،هم سه سازه، با

 كلمـات  ةكـه بـر طبقـ     جاي اين   به ،بايد توجه داشت كه اين تحليل .گيرد  در حاشيه قرار مي
كه در  ،هاي نحوي  موضوعبه  .باشد، بر كاركرد متمركز است   تمركز داشته...) اسم و فعل و (

. باشند )oblique( گويند و ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم  آيند، موضوع مركز مي  مركز مي
هايي مانند انگليسي بـا حـرف اضـافه      هايي هستند كه در زبان  هاي مستقيم مركز آن موضوع
  .شوند  ميحروف اضافه مشخص با مستقيم مركز   هاي غير  موضوع .ندشو  دار نمي  نشان

هايي   گروه موضوع. ساني در نحو دارند هاي معنايي رفتار يك  هاي خاصي از موضوع گروه
 ،ها  گروهي از موضوع. دارند) agent( معنايي عامل   نقش كنند عموماً  فاعل عمل ميدر نقش كه 
جا از   اين در .دارند) patient( پذير كنشنقشي شبيه به  كنند، عموماً  مفعول عمل ميدر نقش كه 
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) actor( گروهي كه از نوع عامل هستند، اثرگذار شود، يعني،  يافته استفاده مي  هاي تعميم  نقش
را  هـا   ايـن نقـش   .شـوند  ناميده مـي ) undergoer( ، اثرپذيرندپذير كنشو گروهي كه از نوع 

هـاي معنـايي     تعدادي نقش ةها دربردارند  آن اند، زيرا هركدام از  ناميده) macrorole( نقش  فرا
توانـد    پذير مـي   كه اثر  حالي  در ؛گر باشد  گذار ممكن است عامل، ابزار يا تجربه  اثر. اند خاص
  :هاي زير نشان داد  توان در جمله  اين امر را مي .كننده باشد  پذير، پذيرنده يا دريافت  كنش

  .بچه گلدان را شكست .22
  .كرد   علي توپ را پرت .23
  .كرد   گرم  ها را سر  او بچه. 24

پـذير،    ترتيـب داراي نقـش معنـايي كـنش      بـه  هـا   بچهو  توپ، گلدانهاي فوق   در جمله
فقط  مكن استها م  بعضي محمول. ندپذير  اثرها  آن ةحالي كه هم   در ند،گر  و تجربه ،پذيرنده

  :نقش باشدتواند يكي از دو كالن   آن موضوع مي باشند و   يك موضوع داشته
  )گذار  اثر( .دود  احمد مي. 25
 )پذير  اثر( .شود  يخ ذوب مي. 26

. پذير معادل روابط دستوري فاعل و مفعول نيستند  گذار و اثر  نمود كه اثر   نشان  بايد خاطر
  :داد   هاي زير نشان  توان در جمله  اين عدم تطابق را مي

  .ا شكستبچه گلدان ر .27
  .شد   گلدان شكسته .28

در  پـذير   اثـر  28كه در جملة    حالي   پذير است در  اثر گلدان گذار و  اثر بچه ،27 در جملة
  .است   گرفته   جايگاه فاعل قرار

  
  در دستور نقش و ارجاع اي اضافه حرف هاي  بندي گروه  طبقه 2.3

حـروف  كـه شـامل     بر اساس اين ،اي اضافه حرف هاي  در نظرية دستور نقش و ارجاع گروه
 محمـولي  ةحروف اضـاف : گيرند  در دو مقوله قرار مي ،اضافة محمولي يا غيرمحمولي بشوند

)predicative prepositions (كنند، يعني اطالعات معنايي اساسـي   ها عمل مي  مانند محمول 
آيد، براي بندي كه   ميها  آن دنبال بهحسب موضوعي كه   حسب معني خود و هم بر  ، هم بررا

 غيرمحمـولي  ةاضـاف    حروف .)VanValin, 2005: 21( كنند  شوند، فراهم مي  ظاهر مي در آن
)non-predicative prepositions (   كننـد و    اطالعات معنايي اساسي براي بنـد فـراهم نمـي

 ،اي اضـافه  حرف هاي   چنين بين گروه هم .)ibid: 22( كند محمول تعيين ميرا ها  آن موضوع
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در دسـتور نقـش و    .وجـود دارد  موضوع محمول اصلي باشد يا نباشد، تمايزاز اين نظر كه 
  .شد خواهد بررسي ،در ادامه ،كه است رفي شدهمع اي اضافه حرف ارجاع، سه نوع گروه 

  افزوده اي اضافه حرف گروه  1.2.3
كنند، يعني براي بندي كه در    مي ها عمل  محمولي مانند محمول ةدر اين گروه، حروف اضاف

اين اطالعات معنايي هم مبتني بـر معنـي   . كنند   مي شوند اطالعات معنايي فراهم   مي آن واقع
ايـن،    بر  بنا .آيد  ميها  آن خود حروف اضافه است و هم مبتني بر معني گروه اسمي كه پس از

اي، رويـداد يـا     به شيوه ،، يعني عناصري كهاند اداتافزوده يا  اي اضافه حرف هاي  اين گروه
 .كنند  توصيف مي ،كردهموقعيتي را كه محمول اصلي بيان 

 .من معلمم را در خيابان ديدم. 29

  .كند  برادر بزرگم در دانشگاه تدريس مي. 30
  .كند  زيون تماشا مييعلي بعد از انجام تكاليفش تلو. 31

  
  افزوده اي اضافه حرف گروه اي سازه بازنمون. 1 نمودار

 جمله                                        
  بند                                          
  حاشيه          مركز                                                                     

  
  هسته                  گروه اسمي                گروه اسمي                                  

 محمول                      گ ح                                                                      

  
  مركز                                                                        

  

  هسته         گروه اسمي                                                             
  محمول                                                          

  حرف اضافه                                                      
 ديدم        خيابان         در               معلمم را          من                             
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كـه    ايـن ). مكان يا زمان رويداد( افزايد  هاي باال، حرف اضافه بر معني جمله مي  در جمله
كند، با تغيير حرف اضافه و مالحظة چگونگي تغيير   حرف اضافه چگونه به معني كمك مي

  :شود   مي جمله مشخصمعني 
  .كنار ميز است /زير/ كتاب روي .32

  نشانگر اي اضافه حرف گروه  2.2.3
جا، خود حرف اضـافه   ايندر . است خالف گروه قبلي، غيرمحمولي هب ،اين گروه موضوع

جانشـين آن  توانـد   نمـي كند و حرف اضافة ديگري   به اطالعات معنايي اساسي كمكي نمي
را با يك حـرف  ) oblique core argument(هاي غيرمستقيم مركز   ها موضوع  اين گروه. شود

  :زير هاي نمونهمانند . كنند  اضافه مشخص مي
  .علي دادم* در */از /من كتابم را به. 33
 .بخشيد من بهپدرم اين خانه را  .34

 .سپردم او بهخانه را  .35

  .آموختم از استاد اين نكته را. 36
، سـه موضـوع دارنـد و    آموختنو  سپردن ،بخشيدنها، يعني   باال، محمولهاي   مثال در

  .كند  حرف اضافه موضوع سوم را مشخص مي

  
  نشانگر موضوع اي اضافه حرف    اي گروه  نمون سازه  باز .2 نمودار

 جمله                                       
  بند                                          

 مركز                                                       

  
  

  هسته          گروه حرف اضافه              گروه اسمي           گروه اسمي                           
  

  محمول  گروه اسمي              حرف اضافه                                                              
  

 من           بخشيد               به                         نه را       اين خا                     پدرم                     
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 افزودهـ  موضوع اي اضافه حرف گروه  3.2.3
عـالوه بـر    ،افزايند و  شود كه بر معني جمله مي  اين گروه، شامل حروف اضافة محمولي مي

  .كنند  معرفي مي كنندگان در رويداد را شركتآن، يكي از 
  .كتاب را در كيفش گذاشتآموز  دانش .37
  .را در كمان نهاد او تير .38

  
  افزوده ـ موضوع اي اضافه حرف اي گروه   سازهن بازنمو .3 نمودار

  
 زبان فارسي بر اساس دستور نقش و ارجاع اي اضافه حرف هاي   تحليل گروه. 4

در دستور نقش  اي اضافه حرف هاي   بندي گروه  مشاهده شد، تقسيم 3.2گونه كه در بخش   آن
. گيـرد   بـر مـي   نـد، در ا جملـه اي مسـتقل در    كه سازه ،را اي اضافه حرف هاي   و ارجاع گروه

 .شـوند  ميبررسي  مستقل زبان فارسي اي اضافه حرف هاي   تنها گروه ،در اين مقاله ،بنابراين
ـ مطرح گرديد، در واقع تمايز بـين موضـوع و ادات و    3.2تمايزي كه در بخش  معيـار   ةارائ

 جمله                                                             
  بند                                                                   

  مركز                                           
  

  هسته       اي     گروه حرف اضافهگروه اسمي                                     گروه اسمي          
 

  
  مركز              محمول                                                                                           

  
  هسته        گروه اسمي                                                                                       

  

  محمول                                                                   
  

  حرف اضافه                                                                       
 ميز            گذاشت        روي             كتاب را                            حسن                              
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 دسـتوري بـوده اسـت    ةو از موضوعات مورد اختالف در نظريـ  استها  آن براي شناسايي
)Croft, 2001 VanValin, 2001; Dowty, 2003;(.  

شـوند،    آن انتخاب ميبا يعني فعل، كه  ،معنايي به هستة خودنحوي و  نظر ها از  موضوع
ادات بخشي از مـدخل   .اند هايي اجباري و بخشي از مدخل واژگاني فعل  ترند، سازه  نزديك

 ،كنند كـه   را توصيف مي... واژگاني فعل نيستند و زمينه يا وضعيت زماني، مكاني، حالت و 
هـايي    دهـد و سـازه    فعـل رخ مـي   وسـيلة   بـه ده در آن زمينه يا وضعيت، رويداد توصيف ش

 عنـوان دو قطـب مخـالف در پيوسـتار     بـه ادات  شناسان دربارة موضـوع و   زبان .ندا اختياري
هـاي اجبـاري و اختيـاري      صورت وابسـته  بهترتيب  بهتوافق نظر دارند كه ) ادات/ موضوع(

  :كنند  تحقق پيدا مي
  .علي كتاب را در تاقچه گذاشت. 39
  .علي كتاب را در تاقچه ديد. 40

نقاط . ادات است 20در جملة  موضوع و 39جملة  در) در تاقچه( اي اضافه حرف گروه 
هـا بـه آن اشـاره      نظريه ةوجود دارد كه معموالً هم) ادات /موضوع( بينابيني هم در پيوستار

هـا    كه در بعضي بافت ،ادات را اي اضافه حرف گروه  )Dowty, 2003( ، دوتيالًمث .اند  نموده
 .نامـد   مـي ) subcategorized adjunct( شـده  اي  كنـد، ادات زيرمقولـه    شبيه متمم رفتـار مـي  

  .باشند   ممكن است در نقاط بينابين گرايش به موضوع بودن داشته) ادات( هاي اختياري  سازه
  .او به خانه رفت. 41
  .كرد   او به طرف ساحل شنا. 42
  .قطار رسيد حسن به ايستگاه. 43

پذير اسـت كـه مرجـع آن      در صورتي امكان) به خانه(حذف عبارت جهتي  ،41در جملة 
هـدف   42كـه در جملـة      در حـالي . )Croft, 2001: 27( گو مشخص باشدو براي طرف گفت

تشـخيص   ،شـود   كه مالحظه مي چنان. شود  تواند حذف   تر مي  آزادانه )طرف ساحل به( حركت
اختياري بودن هميشه آزمون مناسبي براي  .است تر  ها دشوار  گرايش به موضوع براي اين سازه

بـا   ،43 جملـة  در يسـتگاه به ا و 41 ةجمل در به خانه اي اضافه حرف گروه . تعيين ادات نيست
  .باشندمعنايي و نحوي فعل ) valence( رسد بخشي از ظرفيت  نظر مي به ،وجود اختياري بودن

بنـابراين،   .شود   مي دريافت رسيدنو  رفتنهايي مانند  فعلاز ) goal(نقش معنايي هدف 
عنـوان موضـوع پديـدار     بـه ممكن است از نظر نحوي و معنايي ) ادات(هاي اختياري   سازه
مكـن  هـاي اختيـاري كـه م    و تمايز سازه   دشواري تشخيص). VanValin, 2001: 93( شوند
 )2003( دوتـي  هاي ديگري شـده اسـت، مـثالً     تحليل ةموضوع واقع شوند سبب ارائ است
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بـه ايـن    .ت بودن متمم ارائه نموده اسـت ااي را مبني بر متمم بودن ادات و اد تحليل دوگانه
 .شود متغير اسـت    مي سان بر حسب محمولي كه با آن همراه اي يك  معني كه وضعيت سازه

شـود    هاي تشخيصي وجود دارد كه سه مورد آن ذكر مي  آزمون براي تعيين موضوع و ادات
)Merlo and Esteve 2006; Schütze, 199(.  

 ها  تري از محمول محدود ةها نسبت به ادات با گستر  موضوع :وابستگي به محمول )الف
  .شوند  همراه مي

  *)تحسين كرد*/ زده كرد شگفت( را از خطر آگاه كردها  آن او. 44
  .گونه نيستند  ها اين   موضوعكه    در حالي ،تكرار شوند مكن استم ادات: تكراري بودن )ب
  .سكوي قهرماني ديدم او را در مسابقات بر. 45
  .به علي داد /او كتاب را به احمد*. 46
كـه ادات     در حـالي  ،نـد ا فعـل هاي اجبـاري يـك     ها وابسته  موضوع: اختياري بودن )پ

  .افزايند  زيرا چيزي به معني فعل نمي ؛ندا اختياري
  .مريم كتاب را در قفسه گذاشت. 47
  .مريم كتاب را گذاشت .*48

بر حسـب سـه ويژگـي     اي اضافه حرف هاي   در اين بخش، طرحي كلي از كاركرد گروه
  :شود   مي ارائهها  آن ةعمد

  )موضوع - (+/ اي اضافه حرف طبيعت معنايي گروه  )يك
  )مركز - (+/ها  آن رفتار نحوي )دو
  )محمولي - (+/ ها  آن ةمقولة حرف اضاف) سه

دهد كـه    دست مي   بهرا  اي اضافه حرف هاي   ها، نظامي از انواع گروه  تركيب اين ويژگي
شناسـي   معنـي دسـتور نقـش و ارجـاع     .شود  هايي از زبان فارسي ارائه مي  موارد آن با داده

در تحليـل   ،گيرد و  آغاز براي تحليل بند در نظر مي ةرا نقط) lexical Semantics(واژگاني 
كـاركردي از   عنـوان موضـوع يـا ادات،    بـه  ،كننـده  شـركت اعتبار يك  مبتني بر اين نظريه،

  .شناسي فعل است معني
 

  )محمولي+ مركز،  -  موضوع، - (افزوده  اي اضافه حرف هاي   گروه 1.4
هـا و    مبتنـي بـر تمـايز بـين موضـوع     در دستور نقش و ارجاع، تمايز بين مركز و حاشـيه  

ماننـد   ،ادات گروهـي  :انـد از   دو نـوع غيرموضـوع يـا ادات عبـارت     .اسـت  ها  موضوع  غير
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حـرف  ادات گـروه  . ماننـد قيـود   ،اي اضـافه  حـرف  غيرو ادات  اي اضـافه  حرف هاي   گروه
قيود هم مركـز  بعضي . شوند  و عمدتاً در حاشيه پديدار مي ندمركز ةكنند  توصيف اي اضافه 

قيـود   ،در واقـع . آيند  نيز در حاشيه ميها  آن و) ديروز(مانند قيد زمان  ،كنند   مي را توصيف
 قيـود وجهـي   مـثالً . را توصـيف كننـد  ) و بنـد  ،هسته، مركز( ممكن است هر سه الية بند

)aspectual adverb(،  كنند  ، هسته را توصيف مي»پيوسته«و  »كامالً«مانند.  
هـاي    هاي بـارز آن گـروه    اي متداول بند هستند، مثال  كنندگان حاشيه  ها شركت  اين گروه

عنـوان هسـته در گـروه     بـه ها، حرف اضافه   اين گروه در. اند مكانيزماني و  اي اضافه حرف 
هـا    افـزوده  .كند  كه در جايگاه نحوي ادات ظاهر شده است، ايفاي نقش مي ،اي اضافه حرف 

 كننـد و   مشـخص مـي   ...لحـاظ زمـاني، مكـاني و     بـه كنـد،    محمول بيان مـي موقعيتي را كه 
خللـي در سـاختار جملـه وارد    هـا   آن ند و حـذف ا اي  حاشيهدارندة اطالعات اضافي و   بر  در

ساختي جمله   كاهد اما خوش  از غناي اطالعات موجود ميها  آن گذاشتن كند، يعني كنار  نمي
 كه حروف اضافة محمولي براي بنـدي كـه در    خصوص اين در .دهد  قرار نمي تأثيررا تحت 

گفـت كـه در زبـان فارسـي، در       توان   مي كنند،  شوند اطالعات معنايي فراهم مي  آن واقع مي
دار هستند، حرف اضافه مفهوم و كاربرد گـروه    صورت گروه حرف اضافه   بههايي كه   افزوده

  :كند  اسمي پس از خود را تعيين مي
  )مكان. (دوستم را در خيابان ديدم .49
  )زمان. (كند  او بعد از كالس ورزش مي .50
  )همراهي. (گردش رفتند   ها با دوستان خود به   آن .51

هـا    تـرين بسـامد را در جملـه    ها معموالً بيش  هاي زبان فارسي، اين گروه  با توجه به داده
چنـين    هـم . نمايند مورد نظر گوينده ايفا ميزايي در بيان افكار و مفاهيم  دارند و نقش به س

در ها  آن اي بودن، حذف  افزايند، با وجود حاشيه  اي متعددي را بر جمله مي  اطالعات حاشيه
  .شود  بسياري از موارد، سبب عدم برقراري ارتباط، مطابق منظور نويسنده، مي

  .گويند  قديم مي از آغاز تا مشروطهبه نثر فارسي . 52
هـا   آن ند ولي حـذف ا شده در جملة باال از نوع ادات مشخص اي اضافه حرف هاي   گروه

  .سبب خلل در رساندن منظور نويسنده است
  

  )محمولي ةحرف اضاف - مركز، +  موضوع،(+ نشانگر موضوع  اي اضافه حرف هاي   گروه 2.4
ده، حروف اضافة غيرمحمولي اطالعات كربيان  )VanValin, 2005: 22( گونه كه ون ولين  آن
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 كند،  محمول تعيين ميرا ها  آن گروه اسمي پس از كنند و  به بند اضافه نمي اي معنايي اساسي
آن  وسـيلة  بهند و ا محمولشناسي   اين حروف اضافه كاركردي از معني. مركزند موضوعيعني 

هـا معمـوالً موضـوع      در اصطالحات دسـتور نقـش و ارجـاع، ايـن گـروه      .ندشو تعيين مي
كه نه  ،عبارت ديگر، حرف اضافه موضوع غيرفرانقش را به .شوند  مي  غيرمستقيم مركز ناميده 

هايي هستند كه بـا    مركز آن مستقيمهاي   موضوع. كند  مشخص مي است، اثرگذار و نه اثرپذير
اضح براي موضـوع  هاي و  مثال .يعني اثرگذار و اثرپذيرند شوند، دار نمي  حروف اضافه نشان

هايي مانند انگليسـي و    هاي انتقالي در زبان  فعل ةكنند  هاي دريافت  غيرمستقيم مركز، موضوع
  :فارسي است

  .علي كتاب را به مريم داد. 53
حـرف   كننده دارد كه در فارسي با  درجملة باال گروه مشخص شده نقش معنايي دريافت

 از سـوي هـا حـروف اضـافه      داشت كه در اين گـروه بايد توجه . گردد  تعيين مي »به«اضافة 
  .يابند  هاي خاص اختصاص مي  قواعدي به موضوع

  .احمد كتاب را به علي داد. 54
  .احمد كتاب را به علي نشان داد. 55
  .احمد كتاب را به علي آموخت .56

و  ،گر  دارنده، تجربه(ترتيب  بههاي معنايي،   در تعدادي از نقش) علي(هاي فوق  در جمله
در هر . شود   مشخص مي »به« ةاضافشود، اما در هر مورد فقط با حرف   ظاهر مي) شونده  آگاه
قرار گرفته، با وجـود تغييـر در نقـش، در بـاز نمـون       »به«گروه اسمي كه قبل از آن  ،نمونه

در زبـان فارسـي، حـرف اضـافه و     : باشـد   معنايي، موضوع نخستين براي محمول پاياني مي
 ،گيرند، با توجه به معني و مفهوم محمول  كه در اين دسته قرار مي اي اضافه حرف ي ها  گروه

ست كه كار فعل از چه جهت بـه چـه جهتـي توجـه     ا شوند و معموالً بر اين مبنا  تعيين مي
گـذار    دار نيسـت و اثـر    توان گفـت وقتـي محمـول معمـوالً جهـت       اين مي  بنابر ؛است   داشته
  .57 دارد، مانند جملة مفعول مستقيم وجود ،كار است، در جمله واقعي ةدهند  انجام

  .او كتاب را فروخت .57
دهندة توجه يـا حركتـي از طـرف     اما در مواردي كه محمول داراي جهت است و نشان

هـا    كند، ايـن محمـول    پذير، عاملي معنوي يا مادي را دريافت مي  اثرگذار است و معموالً اثر
  :است »به«همراه آن اغلب  ةاضافگيرند و حرف   غيرمستقيم ميمعموالً مفعول 

  .آموزگار مطلب را به شاگرد ياد داد .58
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زنــد و   مــي   دار اســت و كــار اصــلي از آموزگــار ســر  محمــول جهــتجملــه، در ايــن 
عمومي  ةنمودار مفاهيم متعددي است ولي جنب »به« ةحرف اضاف .كننده شاگرد است  دريافت

  .ديگر مفاهيم آن قرار داردس أراست و اين جنبه در آن سمت نمايي 
  .اي به او فرستادم  نامه. 59

گيري حركت كـامالً    چون سخن از يك عمل فيزيكي است، مفهوم سمت ،در مثال فوق
 اي اضافه حرف جهت از گروه    در مواردي كه محمول داراي جهت است ولي .آشكار است

  .شود  مشخص مي »از« ةبا حرف اضاف اي اضافه حرف شود، گروه   آغاز مي
  .من كتاب را از او گرفتم .60

كند، دو معني   كه انتخاب مي اي اضافه حرف با توجه به  ،محمول ،62و  61 هاي  در مثال
  .ردمتضاد دا

  .مطلب را از او آموختم. 61
  .مطلب را به او آموختم. 62

  نشانگر موضوع اي اضافه حرف    گروه ةهاي پذيرند  محمول 1.2.4
 بـه ده گـروه زيرتقسـيم   پذيرنـد   مـي نشانگر موضوع  اي اضافه حرف هايي كه گروه   محمول

هـاي زيـر آمـده،      كه در بعضي از گـروه  ،شايان ذكر است كه منظور از واژة متمم .شوند   مي
در ايـن   ،هـا   مـتمم . كنـد   آيد و جمله را تكميل مي  دنبال فعل مي بهبخشي از جمله است كه 

   شــوند  هــاي مربــوط بـه خــود محســوب مــي   هــاي اجبـاري جملــه   مفهـوم، اغلــب بخــش 
)Richards et al., 1992(.  

 عنـوان موضـوع سـوم خـود     بـه را  اي اضـافه  حرف هاي ساده كه گروه   فعل )يك
  :پذيرند   مي )موضوع غيرمستقيم مركز(

گـرفتن، پرسـيدن، شـنيدن،     آويخـتن،  ، افـزودن، )ياد دادن( دادن، بخشيدن، آموختن
  .آموختن، ربودن

  .آن بزرگوار اين درس را به من آموخت. 63
كه  آنو موضوع سوم  استپذير   گذار و اثر  نقش اثر  داراي دو موضوع فرا »آموختن«فعل 

  .با حرف اضافه نمود پيدا كرده است استغير فرانقش 
  :شوند  سببي مي »ان«هاي گذرا به مفعول كه با   فعل )دو

  .شناساندن، تاباندن خوراندن، پوشاندن، فهماندن،
  .لباس را به كودك پوشاند مادر .64
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ها نيز دو موضوع فرانقش دارند و حالت سببي محمول باعث شـده كـه گـروه      اين فعل
  .عنوان موضوع سوم خود بپذيرند بهرا نيز  اي اضافه حرف 
سـببي  ) ان(اند و با   گرفته   عنوان متممي بهرا  اي اضافه حرف هايي كه گروه   فعل )سه

  :شوند  گذرا به مفعول مي
  .گذراندن، چسباندن رهاندن،

  .او از خطر رهيد. 65
  .از خطر رهانداو مرا . 66

  :است ها آن مفعول مستقيم اي اضافه حرف مفعولي كه گروه   هاي تك  فعل) چهار
  .كردم   من از اين كتاب استفاده. 67
  .او زدماشين به . 68
  .زدند ها به پدربزرگ سر  آن.69

را هـا   آن ةنشانگر موضوع قرار داد، زيرا حرف اضاف ةدستتوان در   ها را نيز مي  اين گروه
ها   ولي در اين جمله استمركز  موضوعنيز ها  آن و گروه اسمي پس از كند  محمول تعيين مي

نظـر   قبلي، موضوع مستقيم مركز درهاي   خالف قسمت هب ،توان  را مي اي اضافه حرف گروه 
  .قرار گرفته است ،جايگاه فرانقش، يعني اثرپذير زيرا در ؛گرفت
  .به او نفرين كردند .70
  .به ما كمك كردند. 71
  .به احمد نگاه كردند. 72

اسـمي فعـل    صورت جزء   بهدر اثر فراواني كاربرد،  ،غالباً مفعول مستقيم ،ها  در اين مثال
صـورت مفعـول غيرمسـتقيم     بهتنها مفعول دوم  ،مركب درآمده و با آن درآميخته، از اين رو

توانـد    چون جاي مفعول مستقيم خالي اسـت، مفعـول غيرمسـتقيم مـي     ،است و  باقي مانده 
  :صورت مفعول مستقيم هم بيايد  به

 .را نفرين كردند او. 73

 :رنجيدن، فريب خوردن، شكست خوردنهايي مانند ترسيدن،   فعل) پنج
  .دوستم از من رنجيد. 74

، بنـابراين، گـروه   دارد عامل است و فرانقش اثرگذار 74در جملة  اي اضافه حرف گروه 
، با ايـن  استمركز  مستقيمموضوع  چهار،هاي گروه   مانند جمله ،حرف اضافه در اين جمله

  .گذار  نقش اثر ها  و اين دارند پذير  نقش اثرها  آن تفاوت كه
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  :پذيرند  عنوان متمم خود مي بهرا  اي اضافه حرف هاي زير كه يك گروه   فعل) شش
انديشيدن، باليدن، برازيدن، برخوردن، پرداختن، پيوستن، چسـبيدن، گرويـدن، تازيـدن،    

  .نگريستن، رسيدن
  .رسد  جوينده به حقيقت مي .75
 .جنگد  حقيقت نمي هيچ آزادانديشي با .76

عنـوان مـتمم    بههاي مركب فارسي كه گروه حرف اضافه را   بسياري از فعل) هفت
  :پذيرند  خود مي

  .همه از او استقبال كردند. 77
  .اي نداريم  با ايشان مباحثه. 78
  .در اين زمينه كوتاهي نمودم. 79

هاي متعدد تركيبي است كـه معمـوالً از     يكي از خصوصيات زبان فارسي داشتن فعل
). 79 :1374بـاطني،  ( شـوند   يا صفت يا عنصر ديگري به اضافة فعل ساخته مي يك اسم

حـرف  هـاي    دهد كه بسياري از گروه  هاي نوشتارمعيار زبان فارسي نشان مي  بررسي داده
هـاي تركيبـي فارسـي يـك واحـد        فعـل . شوند  ها واقع مي  موضوع اين محمول اي اضافه 

 امـا  .اسـت  »نمـودن « فعل يك واحد است و معادل با »نشان دادن« فعل ،الًمث ؛ندا معنايي
شـود كـه     اين ويژگي سـبب مـي   و ها از نظر ساختمان دستوري دو جزء هستند  اين فعل

در بعضي مـوارد، گـروه حـرف اضـافه در بـين دو       ،هاي تركيبي قابل بسط باشند و  فعل
  .قسمت واقع گردد

  .ام  اين دو روز را به اين كار اختصاص داده. 80
  .ام  اين دو روز را اختصاص به اين كار داده. 81

هاي ديگر، سـبب    هاي تركيبي با كلمه  غيرفعلي فعل اين ويژگي، يعني همراه كردن جزء
قابـل توجـه در مـورد     ةنكتـ  .شـود   براي بيان تغييـرات ظريـف معنـايي مـي      تر بيش قابليت
محمول دوجـانبي اسـت، يعنـي     ،78 ةدر جمل .است تنوع حروف اضافه 79- 77 هاي  جمله

معمـوالً   »با« ةحرف اضاف .دهد  اثرگذار با گروه حرف اضافه را نشان مي ةرويارويي دو جانب
كـار   بـه رساند ولي در معني مشـاركت نيـز     مي) در جايگاه افزوده( را معاني همراهي و ابزار

شـوند بـا ايـن      خته ميزبان عربي سا ةهاي باب مفاعل  هاي مركبي كه با مصدر  رود و فعل  مي
  .روند  كار مي بهحرف اضافه 

رساند و با گروه اسمي پـس از خـود     غالباً مفاهيم مكان و زمان را مي» در« ةحرف اضاف
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كـردن،  خير أت مانند ،هاي مركبي  همراه فعل، 79در جملة  ،گيرد اما  جايگاه افزوده قرار مي در
هاي مركبـي    در فعل .دشو  موضوع محمول مي دهد كه  تشكيل مي گروهي را ... كردن و تأثير
سهم دادن، قول دادن، وعده دادن، تن دادن، عبرت گرفتن، دست كشيدن، كـه گـروه   : مانند

غيرفعلي اسمي است كـه مفعـول    ةساز پذيرند،  عنوان موضوع خود مي بهرا  اي اضافه حرف 
يعنـي سـاختاري   ( ي آن حذف شده است»را«، در فرايند تشكيل فعل مركب ،صريح بوده و

  .)داشته است )يك(شبيه جمالت گروه 
عنوان موضوع سـوم   بهگروه حرف اضافه  ،ها آن، در هاي مركبي كه  فعل) هشت

 :گيرند  ميقرار 
  .علي مريم را با مينا آشتي داد. 82
  .او در مهماني مرا با استاد آشنا كرد. 83
هاي اين   دادن، پس دادن از ديگر فعلهاي عادت دادن، ياد دادن،گزارش دادن، نشان   فعل
دو موضـوع مسـتقيم و يـك موضـوع غيرمسـتقيم      ) يـك ( مانند گروه ،ها  اين فعل .ندا گروه

  .پذيرند  مي اي اضافه حرف صورت گروه  به
  :هاي زير  كردن در جمله   هايي مانند گفتن و اطالق  فعل) نه

  .گفتند  اهل محل به او پهلوان مي. 84
  .كنيم  ها نثر ادبي اطالق مي  اين نوشتهما به . 85

اطالق «و  »گفتند  مي« هاي  براي فعل »ها  به اين نوشته«و  »به او« اي اضافه حرف هاي   گروه
را ها  آن )70: 1372( پور خيامكه    طور  همان ،ها  شوند ولي اين فعل  موضوع واقع مي »كنيم  مي

اغلـب   .ينـد ها  مـتمم ايـن فعـل    »نثر ادبي«و  »پهلوان« .نياز به متمم دارند ،فعل ناقص ناميده
آيـد و    مـي  »را«بـا   پذيرند كه الزامـاً   گيرند يك مفعول نيز مي  افعالي كه متمم فعل ناقص مي

  .شود   مي از جمله سبب بد ساخت شدن آن »را«حذف 
  .او را نابغه پنداشتم. 86
  .او نابغه پنداشتم*. 87

اي آن   عـده  ،از اين رو ؛دهد  را به مفعول جمله نسبت مياين متمم اسم، صفت يا حالتي 
در موارد  .)118: 1374 زاده، غالمعلي( اند  را متعدي مركب ناميدهها  آن را متمم مفعول و فعل

، گـروه  85و  84 مانند جمـالت  ،آيد  مي اي اضافه حرف گروه  به جاي مفعول، ،معدودي كه
 »بـه « ةبه همين جهت با حرف اضاف است،كنندة آن صفت يا حالت  دريافت اي اضافه حرف 

 .شود  همراه مي
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  هاي ناگذر حركتي  فعل) ده
  .در تابستان به ييالق خواهيم رفت. 88

 ةجملـ عنصـري اسـت كـه حـذف آن      »بـه يـيالق  « اي اضافه حرف گروه  88در جملة 
  :دهد  دست مي  غيردستوري يا حداقل مبهم زير را به

  .تابستان خواهيم رفتدر  .*89
هاي ناگذر   براي فعل أمنشهاي هدف و   توانند موضوع  مي اي اضافه حرف هاي   اين گروه

  .شوند  حركتي در نظر گرفته 
  .ده استكرگونه بيان  اينها در اين دسته را   دن اين گروهكرداليل مطرح ) IbáÑez, 2009(ايبانيز 
 .از نظر معنايي مورد نيازند )الف

 .ند ولي گرايش زيادي به رمزگذاري شدن دارندا اختياريعنصري  )ب

 .آيند  مي )canonical preposition( خاص خود ةطور مكرر با حرف اضاف   به )ج

  .ندا بيني  پيشاز خود محمول قابل ها  آن حروف اضافة )د
  

 )محمولي ةاضافحرف + مركز، + ضوع،مو(+ افزوده  ـ موضوع اي اضافه حرف هاي   گروه 3.4
ايـن اسـت كـه     ،با توجه به دسـتور نقـش و ارجـاع    ،اي اضافه حرف گروه  ن كاركردسومي
بهترين مثال . بر معناي بند بيفزايد و، در عين حال، تواند موضوع محمول را مشخص كند  مي

ـ   اين فعل. است »گذاشتن«با فعلي مانند  اي اضافه حرف براي اين مورد، گروه  عبـارتي   اها ب
 .كند فعل تعيين نمي رامكاني  ةاما حرف اضافشوند  ميكامل مكاني 

  .زير جعبه نهاد/ باالي/ پشت/ نزديك/ او كتاب را روي. 90
 .او چوب را در زمين فرو كرد. 91

 »دادن«مانند هايي  فعلبا  »به« ةخالف حرف اضاف همتعدد، ب ةباال، حروف اضاف ةدر جمل
 ةبايـد حـروف اضـاف   رسانند و بنـابراين    ، بخش مهمي از معناي جمله را مي»نشان دادن«يا 

رفتـه،     كـار  بـه فوق  ةكه در جمل ،اي اضافه حرف هاي   به گروه .محمولي در نظر گرفته شوند
ها را، گـروه    گونه محمول  اين) 1387(الديني   ةمشكو. شود  مي   افزوده در مركز گفتهـ  موضوع

قيـد   اي اضـافه  رف حـ كار بردن گـروه   بهنامد، به اين معني كه   فعلي با قيد مكان اجباري مي
حـرف  در حـالتي كـه گـروه     ،اجبـاري اسـت و   »گذاشـتن «هاي مشابه   مكان به همراه فعل

  .فهمد ميشنونده را شده ظاهر نشود، مفهوم آن   قيد مكان در گروه ياد اي اضافه 
رود،   كـار مـي   بـه در آن  اي اضـافه  حـرف  كـه گـروه    ،هاي زبان فارسـي   يكي از ساختار

) 172 :1388(دبيرمقـدم  . فارسي است )light verb construction( »سبك هاي فعل  ساختار«
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در ضمن بحث فعل مركب بررسي  »و فعل اي اضافه حرف گروه «عنوان  باها را   اين ساختار
صـورت   بـه زباني مـورد بررسـي ايشـان     ةاين افعال مركب در پيكرتمام  :نويسد  مي و كرده

و  اي اضـافه  حرف هاي   هاي پيچيده از پيوند گروه  اين محمول .شوند  مي  برده    كار استعاري به
تشـكيل   ،)Cattell, 1984( گوينـد   مـي  »فعـل سـبك  «كه بـه آن   ،فعل ةشد ضعيفهاي   شكل
بـا توجـه بـه     ،فارسـي  اي اضافه حرف هاي فعل سبك   ساختار ةدرباراي كه   مطالعه. شود  مي

ها مربوط به نوع سوم   دهد كه اين ساختار  انجام گرفته است نشان مي ،دستور نقش و ارجاع
و  انـد  افـزوده  ــ   يعنـي موضـوع  در تحليل دستور نقش و ارجاع،  اي اضافه حرف هاي   گروه

  .محمولي استها  آن   ةحروف اضاف
حـرف  معني فعـل و جملـه بـدون گـروه      ،ها  هاي حاوي اين ساختار  جمله در ،در واقع

 هـايي دو بخـش محمـولي     مهم اين است كه در چنين سـاختار  ةنكت .كامل نيست اي اضافه 
را  )nuclear juncture(فعلـي   ةيك پيوند هست) محمولي ةعنصر فعلي و گروه حرف اضاف(

ايـن   در اي اضـافه  حرف هاي   ديگر تحقيق مذكور اين است كه گروه ةيافت. دهند  تشكيل مي
  .اند مكانيها از نوع   ساختار

  
  موضوع در حاشيه اي اضافه حرف هاي  گروه 4.4

هايي مانند انگليسي و فارسـي    هاي مجهول در زبان  عامل براي ساختار اي اضافه حرف گروه 
 .گيرند  در اين بخش جاي مي

  .او شيشه را با سنگ شكست. 92
  .سنگ شيشه را شكست. 93
  .او غذا را با دست خورد. 94
  .دست غذا را خورد.* 95

در ) نهـاد = (عنوان موضوع مركـز   بهتواند   مي 92 ةابزاري در جمل اي اضافه حرف گروه 
 دهـد   دسـت مـي   بـه الگويي غيردسـتوري   95 ةظاهر شود ولي اين حالت در جمل 93 ةجمل

)VanValin, 2001: 94(.  توان در گـروه    را مي 92هايي مانند   در جمله اي اضافه حرف گروه
  .موضوع در حاشيه قرار داد

  
  در نقش محمول جمله اي اضافه  حرفگروه  5.4

بنـدي    كـه در تقسـيم  دارد  وجود اي اضافه حرف هاي   گروه ديگري از ةدست ،در زبان فارسي
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هاي   را گروهها  آن توان    اي نشده است و مي  طور مستقيم به آن اشاره بهدستور نقش و ارجاع 
: شـوند   دو دسته تقسـيم مـي  ها خود به   اين گروه. داراي نقش محمول ناميد اي اضافه حرف 

. اسـت   بررسـي كـرده    »هـاي غيرفعلـي    محمول«عنوان  با )Pavy, 2010( پيويرا اول  ةدست
محمول  ةدر مركز، دربردارند ،هسته ،شدگونه كه در معرفي دستور نقش و ارجاع ذكر   همان

  :زير   ولي در مثال استكند و اغلب فعل   است و محمول عمل يا موقعيتي را توصيف مي
  .رضا خلبان است. 96
عبارت ديگـر، ماننـد موضـوع بـه شـخص       كند، به  عنوان عبارت ارجاعي عمل نمي بهخلبان 

كند و كاركردي محمولي دارد، فعل اين جمله   داللت ندارد، بلكه يك ويژگي را توصيف مي
 ؛و حامل معني اصلي جمله در توصيف رويداد يـا موقعيـت نيسـت    استفقط حامل زمان 

 :هايي مانند  براين، در جملهبنا

  .اين ميز از چوب است. 97
  .شناسي است  زيست ةاين كتاب دربار .98

در واقع گروه حرف ، كار رفته است بهكه گروه حرف اضافه در نقش مسند يا متمم نهاد 
هـا نيـز از     اين محمـول  ة، حروف اضافاستاضافه يك محمول غيرفعلي و مربوط به مركز 

  .محمولي است ةمقول
 اسـت ) locative state predicates( »هاي ايسـتاي مكـاني    محمول«شامل  ديگر ةدست

)ibid: 124(هاي زير مانند جمله ؛:  
  .در اين محله استها  آن ةخان. 99

  .ستا گره اين كار در دست شما. 100
  

  گيري نتيجه. 5
نشان هميشه عناصر فعلي  را ها  مطابق با نظرية دستوري نقش و ارجاع، نقش محمولي جمله

. هـا باشـد    تواند بيانگر محتواي گزاره  ، بلكه اسم، صفت، قيد يا حرف اضافه نيز ميدهند نمي
محمـولي يـا   . توانـد محمـولي باشـد     مـي  ،مانند ديگـر اقسـام كـالم    ،بنابراين، حرف اضافه

  .ودش  مبتني بر فعلي است كه با آن همراه مي غيرمحمولي بودن حرف اضافه اساساً
كـه   اي اضـافه  حـرف  هـاي    هاي زبان فارسي، شامل انـواع گـروه    تحقيق حاضر، داده در

بررسي و مشـخص   ،بندي اين نظريه  اي مستقل كاربرد دارند، با توجه به دسته  عنوان سازه به
. است استفادهقابل زبان فارسي  اي اضافه حرف هاي   بندي براي تحليل گروه  كه اين دستهشد 
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افـزوده، نشـانگر      :به چهار بخش عمده اي اضافه حرف هاي   بندي، گروه  اين تقسيماساس  بر
نشان داده شد  و بدين ترتيب و موضوع در حاشيه تفكيك گرديد ،افزوده ـ موضوع، موضوع

هاي حرف  در مورد گروهشناسان  زبانچنين  كه نگرش بسياري از دستورنويسان سنتي و هم
انـد،   ادعا نمودهشناسان  زبانكه برخي از   چنان آن  ي حرف اضافه،ها گروه .ستا اضافه نارسا

دهندة مفعول غيرمسـتقيم و حتـي    نشانهميشه ادات نيستند، بلكه در نقش مفعول، در نقش 
  .شوند   مي عنوان محمول جمله ظاهر به

هـا   آن با توجه به افعالي كه با ،نشانگر موضوع اي اضافه حرف هاي   گروه ،در اين جستار
هاي ناگذر حركتي، گروه   همراه با فعل اي اضافه حرف گروه  .به ده دسته تقسيم شد، آيند مي

در  اي اضـافه  حـرف  و گـروه   ،مكاني و غيرمكـاني همـراه بـا فعـل ربطـي      اي اضافه حرف 
با توجه به دستور  ،كه در اين پژوهش استهاي فعل سبك فارسي، از ديگر مواردي   ساختار

 اي اضافه حرف هاي   شد، گروه   گونه كه در متن مقاله اشاره  همان. شد بررسي ،عنقش و ارجا
 كه تحليل... ند متمم اسم، صفت و ناي وابسته نيز كاربرد دارند، ما  عنوان سازه بهزبان فارسي 

  .طلبد  ارچوب اين نظريه مجالي ديگر را ميهدر چها  آن
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