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چکیده

شود  آنها سبب می چندمعنا بودنِاما  ،ها تعلق دارند ي از واژها به طبقۀ بستهاضافه حروفبا آنکه 

ه بنیاد ب ا رویکردي پیکرهب این پژوهش.آنها متنوع باشد يِدستورمعنایی و تا کارکردهاي 

.است پرداختهدر زبان فارسی »از«فۀ حرف اضامعناییِو  دستوريکارکردهاي  توصیفیِ بررسیِ

در این .است گرفته قراراستفاده مورد »هاي معنایی زبان فارسی پیکرة گزاره«،براي این منظور

در  هاي مختلف موضوع و افزوده-که حجمی بالغ بر سی هزار جمله دارد و روابط محمولپیکره 

.داردهزار و سیصدبار بسامد وقوع حدود یازده»از«فۀ حرف اضامشخص شده است،  آن

در ساختمان ، ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهکه  دهد میاین پژوهش نشان  بیناد هاي پیکره بررسی

سازة موضوع -1:متمایز دارددستوريِنقش  هفتکلی  طور بهزبان فارسی،  جمالت درونیِ

هستۀ اسمی یا صفتی وابستۀ  -4بخشی از ساختمان فعل است،  -3؛ افزوده است-2؛است

-7رود؛  نماها به کار می در ساختمان جزئی -6رود؛  کار میدر ساخت مقایسه به -5است، 

هاي  ، در هریک از نقش»از«فۀ حرف اضابا توجه به چندمعنا بودنِ.نماي گفتمانی است نقش

توان متنوعی می هاي معناییِ بندي ، دسته)در نقش موضوع و افزوده خصوص به(مورداشاره

،»ور بهره«،»پذیرا«تواند  ، میموضوع، در جایگاه ي»از«ايِ  گروه حرف اضافه.گرفت درنظر

در جایگاه .باشد»مقدار«و»مسیر«،»مبدأ«،»منشأ«،»دربارگی«،»گر تجربه«،»محرك«

را منتقل »مکان«و»علت«،»روش«،»ابزار«،»زمان«تواند مفهوم ، می»از«فۀ حرف اضا، افزوده

.کند

.هاي معنایی، زبان فارسی افزوده، سازة موضوع، نقشاي، فهحرف اضاگروه :ها کلیدواژه

1. azadeh.mirzaei@au.ac.ir
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مقدمه-1

آنها، همچنین کارکردهاي  سیر تحول حروف اضافه و کارکردهاي درزمانیِبارة در زبان فارسی در

حرف اضافۀ  دربارة.هریک از آنها، مطالعات زیادي صورت گرفته است همزمانی و نقشۀ معناییِ

گلفام و همکاران به توان  دهد، می که موضوع این پژوهش را به خود اختصاص می»از«

چنگیزيو )1396(چنگیزي و عبدالکریمی ،)1390(، زاهدي و محمدي زیارتی )1388(

حرف اضافۀ )1390(و زاهدي و محمدي زیارتی )1388(گلفام و همکاران .اشاره کرد، )1397(

)1396(چنگیزي و عبدالکریمی  ،اند شناسی شناختی بررسی کرده چوب معنیرا در چار»از«

هاي  ، نقش)1397(و چنگیزي  اند را مورد توجه و بررسی قرار داده»از«سیر تحول حرف اضافۀ 

رهبر بیخط، در میان دستوریان .درزمانی مورد مطالعه قرار داده است لحاظ بهرا »از«معنایی 

)698-1364:702(ونفرخ یهماکند و  ذکر می»از«فۀ حرف اضايا برامعن 29)1367:94-75(

.کند معرفی میبراي آن معناي متمایز را  10

در»از«حاضر بررسیِ توصیفیِ کارکردهاي دستوري و معناییِ حرف اضافۀ  پژوهش هدف

 معناییِبا توجه به روابط در گام نخست، »از«حرف اضافۀ  براي این منظور.زبان فارسی است

یا سازة  ي»از«ايِ  گروه حرف اضافه،بر این اساس.گیرد مورد بررسی قرار می 1موضوع-محمول

هاي  بندي اگر سازة موضوع باشد، با توجه به تقسیم.2یا سازة غیرموضوع و افزوده موضوع است

گروه همچنین .را مورد بررسی قرار دادآن توان چندمعناییِ ، می3هاي معنایی مربوط به نقش

کند،  اي را بازنمایی می ، اگر افزوده باشد، با توجه به آنکه چه نوع افزودهي»از«ايِ  حرف اضافه

ايِ  گروه حرف اضافهجز این موارد، هب.دست دهددیگري را به معناییِ بنديِ تواند تقسیم می

بررسی گر نیز ایفاي نقش کند که در ادامه هاي دی تواند در ساختمان درونی گروه می ي»از«

در آموزش سو از یکحروف اضافه  و دستوريِ بدیهی است دستیابی به نقشۀ معنایی .شوند می

.در پردازش زبان طبیعی بسیار سودمند خواهد بوداز سوي دیگر، زبان و 

1. predicate-argument
2. adjunct
3. thematic role
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پیکرة ، در این پژوهش از »از«حرف اضافۀ  کارکردهاي معنایی و دستوريِ براي بررسیِ

این پیکره  در .استفاده شده است)2016میرزائی و مولودي، (1زبان فارسی هاي معناییِ گزاره

هاي  سازهسپس مشخص شده و افعال جملهابتدا حدود سی هزار جمله دارد، درکه حجمی 

الزم به ذکر است که .اند شدهگذاري  صورت دستی برچسببه)افزوده(موضوع و غیرموضوع 

موضوع را بر روي پیکرة -هاي معنایی زبان فارسی اطالعات مربوط به روابط محمول پیکرة گزاره

دادة زیرساختی .قرار داده است)2011رسولی و همکاران، (وابستگی نحوي زبان فارسی 

ذخیره  آوري وکه بصورت جمله به جمله و بر اساس جستجوي افعال جمع مورداشاره هاي هپیکر

اري مهر، زخبرگ از متون خبري هستند وفارسی معاصرنوشتاري برگرفته از متون اند، شده

برخی مجالت داستانی و هنري، آثار نویسندگانی چون صادق هدایت، جالل آل احمد، سیمین 

ها و تعدادي از  آبادي، صمد بهرنگی و مانند آنها، متون برخی سخنرانی محمود دولتدانشور، 

:1393رسولی و همکاران، (اند  گردآوري شده زبانان اي آموزش زبان فارسی به غیرفارسیه کتاب

27-28.(

تحلیلبحث و -2

حروف اضافۀ محمولی و حروف اضافۀ حروف اضافه در دو گروه ،نقش و ارجاع در دستورِ

معناي حروف اضافۀ محمولی داراي ).2،2005:21ویلینون(شوند بندي می غیرمحمولی طبقه

 واسطۀ معناي محمولی که دارندو به بند تأثیر دارند در محتواي معناییِ ،محمولی هستند

.شود فه، موضوع آن محسوب میحرف اضامتممِ  یعنی در این وضعیت ؛کنند اختیار میموضوع

هاي زمان،  ، ویژگیو در نقش افزوده ازة غیرموضوعس عنوانِ بهمعموالً فۀ محمولی حرف اضا

علی از دیروز مشغول «جملۀ در »از«مانند حرف اضافۀ ،دهد را نشان میمانند آن  ومکان

.»خواندن کتاب جدید شده است

در.دنشو ظاهر مینما  حالتعنوان بهد و نمحتواي معنایی ندارحروف اضافۀ غیرمحمولی، 

موضوع فعل  عنوان بهفه باشد، حرف اضاجاي آنکه موضوعِبه فهحرف اضامتمم  ،این حالت

.»علی از دوستش اشکاالتش را پرسید«در جملۀ »از«ود مانندش گرفته می درنظر

peykaregan.irقابل دسترس در .1

2. R. D., Jr. Van Valin
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هم که البته آنها را کند صحبت میهحروف اضاف از گروه دیگري از ویلین ون،اینها عالوه بر

تأثیرگذار سو در معناي جمله ف اضافه از یکاین گروه از حرو.دهد در طبقۀ محمولی قرار می

فراخوانی آن توسط  شود و مطرح میوع فعل موض عنوان بهمتمم آنها و از سوي دیگر  ندهست

حاوي  در جمالت.»خوردن«فعلِتباط با ردر ا»از«و»به«مانند ،گیرد فعل جمله صورت می

و به این ترتیب  کند می تغییرمعنی فعل  ،این حروف اضافهاز انتخاب هرکدام با»خوردن«فعل 

حرف گروه  ،سوي دیگر از.ندگذارف اضافه در معناي جمله تأثیروحراین توان پذیرفت که  می

 و بنابراین رفتاري همانند گیرد فعل قرار می موضوعِ حاصل در جایگاهيِ»از«و»اي به«اي  فهاضا

.حرف اضافۀ نامحمولی دارند

به نقش آنها در ساخت اضافه حروف  هاي نحوي در بررسی ویژگی )2006(1سن دیزیه

از سوي دیگر افعال  هاي معناییِ ارتباط حروف اضافه با نقش سو واز یک اي فهحرف اضاهاي  فعل

2هاي لوین او در بحث تغییر حروف اضافه و تأثیر آن در معناي افعال، به پژوهش.پردازد می

براساس لوین بر روي افعال زبان انگلیسی  بنديِ دارد که دسته بیان میکند و  اشاره می)1993(

به اهمیت  ،بر این اساسسن دیزیه .نحوي آن صورت گرفته است رابطۀ معناي افعال و رفتارِ

حروف اضافه  و سپس به چندمعناییِ کند جمله اشاره می بنديِ حروف اضافه در صورت

.پردازد می

 حرف معنایی و دستوريِ تنوعات توصیفیِ به بررسیِبنیاد با رویکردي پیکره این پژوهش

گروه دهد که نشان می در زبان فارسی ها داده بررسیِ.پرداخته استدر زبان فارسی »از«اضافۀ 

-2؛ سازة موضوع است-1.دمتمایز داردستوريِنقشِ هفتکلی  طور بهي»از«ايِ  حرف اضافه

در-5یا صفتی است؛  اسمیوابستۀ هستۀ  -4، استبخشی از ساختمان فعل  -3؛ افزوده است

نماي گفتمانی  نقش-7رود؛  نماها به کار می در ساختمان جزئی-6رود؛  کار میهساخت مقایسه ب

در هریک از توان  ، میداردمتنوعی  هايمعنایی، رفتار لحاظ به»از«از آنجاکه حرف اضافۀ .است

،معنایی یهای بندي دسته ،)در نقش موضوع و افزوده خصوص به(مورداشاره دستوريِهاي  نقش

دستوري به  بنديِ الزم به توضیح است که اطالق دسته.شوند ارائه کرد که در ادامه بررسی می

و ناگفته .استه اسم نقش متممی و صفتیِ مفهومِهاي موضوع و افزوده، با توجه به  سازه

1. P. Saint-Dizier
2. B. Levin
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گذاري  عالمتشکلی متفاوت، نحوي، به لحاظ بههاي موضوع،  سازه هریک ازپیداست که 

.شوند می

در جایگاه موضوع ي»از«اي  فهحرف اضاگروه  -2-1

لحاظ به، ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهدهد که  این پژوهش نشان می بنیاد هاي پیکره بررسی

 ها، ها و موضوع میان محمول معناییِ روابطلحاظ بهتواند سازة موضوع باشد و  دستوري می

،7»منشأ«،6»دربارگی«،5»گر تجربه«،4»محرك«،3»ور بهره«،2»پذیرا«،1»گر کنش«تواند  می

ست و نما حالتي»از«ايِ  گروه حرف اضافهدر این معنا .باشد»10مقدار«و9»مسیر«،8»مبدأ«

وسیلۀ فعل فراخوانی موضوع فعل است و به ،»از«متمم حرف اضافۀ  ،ویلینبراساس رویکرد ون

شدنِ نادستوريباعثي»از«اي هفحرف اضاگروه حذف این شرایط  در طبیعی است که.شود می

.شود میجمله 

هاي  هایی از پیکرة گزاره هاي معنایی که به آن اشاره شد، نمونه در ادامه براي هریک از موضوع

هاي مورداشاره براي  در نمونه.شود می ارائه»2016ئی و مولودي، میرزا«زبان فارسیِ معناییِ

.شوند مشخص میي با ترسیم خطی در زیر آنها»از«اي  فهحرف اضاهاي گروه،نمایش بهتر

.مستقیم پخش شد طور بهالمللی فضا از ایستگاه بینبعدي زنده  نخستین فیلم سه)1

در این شرایط، .عبارت کنادي، ظاهر شود صورت بهتواند  در جمالت مجهول، کنشگر می

المللی  ایستگاه بیناز «مانند .است ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهکنشگر،  یکی از امکانات بازنماییِ

بنیادي، عبارت  الزم به توضیح است که در مجهولِ .، قابل مشاهده است1که در مثال »فضا

 درنظردستوري، افزوده  لحاظ بهشود و در مجهول غیربنیادي  کنادي، لزوماً از جمله حذف می

کند، این گروه  که مفهوم کنشگري را القا می»از«قش معناییِن دلیلِ در اینجا به.شود گرفته می

1. Agent 6. topic
2. Theme 7. source
3. Beneficiary 8. initial location
4. Stimulus 9. trajectory
5. experiencer 10. extent

کیپر و (نت  گذاري ورب نامۀ برچسب ها براساس شیوه این معادل.اند ابتدا در زیر ذکر شدهترتیب از  هاي معناییِ مورداشاره به معادل نقش

.هستند)1393(هاي فارسی آن برگرفته از میرزائی و مولودي  اند و معادل انتخاب شده)2006همکاران، 
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اي دارد و  کارکرد افزودهنحوي،  لحاظ بهست که مشخص ادر جایگاه موضوع ذکر شده است ولی 

.را از جمله حذف کردتوان آن می

.ظاهر شودنیز ، در نقش پذیرا نقش کنشگريعالوه بر تواند  ي می»از«اي  فهحرف اضاگروه 

.معنایی پذیرا هستند لحاظ بهي»از«ايِ  گروه حرف اضافه، 2هاي الف و ب در مثال  نمونهدر 

.دینکن يریز رفتن کودکان به مدرسه جلوگا.الف)2

!پشتیبانی کنید از گفتارتانبا عمل خود .ب

کنش یا وضعیت فعل، به او سود یا ضرري  اي است که تحت تأثیرِ کننده ور، شرکت بهره

.ظاهر شود ي»از«اي هفحرف اضاه گرو صورت بهاش  نحوي تواند در بازنماییِ ور می بهره.رسد می

هم »او«بخش ب همین مثالِدر .ور بهرهمعنایی  لحاظ بهمتمم است و »آنها«الف -3در مثال

.شود محسوب میور  بهرهفاعل  برخورداري از حمایت دلیلِبه متمم است و

از آنهامدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی به جمع خبرنگاران آمدند تا -الف)3

.دلجویی کنند

.حمایت کردم از اومن تنها کسی بودم که -ب

گر  شود، پاسخی احساسی یا ادراکی در یک تجربه موضوعی که سبب می عنوان بهمحرك 

در بخش .4شود، مانند مثال  ظاهر می ي»از»اي هفحرف اضاگروه  صورت بهپدیدار شود، بیشتر 

»تاب درخشش کرم شب«، محرك خوشحالیِ کالغ است و در بخش ب، »هاي روباه حرف«الف، 

.، است»احساسِ ترسِ حشرات«محركاي،  فهحرف اضادر قالب گروه 

.از کرد تا غارغار کندبسیار خوشحال شد و دهانش را ب هاي روباه از حرفکالغ .الف)4

.دترسنیم تاب از درخشش کرم شبحشرات .ب

اي است که  کننده ، شرکت»گر تجربه«گر قرار دارد؛ یعنی  در نقطۀ مقابلِ محرك، تجربه

تواند  معنایی هم در برخی موارد می این نقشِ.رسد کند یا به ادراکی می احساسی را تجربه می

.5در مثال »صاحبدالن«ظاهر شود، همانند  ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهصورت به

.بردیدل م از صاحبدالنفرش کاشان هنوز هم )5
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،دستوري لحاظ به.گر تجربه»صاحبدالن«محرك است و »فرش کاشان«5در مثال 

ي»از«اي هفحرف اضاجمله که در قالب گروه  سازة اجباريِ است وی متمم فعل »صاحبدالن«

.ظاهر شده است

:2007شیر،  ارتشیک(هاي روش گفتن است و بیشتر در فعل»بحث موضوعِ«که  1دربارگی

ظاهر  ي»از«اي هفحرف اضاگروه  صورت بهشود، اغلب  و افعال مربوط به تعامل دیده می )197

موضوع »دیگران«در این نمونه  .، شاهدي بر این مدعا است6در مثال »از دیگران«.شود می

فعل  اي و در جایگاه متممِ فهحرف اضادر قالب گروه  ،دستوري لحاظ بهند و بحث بدگویی هست

.اند  ظاهر شده

.کندیم ییبدگو گرانیاز دشهیو هما)6

ي»از«اي هفحرف اضاگروه  صورت بهرویداد فعلی، در غالب موارد  نقطۀ شروعِ عنوان بهمنشأ 

را در جایگاه  ي»از«ايِ  گروه حرف اضافه، 7هاي ذکرشده در مثال  تمامی نمونه.شود ظاهر می

.دهند منشأ نشان می

.بود، گذاشت لب حوض آبدوشیده از گاومانمادرم سطل شیر را که .الف)7

.درس بگیرید از اوپس شما هم باید .ب

.دکنیاستمداد م محترم ملت ندگانیاز نمادر آن امور .پ

.قرض گرفت از تیم دوم رئال مادریدبازیکن  5پیگرینی .ت

دیگري وجود دارد که از برخی جهات شبیه به  ، نقش معناییِ»منشأ«در کنار نقش معناییِ

فعل  شود، همانند منشأ، نقطۀ شروعِ گفته می»مبدأ«این نقش معنایی که به آن .منشأ است

.)2006کیپر و همکاران، (است، با این تفاوت که مبدأ از جنس مکان فیزیکی و عینی است

مکان  )مسیر و پ )ب ؛مکان آغازین )مکان را به سه بخش شامل الف اگر نقش معناییِ ،اقعودر

نشان  ها بررسی داده.ن مبدأ معرفی کردتوان با عنوا پایانی تقسیم کنیم، مکان آغازین را می

گیرد، در بسیاري از  وقتی در جایگاه موضوع قرار می ،ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهدهد که  می

.دهد ، دو نمونه از رخدادهاي مبدأ را نشان می8مثال .مبدأ استموارد 

.بمیول شد ته ج مشتم ياز توکیماژ.الف)8

به این جهت خودداري شده  topicبراي »موضوع«عادلِ در اینجا از انتخاب م.درنظر گرفته شده است topicعنوان معادلی براي  دربارگی به .1

.پوشی دارد هم argumentاست که با معادل انتخابی براي 
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.به زیر درخت افتاد از دهان اواما همین که دهانش را باز کرد، تکه پنیر .ب

ظاهر  ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهصورت بهتواند  هم همانند مبدأ، می»مسیر«نقش معناییِ

در این است که مبدأ، در مقابل یک نقطۀ پایانی یا مقصد، مطرح »مبدأ«و»مسیر«تفاوت .شود

در مثالِ.مکان یا مسیر مهم است و نقطۀ آغاز و پایانی وجود ندارد شود اما در مسیر، خود می

.دار، مسیر هستند ايِ زیرخط فهحرف اضاهاي  ، تمام گروه9

.دیپریم هايجو ياز رو.الف)9

.اند رفته راه نیاز ابارها  نیهرکدام از مسافر.ب

کردم  عبور می از عرض خیابانساعتی قبل اطراف میدان بهارستان :او گفت.پ

...که

ظاهر  ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهصورت بهتواند  دیگري است که می نقش معناییِ»مقدار«

.دهد می مقدار فعل را نشان»تن 1000«، 10در مثال .شود

.فرا رفت تن 100از مرز یبیها در ل خشونت انِیآمار قربان)10

توان گفت که یکی از کارکردهاي  هایی که در این بخش بررسی شدند، می با توجه به نمونه

فه، سازة موضوع حرف اضامتمم  در این وضعیت.نمایی است حالت ،ي»از«اي هفحرف اضاگروه 

معنایی  لحاظ بههاي موضوع  سازهاز آنجاکه .شود انجام میاش توسط فعل  فراخوانیاست و 

طور که در ي هم در جایگاه موضوع تنوع دارد و همان»از«اي هفحرف اضامتنوع هستند، گروه 

.هاي معنایی مختلف را بازنمایی کند تواند نقش می ،این بخش مطرح شد

در جایگاه افزوده ي»از«اي  فهحرف اضاگروه -2-2

داند و بیان  حروف اضافه را در جایگاه افزوده، از نوع محمولی می ویلین ونپیشتر گفته شد 

دارد که در این وضعیت، حروف اضافه داراي محتواي معنایی هستند و تغییر آنها به تغییر  می

چندمعنا  توانند میحروف اضافه یک از هربدیهی است که .انجامد جمله می محتواي معناییِ

 الزم به ذکر است که متممِ.افزوده ایفاي نقش کنند انواعِ در بازنماییِ ،بر همین اساس باشند و

موضوعِ عنوانِ به،د و از همین روشو فراخوانی میفه حرف اضاحروف اضافۀ محمولی توسط 

در جایگاه  اي فهحرف اضاهاي  توان با گروه یاین وضعیت را م.شود گرفته می درنظرفه حرف اضا
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حرف فه سازة موضوع براي فعل است و حرف اضامتمم  ،در حالت دوم.قایسه کردموضوع م

بیانِو به(در جایگاه افزوده »از«افۀ وضعیت حرف اض ،در ادامه .نمایی دارد فه نقش حالتاضا

.بررسی خواهد شد)شود گرفته می درنظردر موقعیتی که حرف اضافۀ محمولی  ویلین ون

در جایگاه »از«حرف اضافۀ  دهد که تنوع معناییِ ژوهش نشان میاین پ بنیاد بررسی پیکره

،»روش«،»ابزار«،»آغاز«،»زمان«هاي مختلفی چون افزودهافزوده متعدد است و شامل 

در»از«حرف اضافۀ  بررسی چندمعناییِ در ادامه براي.شودمی»جهت«و»مکان«،»علت«

.دشو هایی ذکر می این پژوهش، نمونه هاي مورد بررسیِ داده جایگاه افزوده براساسِ

در حالت اول طول زمان، مورد .توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد افزودة زمان را می

»آغاز«.گیرند ، در مقابل هم قرار می»انجام«و»آغاز«دو زمانِ  ،ت و به همین دلیلتوجه اس

گروه حرف ، 11در مثال .شود می در جمله مطرح ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهصورت بهمعموالً 

آن نقطۀ پایانی هم قابل تصور  کند و در مقابلِ فعلی اشاره می رویداد به آغازِ ي»از«ايِ  اضافه

.که در جمله ذکر شده است است

11(استدوام کرده زدهمیتا اواخر قرن س از قرن هفتماردالنیبن حکومت.

که فعل تا چه زمانی ادامه پیدا موضوع  است و ایندر حالت دوم، زمان وقوع فعل، مورد نظر 

در مثال .معرفی کرد»زمان«را با عنوان کلیِتوان آن می ،از همین رو.کند، اهمیتی ندارد می

این کار هنوز اینکه .معرفی شده است»روبی برف«انجامِ زمانِ عنوان به»شب گذشته«،12

نقطۀ پایانی الزم نیستو اساساً ، اهمیتی ندارد است هاي شب ادامه داشته همیادامه دارد یا تا ن

.گرفت درنظربراي آن 

.اند کرده یروب را برف یاصل يها ابانیسطح خ از شب گذشته)12

توانند بازنمایی  ي می»از«اي  فهحرف اضاگروه  صورت بههم »روش«و»ابزار«دو افزودة

توان میان آنها تمایزهایی  با کمی دقت می اما.شباهت زیادي به هم دارند این دو افزوده.شوند

دهد؛ میبه کمک آن کنش فعل روي  است کهي »ابزار«یا »وسیله«ابزار، لزوماً  افزودة.قائل شد

ابزاري براي  »دوربین«و»زدنفکس«ابزاري براي »اینترنت«ر آن که د 13مانند مثال 

.است»کردنثبت«

؟فکس زد نترنتیا قیاز طرشودیچگونه م.الف)13



شناسیزبان و زبان مجله |30

.یمکردیثبت م گروه نیدورب ۀچیاز درتمام لحظات را .ب

براي  شود؛ یا وسیلۀ خاصی مطرح نمی و ابزار کند انجام کار اشاره می چگونگی، به »روش«

بلکه روش انجام  ابزار و وسیله نیستند»ها صرافی«یا »آژانس«، الف و ب-14مثال در جملۀ 

در»از کجا«،پ-14همچنین در  .اند هاي مربوطه مطرح شده هستند که در جمله ها کنش ،

براي ایجاد تمایز بهتر میان .ابزار انجام کار دربارةو نه  دکن کار سؤال می انجامِ نگیِچگو/مورد 

در اینجا اگر روش .سازي استفاده کرد توان از آزمون پرسشی می»روش«و»ابزار«هاي  افزوده

که وسیلۀ  »اي چه وسیله«یا »چه ابزاري«کار بخواهد موردپرسش واقع شود استفاده از  انجام

،»چطور«درست نیست و بجاي آن باید از عباراتی چون  دهد انجام کار را مورد پرسش قرار می

.و مانند آن استفاده کرد»به چه شکلی«

!رزرو کن آژانس قیطرازرا  ها طیبل.الف)14

.دیپول خود را حواله کن مجاز يهایصراف قیطراز.ب

نه؟ ایفلش شده  یکه گوش میبفهم از کجا.پ

 درنظرتوان  میي»از«ايِ  گروه حرف اضافه، کارکرد دیگري است که براي »علت«افزودة 

 عنوان به»خشم«در اینجا  .استرویداد جمله  وقوعدلیلی براي  ،»خشم«، 15در مثال .گرفت

.ظاهر شده است ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهصورت بهافزودة علت، 

.فشردم بمیج يتو از خشمرا  کیماژ)15

گروه حرف زو جهت که درواقع از یک جنس هستند، کارکردهاي دیگري اافزودة مکان دو 

دست اطالعاتی به ،فعل انجامِ مکانِ افزودة مکان، در مورد .روند شمار میبهي»از«ايِ  اضافه

در»کردننگاه«کند که عمل  الف که به مکانی اشاره می -16در مثال »پنجره«دهد؛ مانند  می

.آنجا اتفاق افتاده است

.کردم او را نگاه می از پنجره.الف)16

.گذاشتمسابقه خواهند از آن سراشیبیرنگ با دوستانش  با دوچرخۀ صورتی.ب

باد از  وزیدنِ ، جهت17در مثال .دهد جهت رویداد فعلی، اطالعات می دربارةافزودة جهت، 

.، مشخص شده استي»از«ايِ  گروه حرف اضافهصورت بهاست که »شرق«سمت 
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پیچد توي حیاط و من از سرما یقۀ پالتویم را دور گردنم باال  می از شرقباد سردي )17

.کشم می

مختلفمعناهاي  تواند در جایگاه افزوده می»زا«توان گفت حرف اضافۀ  می ،به این ترتیب

.را بازنمایی کند»جهت«و»مکان«،»علت«،»روش«،»ابزار«،»آغاز«،»زمان«

بخشی از ساختمان فعل عنوان به، ي»از«ايِ  گروه حرف اضافه-2-3

در فرهنگ ی معرفی های ، فعل)2011رسولی و همکاران، (فارسی  زبانِ افعالِ نحويِ ظرفیت

در جدول  این افعالفهرست .دارند ي»از«يِگروه حرف اضافه،در ساختمان خوداند که  شده

در معناي اصلی و غیراستعاريِدر عمدة این افعال، جزء فعلیِ فعل،  .قابل مشاهده است زیر

در معناي اصلی خود،  »افتادن«فعل  ،براي مثال.دداري»از«ايِ  گروه حرف اضافهخود، 

موضوع بیرونی، مبدأ و  عنوان بهآن، عالوه بر فاعل  نحويِ دهد و در ظرفیت جابجایی را نشان می

شود، اما مقصد  ظاهر می ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهصورت بهمبدأ .وجود داردهم مقصد 

در.آن ظاهر شود و مانند»بین«،»در«،»بر«،»به«ايِ فهحرف اضاگروه صورت بهتواند  می

هاي  برخی از فعل جزء غیرفعلیِ عنوان بهتواند  می ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهمعناي استعاري، 

.و مانند آن»افتادنازکار«،»افتادنازقلم«،»افتادنازچشم«ي باشد مانند »از«ايِ فهحرف اضا

در این کاربرد بخشی از ساختمان فعل است و با فعل »از«با تأکید بر این که حرف اضافۀ 

صحبت »از«محمولی یا غیرمحمولی بودنِ دربارةتوان با اغماض  در رابطۀ نحوي نیست، می

هاي فعلی است  دلیل اینکه در معناي غیراستعاري جزء ظرفیتهب»از«حرف اضافۀ .کرد

افه حروف اض معناداربودنِ دلیلِبه ،سوي دیگردرنظر گرفته شود و از غیرمحمولی تواند می

تواند با  می»از«در برخی از این افعال حرف اضافۀ  ،دیگر بیانِبه.تواند محمولی فرض شود می

فه براي معناي حرف اضامعناییِ تأثیرِ دلیلِبه ،در این صورت .یک حرف اضافۀ دیگر جابجا شود

و»ازکارافتادن«دو فعلِ ،براي مثال.شود میتغییر معنایی  صل دچارفعلِ حافعل،  کلیِ

همین تفاوت سبب شده است  م تفاوت دارند وبا ه»به«و»از«در حرف اضافۀ »کارافتادنبه«

.متفاوت شکل بگیردتا دو فعل 
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فعل مرکب رفعلیِدر جایگاه جزء غی ي»از«ايِ  گروه حرف اضافه

ظرفیت نحوي فعلجزء فعلیپیشوندفعلیارفهحرف اضا

>فا<افتاد-پااز

>]-را[مفنفا،<افتاد-چشماز

>فا<افتاد-قلماز

>فا<افتاد-کاراز

>]-+/را[مففا،<انداخت-کاراز

>]-+/را[مففا،<انداختدرپااز

>]حالت[مقفا،<آمددرآباز

>فا<آمددرپااز

>]-+/را[مففا،<آورددرپااز

>]-+/را[مففا،<برد-بیناز

>]-+/را[مففا،<برد-پیشاز

>]-+/را[مففا،<برد-میاناز

>]-+/را[)مف(فا،<پاشید-هماز

>]-+/را[مففا،<داد-دستاز

>]-+/را[مففا،<داد-کفاز

>فا<رفت-بیناز

>فا<رفت-پیشاز

>فا<رفت-دستاز

>فا<رفت-کفاز

>فا<رفت-میاناز

>]-+/را[مففا،<کرد-براز

>]-+/را[مففا،<گرفت-سراز

>فا<نشست-پااز



33|...»از«اضافۀحرفدستوريِومعناییکارکردهاي

وابستۀ اسم و صفت عنوان به، ي»از«اي هفحرف اضاگروه  -2-4

در.هاي دیگر باشد ها یا صفت اسم تواند وابستۀ متممی یا صفتیِ می »از«اي  فهحرف اضاگروه 

حرف ، »پوشی از چشم«،»ترکیبی از«،»پیروي از«،»حمایت از«،»زااستفاده«هایی مانند نمونه

هایی مانند  در نمونه.آن ظاهر شده است فۀ اسم و وابستۀ متممیِحرف اضاعنوان به»از«فۀ اضا

اي هفحرف اضا، گروه »زنان و کودکان جملهمردم این منطقه از«و»همۀ انصار از مرد و زن«

.اسم است ايِ ، وابستۀ افزودهي»از«

از«،»پر از«همچنین در ترکیباتی مانند  فۀ حرف اضا، »زپشیمان ا«،»خوشحال از«،»دور

خوب ازنظر «آن است و در عبارتی مانند فۀ صفت و وابستۀ متممیِحرف اضاعنوان به»از«

م به توضیح الز .صفت است ايِ ، وابستۀ افزودهي»از«اي هفحرف اضاگروه  »وسالسن هاي کم بچه

رسد اما  نظر میدار به، در شکل فعلی، نشان»وسالسنهاي کم نظر بچهخوب از«است که عبارت 

 ،شود و در این حالت ها می حضور در جمله دستخوش تغییر در ترتیب واژه این عبارت در هنگامِ

).18مانند مثال (ساخت است  نشان و خوش بی

.است وسال خوبسن هاي کم نظر بچهازاین مجموعه  هاي کارتنیِ فیلم)18

 در ساخت»از«بسیار پرکاربرد وجود دارد؛ یکی  دو وابستۀ اسمی و صفتیِ ،در این میان

نماها که در آنها در ساختمان جزئی»از«تفضیلی است و  وابستۀ صفت»از«مقایسه که در آنجا 

اي  و کارکرد ویژهها در پیکره بسیار پرشمار هستند،  از آنجاکه این نمونه.وابستۀ اسم است»از«

.شوند در دو بخش جدا معرفی میدر ادامه، دهند،  را از خود نشان می

اي در ساخت مقایسه ي»از«ايِ  گروه حرف اضافه-2-5

نحوي که در به ، در ساخت مقایسه است،ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهیکی از کارکردهاي اصلیِ

در این .بار بسامد وقوع دارد 550در این جایگاه، بیش از »از«این پژوهش،  پیکرة مورد بررسیِ

.کند وابستۀ صفت تفضیلی رفتار می عنوان بهي»از«ايِ  گروه حرف اضافه،حالت

از مشکل  از مرداندهد که زنان بیشتر  یک پژوهش جدید در انگلیس نشان می)19

.برند خوابی رنج می بی
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 عناصرِ.شوند ، با هم مقایسه می»خوابی بی«، در موضوعِ»زنان«و»مردان«در مثال باال 

،»از«است و متممِ)اسم دوم+از+تر +صفت +اسم اول(دهندة ساخت مقایسه، شامل  تشکیل

.اول، صفت مورد نظر را کمتر داردنی اسم دوم نسبت به اسم یع

نما جزئی-2-6

نما،  منظور از جزئی.نماها است جزئی حضور در ساختمانِ»از«یکی از کارکردهاي پرکاربرد

،»تعدادي از«،»گروهی از«،»بعضی از«،»برخی از«،»بخشی از«،»یکی از«عباراتی چون 

،»اي از پاره«،»سري ازیک«،»کمی از«،»مقداري از«،»شماري از«،»زبسیاري ا«،»اي از عده«

بعد  اسمیِ شوند مقدار و تعداد متممِ ، و مانند آن است که سبب می»قسمتی از«،»جمعی از«

، مقدار یا تعدادش، »از«، از کلیت بیفتد و با توجه به هستۀ اسمیِ پیش از »از«فۀ حرف اضااز 

که اندازة آن مشخص است و یک مورد از یک  »یکی از«جز البته به(ه باشد اي مبهم داشت اندازه

، در جملۀ زیر نشان »ها بعضی از ویتامین«براي مثال، عبارتی مانند )..کلیت را مدنظر دارد

.کنند بدن را تسریع می هاي شیمیاییِ ها بلکه بخشی از آنها، واکنش دهد که نه همۀ ویتامین می

.کنند بدن را تسریع می هاي شیمیاییِ واکنش ها مینبعضی از ویتا)20

هاي گفتمانی پیونده عنوان به، ي»از«اي هفحرف اضاگروه -2-7

از این «،»از این رو«،»سوي دیگراز«،»از طرف دیگر«مانند ي»از«ايِ فهحرف اضاهاي گروه

شوند تا ضمن برقراري پیوند میان دو بند،  و مانند آن کارکردگفتمانی دارند و سبب می»جهت

از»از این رو«براي مثال رابطۀ میان دو بند پس و پیشِ .رابطۀ منطقی میان آنها برقرار شود

.)ت-21مثال (نوع علت است

.را همۀ اهل شیراز دوست داشتند داش آکل از طرف دیگر....الف)21

، خانوادة ایرانی در این زمینه مدیون عوامل دیگري چون پیشرفت سوي دیگراز ....ب

.بوداقتصادي و پیشرفت معنوي است که از اواخر قرن پنجم تحقق پذیرفته

جادوگري را استخدام کرد و از او  از این روآمد  شاهزاده از او خوشش نمی.پ

.بکندخواست تا مرد جوان را طلسم 
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گیري یجهتن-3

جمالت فارسی مورد بررسی  در ساختمان درونیِ»از«فۀ حرف اضاحضور  ،در پژوهش حاضر

ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهدهند که  این پژوهش نشان می بنیاد هاي پیکره بررسی.قرار گرفت

 ،نوعی لحاظ به، ها ک از این حالتیهر .تواند در جمله ظاهر شود میجدا،  دستوريِحالت 7در 

دري»از«ايِ  گروه حرف اضافه،در حالت اول.هستند متفاوتی هاي معناییِ داراي زیربخش ،

،»ور بهره«،»پذیرا«،»گر کنش«تواند معنایی می لحاظ بهشود و  فعل ظاهر می نقش موضوعِ

در حالت دوم،.باشد»مقدار«و»مسیر«،»مبدأ«،»منشأ«،»دربارگی«،»رگ تجربه«،»محرك«

،»آغاز«،»زمان«هاي  افزوده نوع یکی از لحاظ به، افزوده است و ي»از«ايِ  گروه حرف اضافه

گروه حرف در حالت سوم،.کند ا بازنمایی میر »جهت«و»مکان«،»علت«،»روش«،»ابزار«

گروه حرف در حالت چهارم، .کند جزء غیرفعلیِ فعل مرکب عمل می عنوان به، ي»از«ايِ  اضافه

 يها در حالت.هاي دیگر باشد ها یا صفت اسم وابستۀ متممی یا صفتیِتواند  می، ي»از«ايِ  اضافه

این .استهمانند حالت چهارم، وابستۀ اسم و صفت  ،ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهپنجم و ششم، 

حالت پنجم،  .اند اي که دارند، در بخشی جدا معرفی شده امد باال و کارکرد ویژهبس دلیلِ به موارد

 یک کارکرد عنوان بهدهد که  ، را در ساخت مقایسه نشان میي»از«ايِ  گروه حرف اضافه

در»از«در حالت پنجم، .مشخص در زبان فارسی مورد استفادة کاربران زبان است دستوريِ

توانند از هم  می ،مقداري لحاظ بهکند که هریک  نما ایفاي نقش میشدة جزئی کلیشه عبارات

آخرین حالت .معنایی داشته باشند بنديِ در درون خود دسته ،متفاوت شوند و به این ترتیب

گروه حرف در این حالت، .شود می ي»از«ايِ  گروه حرف اضافهگفتمانیِ مربوط به کارکرد

کند و در عین حال  در نقش پیوندة گفتمانی میان دو بند رابطه برقرار می،ي»از«ايِ  اضافه

.کند میان بندها را مشخص می معنایی، روابط منطقیِ لحاظ به

، پردازش در آموزش زبان دتوان می»از«فۀ حرف اضانقشۀ معنایی و دستوريِ بهدستیابی 

بر  .ی و مانند آن سودمند باشدهاي مرتبط با آن چون ترجمۀ ماشین زبان طبیعی و یا فعالیت

و تعیین نقشۀ معنایی و دستوري آنها در »از«جز بررسی حروف اضافۀ دیگري بههمین اساس 

.هاي آتی باشد پژوهش موضوعتواند  زبان فارسی می
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