
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 شناسی شناختیاز منظر زبان زبان فارسیدر  حروف اضافهبررسی حدنمایی 
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 چکیده
ۀ برپایا وت حرکفای ننااا   فضااها  تفااا   و زبان فارسی در حروف اضافهانواع  حدنماییحاضر به بررسی  پژوهش
دسافه   فارسای باه ساه   تسارر     حروف اضافهپردازد. ( تی5002) ( و زونرت3891) جکندوفشناخفی  رویکرد

 شاود. از تای  ا  تشخص برا  تباد  و تقداد تیرار    شوند: تسررها  تحدود که در نناا نقطهاصلی تقسرم تی
تسررها   ؛شوندناترده تی ...(به، تا و )و تسررتقددها  ...(ز بررون  و ا از باال  ، تانند از،) تبد هاتسرر رو نناا،ای 

از بااال   در بباارت از بااال      ) خا  سارر   ؛ رسانندحرکت را تیکلی جات که ...(طرفِ و سو   یا بهبه)جافی 
 کنناد. تای  زتانی اشااره  ا  در طول حرکت از نظرکه فق  به نقطه( گذشف  و یا از رو   چرز  رد شدن چرز 

فارسای ساه حا ات تحادود، ناتحادود و       حاروف اضاافه  دهد که تی یک از نناا نشان بررسی فضا  حرکفی هر
را  حاروف اضاافه  گرارد. اتاا نکفاه اینتاسات کاه      را در بر تی تشفرک تران نن دو )هم تحدود و هم ناتحدود(

بند  نمود؛ بلکه به کااربردِ نن در جملاه و   تناایی و فارغ از جمله به صورت تحدود و ناتحدود دسفهتوان بهنمی
 تانناد انگلرسای، خا     ها  دیگرگرفت که در تقایسه با زباننفرته توانلی تیکطوربه دارد.بسفگی فیل نرز نوع

 . جمله وجود ندارد بدون کاربردِ نن در حروف اضافهترز قاطیی تران تحدودیت و ناتحدودیت 
 

 ، تسرر، تحدود، ناتحدودحرف اضافه، تکان واژگان کلرد :

  واحد رشتاسالتی شناسی، دانشگاه نزاد کارشناس ارشد گروه زبان انگلرسی و زبان. 3

 hengamehvaezi@yahoo.com  شناسی، دانشگاه نزاد اسالتی واحد رشتاسفادیار گروه زبان انگلرسی و زبان. 5

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
 8، شماره ایپپی    9318ان پاییز و زمست ،دوم  ، دورهچهارمسال 
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 و بیان مسأله مقدمه -1

نااد. کتطا یااه تاایدارد کااه از سااه تنظاار زبااان را  دشناساای اتااروز سااه تاکاار وجااودر زبااان

هاا و  گرایی. هار یاک از ایا  رویکردهاا دارا  زیرتتموباه     گرایی و شناختگرایی، نقشصورت
اسات.  شاده  ریز ذه  و شناخت پایه ۀشناسی شناخفی بر تبنا  تطا ید. زباننطرفداران خود

ان ای  تکفب هسافند. در چنار  رویکارد     گذارا  همچون  رکاف، النگاکر و تا می از پایهبده
چاتساکی   شناسان در تقابل با نرا ها و تینا  باففی اهمرت دارد. دیدگاه ای  زبانتیاتل حوزه

شاناخفی باه    است که به اسفقالل نحو و زایایی نن ابفقاد دارد. یکی از افراد  کاه باا رویکارد   

تیناشناسای تاااوتی باا    به  (3891) . جکندوفاستاست، جکندوف ها  زبانی پرداخفهبررسی
 است.  ردهتوجه کها  تینایی به طور خاص تمرکز بر تؤ اه
اسات. باروگم ،   کارده  شناخفی زیاد  را باه خاود جلاب    شناسانتوجه زبان حروف اضافه

 انگلرسای  حاروف اضاافه  تری  کساانی هسافند کاه تطا یااتی بار       رکاف، ایوانز و گری  از تام
یکای از تاوارد   اسات.  هشاد ها  زیاد  از دیدگاه شناخفی ارسی هم پژوهشف اند. در زبانهکرد

ظرف تکان و زتان برا  رویدادها  افیاال  که  از نظر زتانی و تکانی است حروف اضافهبررسی 
در درک  حاروف اضاافه  . است حروف اضافهحدنمایی در  هایکی دیگر از پژوهشاند. شدهتیرفی

 حاروف اضاافه  گرایای باه   د رل در رویکرد شناختهمر . بهدارندتینا  جمله اهمرت بسرار  
را با توجه به ویژگای   حروف اضافهدارند  است. در ای  پژوهش نگارندگان قددشده خاصیتوجه

اسات و  نشده کنند. چنر  پژوهشی پرش از ای  تطرح در زتان و تکان به نام حدنمایی بررسی

نباودن باه   بودن یاا   بر تقرد توجه به بملکرد تااوتیتوان با را تی حروف اضافهرسد تینظربه
اتا پرسش اصلی ای  است که نیاا در ایا  زباان تارز      کرد.بند اصلی و فربی طبقهۀ چند دسف

 توان رسم کرد.  ها  فارسی تیحروف اضافهقاطیی تران فضا  تحدود و ناتحدود 
 

 پیشینۀ پژوهش -2

دار اسات کاه باا گاروه     اضاافه حارف گاروه   ۀ، هسفاضافه حرفتیفقد است که  (3111)زاده غالتیلی

زباان فارسای،    ۀاضافحروف نظر اونماید. به  نحو  تایول تنفسب رود تا بر نن نقشکار تیاسمی به

و   .کنناد د و نقش نن را تشاخص تای  شوتی اسمی خود ظاهر ، همرشه پرش از گروهرابه غرر از 

 داند: ساده و ترکب.را از نظر صور  دو قسم تی فارسی ۀاضافها  خود حروفدر بررسی
کنناد، از  تای  اضاافۀ تکاانی براان   حاروف  کاه میتااهرتیفقدند  (3192)راد گلاام و یوسای

تکاانی تنبیای غنای بارا  تطا یاه در حاوز         اضاافۀ حروف. تااهرم شناخفی او رۀ تا هسفند
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تکااانی در  ف اضااافهحااروبااه بررساای نناااا . شااوندتاای شااناخفی تحسااو  شناساای تیناای
چاون  اند و با تیریف تاااهرمی  در زبان فارسی پرداخفه تو  در/ حرف اضافهشناخفی چارچو 
گویااتر  از   تبرار   5ثابات  ۀو نقطا  3تفحارک  ۀتدور ، شکل و زترنه و تااهرم نقط طرحواره
 اند.  کردهبرضه در زبان فارسی اضافۀ تکانی حروف

حارف  با نگاه شناخفی به بررسی تیناشناخفی   (3199) رادزاده و یوسایگلاام، باصی، نقاگل
باا هام    «از»اند. نناا تیفقدناد تیاانی و کاربردهاا     در زبان فارسی پرداخفه «از»تکانی  اضافۀ

دارا  یاک شابکۀ   ساازند. ایا  حارف اضاافه     شباهت خانوادگی دارند و یک شبکۀ تینایی تی
ها از طریا  شاباهت خاانوادگی برقارار     ی  گرهها  تفیدد که ارتباط بر  اتینایی است با گره

تر باشند، شباهت برشفر  با یکدیگر دارند و هرچقدر دور ها به هم نزدیکشود و هرچه گرهتی
اناد کاه رویکارد شاناخفی     داده بار نن، نشاان  از هم باشند، ای  ویژگی تشفرک را ندارند. بالوه

ه ز تیناشناخفی  حاروف اضاافۀ تکاانی با    تواند تحلرل بافر  انسبت به رویکردها  سنفی، تی
 دهد.تیدهد. زیرا رواب  تااوتی  بر  ای  تیانی را هم نشان دست

تکااانی فرهناان سااخ  براساااس  حااروف اضااافۀبااه بررساای تیااانی  (3198) تاناادراساا 
رو ، پاایر ،  »فارسی از قبرال   شناسی پرداخفه و تیداد  از حروف اضافۀ تکانی در زبانتینی

تواناد  شناخفی تی شناسیداده که چگونه تینی است و نشانکردهرا بررسی «، تو) (باال ، زیر
باار   دهاد. سا پ پرشاناادهایی در    دسات  دید  تفااوت برا  ضب  تیانی ایا  حاروف باه   

توانناد باا   نویساان تای  ابفقااد و ، فرهنان   کناد. باه  تی ارائه حروف اضافهنویسی  ای  فرهنن
نویسای  تار در فرهنان  تار و دقرا   شاناخفی، نگااهی جاات    تینای  گرر  از دسافاوردها  باره
 باشند.داشفه

نماا  قبال از بناصار تکاان    حاروف اضاافه  به بررسی حاذف   (3180) تاد  بررقدار و درز 
نماا تقسارم   فضاایی و بناصار تکاان    حاروف اضاافۀ  اند و بناصر فضایی را به دو دسفۀ پرداخفه
را براساس اخفرار  و اجبار  باودن  کساره باه دو دسافه     نما بر نن بناصر تکاناند. بالوهکرده
باه صاورت اخفراار  کساره      «تاو، رو، جلاو، پالاو، بااال    »اند. به ابفقاد ننان بناصر کردهتقسرم
. ننان ضم  بررسای اجماا ی   به صورت اجبار  «... ته، پشت، کنار و»گررند و بناصر داخل، تی

ا ، حارف اضاافه  هاا   هاا  اسامی و گاروه   هنماا، گارو  هاا  بناصار تکاان   ها و تااوتشباهت
 نماا را در زباان  فضایی و بناصار تکاان   حروف اضافهترلر و ایوانز از  ۀگانبند  تینایی سهطبقه

                                                           
1. Trajector (TR) 

2. Landmark (LM) 
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نماا  قبال از بناصار تکاان    حاروف اضاافه  اند که اتکان حذف ای  داده کرده و نشانفارسی ارائه
 وابسفه به بواتلی است.

باا رویکارد    زباان فارسای  در  «از»به بررسی حرف اضافۀ  (3180) زاهد  و تحمد  زیارتی

 را تااوتی کانونی قارار  حرف اضافها   ای  نمونهاند. تااوم پرشتیناشناسی شناخفی پرداخفه

اناد. همچنار  تیاانی تسافقرم و غررتساقرم و      داده و س پ شبکۀ تینایی نن را ترسرم کرده

 د.  ناهداد همچنر  برنی و انفزابی نن را نشان

تحادود و   گویاد: باه دسافۀ   چنار  تای   حروف اضافهدر تیریف  (335:3183)ا دینی تشکوه

شوند و از اسمی ظاهر تی اند و فق  در جلو  گروهها که از  حاظ صورت ثابتتشخدی از واژه

 کنند و از ای  راه نقش یا رابطاۀ اشاره تی ان، تکان، سو، و یا نوبی تحدودیت حاظ تینی به زت

 .شودگافه تی حرف اضافهدهند، تی   خاص گروه اسمی همراه را نرز نشاندسفور

در زباان فارسای    «سار »و  «در»حروف اضافۀ به بررسی  (3185) تاند و رنتبر ضرابیراس 

حرف اند و همچنر  تیانی او ره و تیانی تفااوت هر داده تینایی نناا را نشانۀ پرداخفه و شبک

صورت تسفقرم یاا غررتسافقرم از   اند که ای  تیانی تفااوت بهابت کردهکرده و ثرا تیرر  اضافه

اند کاه تیاانی   است. س پ با شبکۀ تینایی هر حرف اضافه نشان دادهشده تیانی او ره تنشیب

تیناا  برنای    ،است. به بباارت دیگار  تیانی برنی نن شکل گرففه ۀانفزابی حروف اضافه برپای

 انی( تقدم دارد.)تکانی( بر تینا  انفزابی )زت

در زباان   «باا »به بررسی شناخفی شابکۀ تیناایی  حارف اضاافه      (3185)تخفار  و رضایی 

کاه در   دارا  شبکۀ تینایی  تنستمی است «با» حرف اضافۀاند داده اند و نشانفارسی پرداخفه

و  تاوافقی، تقاابلی   ۀخوشا ؛ تیناایی  ۀنن، تااهرم گوناگون ای  حرف اضافه در قا ب ساه خوشا  

ضیرفی، حول تحور یک تینا  سرنمونی، که هماان تیناا  تتااورت و همراهای اسات، در      و

 .اندگرففه قا ب ساخفار  شیابی قرار

حاروف  د: شاو برحسب برف به دو نوع تقسرم تی حروف اضافه (11: 3181)تاهوتران به نظر 

ز اسام و  سااده قبال ا   ۀحارف اضااف  گررناد.  اضاافه تای   ا  که جزءِحروف اضافهساده و  اضافۀ

حاروف  از دیگر  «از، به، بی، تا، جز، برا  »تانند با تا، در اداره. همچنر   ،دنیچسبرده به نن تی

اضافه دارناد و از اسام و قراد تشاف       ا  که جزءِساده هسفند. گروه دیگر، حروف اضافه اضافه

 .  اند تانند پشتِ، بررون ، تران ، نزدیکِ، زیر ، تو  ، رو  ، جلو ، پالو  شده
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در چاارچو    زباان فارسای  در  «تاا » حارف اضاافۀ  به بررسای   (3181) باتشاد  و انداریان
اضافه و هم به بناوان  شناخفی پرداخفه و تیانی گوناگون نن را، هم به بنوان پرش تیناشناسی

اناد. سا پ باه کماک ا گاو  چنادتینایی باه بررسای         کرده حرف رب ( بررسیدهنده )پروند

همچنار    اند. نناان پرداخفه و دو شبکۀ تینایی از نن ترسرم کرده اضافه حرفچندتینایی  ای  
اناد و باه بررسای    ردهکا  را در چاارچو  تیناشناسی تکانی بررسای  زبان فارسیتکانی  بناصر
است و شاباهت زیااد  باه    انگرز بودهاند که از نظرشان چا شپرداخفه زبان فارسیهایی در واژه

اند ایا  بناصار تکاانی، در    داده   با حروف اضافه دارند؛ س پ نشانتقو ۀ اسم و تااوت بسرار
هاا  جلاو، پشات، بقاب     شود. به ابفقاد ننان اسمنما ناترده تیتیناشناسی تکانی، اسم جایگاه

.. جلاو و پشات   . دارند یینای برخای چرزهاا تانناد خاودرو، خاناه و       شئ بنرادهم قا  ارجاع 
بدی  تینا که برخی چرزها جلاو و سامت    ،بنراد دارنداهدیدگارجاع تشخدی دارند، و هم قا  

 تشخدی ندارند و بسفگی به دیدگاه گوینده دارد تانند دیوار، ترز، درخت.  
   

 چارچوب نظری -3

و نقاش ننااا باه  حااظ تیناایی       حرف اضافهدر بررسی تیناشناخفی  خود به گروه  3جکندوف
شناخفی با توجه به سطوح تفااوت   بررسی زبانا  دارد. از تنظر وبر ساخفار توجه ویژهبالوه

به تااهرمی چون  حرف اضافهپذیر است. و  در توصرف گروه نحو ، تینایی و کاربرد  اتکان

کلی در توصرف و بررسی خود به انطباا  تیناا و   طوراشاره دارد. و  به 4و ارجاع 1، تکان5تسرر
جملاه را   ۀهساف   The man put the book on the tableنحو باور دارد. برا  تثاال در جملاه   

 ،(NP) ا  خاود فابال  است. در چارچو  زیرتقو ه (گذاردن)  putداند که در ای  تثالفیل تی
باا   2هاا  نحاو   دارد. همگی  ای  وابسافه  (PP) حرف اضافهو یک گروه  (NP)تسفقرم  تایول
یدگاه جکندوف، سه وابسفه باا  خوانش  تینایی و تااوتی  د   در جمله ارتباط دارند. در1رویداد

 سه تااوم شئ ، تکان )و تسرر( ترتب  هسفند که به شکل زیر نمایش داده تی شود:

 
 

                                                           
1. Jackendoff 

2. Path 

3. Place 

4. reference 

5. arguments 

6. event 
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داناد و  و  در بررسی خود به طور همزتان، ساخت نحو  را با خوانش تینایی ترباوط تای  

ی از کناد. از نظار و  گروها   ها  زبانی تلقای تای  تیاتل  تران نن دو را فرض تسلم در بررسی

یینای   ،شوندتی ا  ظاهرنیند که بدون هرچ وابسفهبه شمار تی 3اضافۀ الزم، حرفحروف اضافه

. اتاا در گاروه دیگار کاه حاروف       forward، downstairs،that awayتانناد   ،نیندتناایی تیبه

نیناد بلکاه پاپ از نن یاک گاروه      تناایی نمیبه حروف اضافهشوند، ناترده تی 5تفید  اضافۀ

و  on the book  ،under the counterتانناد   ،دهاد تی را نشان 1نید که شئ ارجابیمی تیاس

in the can . تانناد   ،است از دو شئ ارجابی هام ناام بارده شاود     تمک گاهی,between the 

square and the circle  across the road from the firehouse ، دو تثال نقاش گاروه    در هر

، شائ ا  اسات   حرف اضاافه اسمی  پپ از  گروه ،یک واحد است. درواق  ۀبه تنز  حرف اضافه

نما هسفند ها تکانافهحروف اضاست. در بررسی جکندوف بیضی از شده نشکار به نن اشارهکه 

   و بیضی تسررنما.  

 ]  .aنما تکان])] شئ [(  تکان

in the room, on the table, between the trees, under the house 

 ]  .b( تسررنما تسرر[نما تکان ( تکان[شئ]) ])] 

from in the room, from on the table, from between the trees, from under the house 

 ]   .cتکان[( تسررنما  تسررنما )]شئ[( تکان])]

in (to) the room, on (to) the table, between the tress, under the house 

هاا   حا ات ] هاا و [رویاداد ]تر  دارند. در ساخفار تفنوع [هاتکان]در تقایسه با  [تسررها]

 از سه نقش کاربرد  را دارا باشند: تمک  است یکیو  کنندتر  ایاا تینقش تفنوع [ایسفایی

   :4جاییحرکت و جابه -ا ف

از زتان در یاک  پرموده شود. در ای  حا ت در هر  حظه  [شئ]یک ا تمک  است ب [تسرر]یک 

 (.aها  گررد )تانند نمونهتکان جدید قرار تی
a. ([THING] traverses [PATH])  

John ran into the house. (Bounded)  

The mouse skittered toward the clock. (Direction) 

The train rambled along the river. (Route) 

                                                           
1. intransitive 

2. transitive 

3. reference object 

4. traverse 
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 :3اتفداد - 
اتفداد یاباد. در اینتاا فابال جملاه در حاال حرکات،        [تسرر]تمک  است در یک  [شئ]یک 

 .(bها  شود )تانند نمونهمیاسفنباط ن

  b. ([THING] extends over [PATH]) 

The highway extends from Denver to Indianapolis. (Bounded) 
The flagpole reaches (up) toward the sky. (Direction) 
The sidewalk goes around the tree. (Route) 

 :5سوگرر  یا جات -پ
را برساند. در اینتا هم، فابال جملاه تسارر را طای      [تسرر]تمک  است جات یک  [شئ]یک 

 .(cها  دهد )تانند نمونهتیرفاً جات نن را نمایش کند بلکه صمین

  c. ([THING] is oriented along [PATH]) 

The sign points to Philadelphia. (Bounded)    

The house faces away from the mountains. (Direction) 

The cannons aim through the tunnel. (Route) 
 

حارف  هاا   دارد که ننچاه گاروه  ررو  از دیدگاه جکندوف بران تینرز با پ (5002) 1زونرت
( به ساو  خاناه  )تانند  ناتحدودا  حرف اضافهها  ( را از گروهبه خانه)تانند  تحدودا  اضافه

ا  ناتحادود قابلرات افازایش یاا     حرف اضافهها  است که تسرر در گروه سازد، ای تفمایز تی
و تقدار تسرر ثابات  رسفند گونه ن تحدود ای  ا حرف اضافه  هاکه گروهدارد، درحا ی کاهش

ها اسم از  حاظ تینایی کاتالً شبره حروف اضافهست. و  تیفقد است بملکرد پذیر نرو افزایش

تار در تقو اۀ فیال و اسام     کاه پارش   ناتحدودو  تحدود. به ای  طری ، تمایز بر  ستهاو فیل
حارف   نماود تاوان ایا  توضاوع را    تای پپ د. شوتی تطرحتطرح بود، برا  حروف اضافه نرز 

 بند  زیر را در زبان انگلرسی پذیرفت:توان دسفهتی forو  inناترد و براساس نزتون  ا اضافه

 to, into, onto, from, out of, off, away from, past, via حروف اضافۀ تحدود:

 along, towards حروف اضافۀ ناتحدود:

 across, around, down, over, through, up ا ناتحدود:حروف اضافۀ تحدود ی

ایسافایی   و نناا را نظرار حا ات   4هدفبدون غایفی/را غرر تکانی حروف اضافۀ (4:5002) و 
داناد و  تسرر  را همسو با قردها  جافی تای  حروف اضافۀهمچنر   .داندها تیدر تقو ۀ فیل

                                                           
1. extension 

2. orient 

3. zwarts 

4. atelic 
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تانناد حاروف اضاافۀ تسارر       awayو  upرل تیفقد است که بسرار  از قردها  جافی از قب
 کند.شود گاه به قرود اشاره تیکنند و هرگاه صحبت از تسرر و نمود تیبمل تی
 

 هاتحلیل داده -6

 مکانی فارسی حروف اضافهمفاهیم  -1- 6

 شوند:تی به دو شکل تشاهده زبان فارسیها در حرف اضافه

  ...و  جلو، بقب، پایر ، باالتانند:  الزم؛ ا ف(

تانند رو   ترز، زیر  ترز، بااال   تراز.    ،نیدهمراه اسمی تی حرف اضافهکه هنگاتی تفید ؛  (

گررد. گاهی نرز تمکا  اسات دو    نن قرار از ، پپحرف اضافهکه شئ ارجابی در جایگاه تفمم 

 .  نشانینتشاز طرف  جاده، نن سو  دایرهو  ترب  باشد تانند تابر  شئ ارجابی داشفه
 

 مفهوم مکان )رویداد ایستایی( -2- 6

. تااوم ]تکاان[ باه باودن    استها  ایسفایی یکی از توارد  که به تکان اشاره دارد، در رویداد

کناد.  تی دارد. در رویداد ایسفایی، شئ یا شخص تکانی را اشغال ا  اشارهدر یک نقطه یا ناحره

 . تانند:کندتحل را اشغال شود که شئ یا شخدی نن]تکان[ به جایی گافه تیپپ 
 است.  رو  ترزکفا   -3

 است.  در کالسبلی  -5

دهاد. در  جمله اسناد  است و وجود چرز  را در تکانی نشاان تای  فیل 5و3ها  در تثال

تاااوم ]تکاان[    بار نن، شاود. باالوه  ها صرفاً کسی یا چرز  در تحلی نشان داده تیای  نمونه

 تثال: رویداد باشد، تواند برانگر تحل رخداد یکتی
 بارد.باران زیاد  تی در رشت -1

 
 مفهوم مسیر )رویداد حرکتی( -3- 6

شود و تااوم جایی تسرر  طی تیهدهد، در ای  جابحرکت در رویداد فیل رخ تی کهتیهنگا

 شود.تیتطرح  [تسرر]

تشاکرل   [بیشئ ارجاا ]و یک  [تسررنما]به بنوان  حرف اضافهاغلب از یک  [تسرر]یک  •    

 تانند به خانه، تا تدرسه دوید، پرراتون شار گشت.   شود،تی

 ،در یک بافت نقاش تکاانی و در بااففی دیگار نقاش تسارر  دارد       حرف اضافهگاهی یک 

 :2و  4ها  اضافۀ زیر در تثال تانند حرف
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 تکان نما( ۀترز است. )حرف اضاف زیرتوش  -4

 (تسررنما ۀترز رفت. )حرف اضاف زیرتوش  -2

نماا[ تحساو    ]تکاان  زیرر ، چون فیل جمله )ایسافایی( اسات، حارف اضاافه     4 در تثال

را اضاافه کارد.    در حرف اضاافه توان نما[ تیشود. در اغلب توارد قبل از حرف اضافه ]تکانتی

، چون فیل جمله )حرکفای( اسات، حارف اضاافه زیار      2ترز است. در تثال در زیرتانند توش 

تاوان حارف   ]تساررنما[ تای   ۀ. در اغلب توارد قبل از حارف اضااف  شودتحسو  تی [تسررنما]

تینایی برخاسفه از ناوع فیال    ترز رفت. پپ ای  تااوت به زیراضافه کرد تانند: توش  به اضافه

اسات و ای اگار فیال تاااوم       تطرح [تکان]ایسفایی باشد،  است: چنانچه فیل اسناد  یا فیل

 شود.  تطرح تی [تسرر ]خوانش   باشد، رویداد حرکفی داشفه 

ا بفه ای  بدان تینی نرست که تسرر  زوتاً باید با رویداد حرکفی همراه باشد، بلکه تسارر   •

 تواند اتفداد و یا جات را برساند که در ای  صورت رویداد حرکفی نرست تانند:تی
 اتفداد دارد. )اتفداد( از نسفارا تا تشادای  بزرگراه  -1

 دهد. )جات(را نشان تی شرراز به طرفای  تابلو   -1

جداگاناه    ها )برا  تثال انگلرسی( تمک  است بارا  یاک تاااوم دو واژ   در بیضی از زبان
که او ی حرف اضاافه تکاانی    intoو  inبرا  حروف اضافه تکانی و تسرر  وجود داشفه باشد )

ا  حارف  و دوتی حرف اضافه تسرر  است( و ی در فارسی چنر  تمایز  وجاود نادارد و بار   
شود. از بر   حروف اضاافه  ها  تشفرکی اسفااده تیتکانی و حرف اضافه تسرر  از واژهاضافه 

نقش تسرر  تحض دارند و بقراه حاروف اضاافه بار       از، به، پی ، تا، دنبال ، سو  فارسی فق  
 :اندتکانی و تسرر  تشفرک

، پایر  ، پپ ، پشتِ، پالو  ، پرراتون ، پارش ، تحاتِ، تاو  ،    اندر، اندرون ، باال  ، بر، بر ، برابر ، بررون ، بر  ، پا  

تهِ، جلو  ، جنب ، خارج ، داخل ، در، درون ، دَم ، دور ، رو به رو  ، رو  ، زبر ، زیر ، بقب ، فاو  ، کناار ، گاردِ، تقابال ،     

 تران ، نزدِ، نزدیکِ، وس ِ.  

ال ن ماانی کاه در نن بیضای از    هاا، بارا  تثا   دیگر اینکه در تقایسه با بیضی از زباان  ۀنکف

حروف اضافه تکانی و تسرر  در ساخفار نحو  جمله، رففار تفاااوتی دارناد، در فارسای ایا      

چنانکاه در نموناۀ   کناد؛  خورد و تااوتی در ساخفار نحو  ایتاد نمیتمایز رففار  به چشم نمی

 ن مانی و فارسی زیر پرداست:  
  Auto. dem unterDie Katze sitzt                                 .نشرندگربه زیر تاشر  تی -9

  Auto das unterDie katze geht.                                    .رودگربه به زیر تاشر  تی -8
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تکانی داشفه باشاد کلماه    )زیر( هرگاه نقش unterن مانی از قبرل  حروف اضافهتیداد  از 

کاه همار  حارف اضاافه     (؛ درحا ی9رد )تثال شمار  گرصریح تیبید از نن، حا ت تایول غرر

صاریح را باه واژه )اسام( پاپ از خاود ابطاا        باشد، حا ت تایاو ی  هرگاه نقش تسرر  داشفه

 (. اتا در زبان فارسی در هر دو شکل یکسان است.  8)تثال شمار   کندتی
 

 مسیرهای محدود و نامحدود   -6-6

بر تبنا  نظریۀ تینایی شناخفی تطرح در ایا  پاژوهش، باه دو    تکانی،  حرف اضافهها  گروه

شاان باا شائ یاا تکاان      شوند. تسررها  بار طبا  رابطاه   بند  تیدسفه [تسرر]و  [تکان]نوع 

 شوند:بند  تیارجابی به سه گروه کلی طبقه
 

 مسیرهای محدود -1- 6 -6

ود شااتل دو دسافۀ   و ای  گروه خا  استتسررها  تحدود، تبد  و یا تقدد تسرر تشخص در 

ها، انفااا   ها، نغاز تسرر و در تسرر تقددشود. در تسرر تبد ها و تسررتقددها تیتسرر تبد 

بند  جکنادوف از تساررها را تشاکرل    اول  دسفه تسرر تشخص است. تسررها  تحدود گروه

هاا  د در فارسی برا  دسافۀ تساررتب   پذیر نرست.دهد و در نناا تقدار تسرر ثابت و افزایشتی

 تثال: ،دشواسفااده تی تایا  بهو برا  تسرر تقددها حرف اضافۀ  ازحرف اضافۀ 
 از خانه پراده نتدم.  )تسررتبد ( ت  -30

 تریم به خانه رفت.  )تسررتقدد( -33

 روند. )تسررتقدد(برخی از تردم تا تحل کارشان پراده تی -35

صاورت یکای از ترکرباات    توانند باه تی به حرف اضافهو همچنر   از حرف اضافهدر فارسی     

 کنند.اشاره تی تسررها  تحدودهم به کار بروند و همگی به  زیر

از باال  ، از بررون ، از بر  ، از پایر  ، از پشتِ، از پالو  ، از پرش ، از تو  ، از جلو  ، از خارج ، از داخل ، از درون ،  از:

 ، از کنار ، از ال  ، از تقابل ، از تران ، از وس ِ.رو  ، از رو  ، از زیر ، از بقب از روبه

به باال  ، به بررون ، به پایر  ، به پشتِ، به تو  ، به جلو  ، به داخل ، به درون ، به زیر ، به بقاب ، باه کناار ، باه     به: 

 تقابل ، به تران ، به وس ِ.

    :شوددهند، فضا تحدود تیتی تشخدی را نشان ۀهایی که نقطحرف اضافهبنابرای  با حضور      

 اترر از باال   دایو شررجه زد. )تسرر تبد ، تحدود(از باال  : 

 او به باال   دیوار رفت. )تسرر تقدد، تحدود( به باال  :
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 شد. )تسرر تبد ، تحدود(از بررون  تدرسه صدا   سرود شنرده تیاز بررون : 

 او به بررون  تغازه رفت. )تسرر تقدد، تحدود(به بررون : 

 نن را از رو   ترز برداشت. )تسرر تبد ، تحدود( از رو  :

 تاشر  از باال   جاده به پایر   دره سقوط کرد. )تسرر تقدد، تحدود(به پایر  : 

شاروع تسارر باا حارف اضاافۀ از بااال          ۀدر جملاه اول نقطا  کاه  ها پرداست در ای  تثال

در  اتاا نید، شود و تسرر تحدود به شمار تیتبد  تحسو  تی و در نفرته تسررتشخص شده 

اسات و بار طبا  نظار     شاده  جملۀ دوم نقطۀ پایان تسرر با حرف اضاافۀ باه بااال   تشاخص    

 نید.تحدود به شمار تی شود و در نفرته تسررتقدد تحسو  تی جکندوف تسرر
 

 مسیرهای نامحدود -2- 6- 6

نماهاا( و گاروه خا  ساررها )از     تسررها  جافی )جاتود شاتل گروه تسررها  ناتحدود، خ
 شود.تسرر ( تی

خالف گاروه قبلای )یینای    بار  نماهاا تساررها  جافای یاا جاات    در تسررها  ناتحادود،  
ندارد. یینی در ای  دسفه  خدی برا  شروع یا پایان حرکت وجودتش ۀتسررها  تحدود(، نقط

اخل تسرر قرار ندارد بلکه فق  اگر تسارر بااز هام اداتاه     از تسررها، شی یا تکان ارجابی در د
 رسد.ند به نن شئ و یا تکان ارجابی تیپردا ک

از:  ناد ابراانگر جاات بباارت    حاروف اضاافۀ  تری  جافی در زبان فارسی رایج برا  گروه تسرر
 سو  ، به سو  ، به طرفِ و یا دور از:

 د(جافی، ناتحدو )تسررخانه رفت.  تریم به طرفِ -31

 جافی، ناتحدود( او به سو   خانه رفت. )تسرر -34

جافی، بایاد توجاه داشات کاه در     برا  فامردن تمایز بر  تسررها  تحدود و تسررها  
اسات و  شود که تریم به خانه رسردهبرداشت تی «خانه رفت بهتریم »ها  تحدود تانند تسرر

جافای اسات و کااتالً     تسارر  «رفتتریم به طرف خانه »که در تثال درحا ی ،بمل پایان یاففه

 است.ای  اتکان وجود دارد که هنوز به خانه نرسرده باشد. یینی بمل پایان نراففه
 رود:  جافی به کار تی بنوان حرف اضافۀ تسرردر برشفر به به سو  حرف اضافۀدر فارسی     
 حدود()تسررجافی، نات است(او به سو  چشمه ن  دوید. )هنوز به چشمه نرسرده -32

 ا بفه گاهی در زبان فارسی حرف اضافۀ به سو   به تینی نزدِ است: 
 ت  بازگشت. و  او به س -31
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 شود.تیتحسو   تحدودکه  است «او به نزد ت  بازگشت»ای  جمله به همان تینی        

یا تکاان ارجاابی در    خ  سررها یا از تسرر ، شیدر گروه دیگر از تسررها  ناتحدود یینی 

شود و پاپ از رساردن باه    ا  نغاز تینقطه گررد یینی حرکت ازدر داخل تسرر قرار تیجایی 

ناد و در اتفاداد نن حرکات    کتای  گذرد و در خا  سارر  از نن تسارر بباور    هدف از نن تی

از باال  ، از بررون ، از بر  ، از پایر  ، از پشاتِ،  و ترکربات نن ) از حرف اضافۀدر فارسی کند. تی

ز جلو  ، از داخال ، از درون ، از رو  ، از زیار ، از بقاب ، از کناار ، از تقابال ، از تراان ، از       از تو  ، ا

توانناد،  برایناد، تای   شدن، پریدن و رفاف  گذشف ، ببور کردن، ردبه شرطی که با فیل وس ِ( 

 :خ  سرر یا از تسرر  باشندحرف اضافۀ برانگر 

 . )خ  سرر، ناتحدود(هواپرما از باال   خانه تا گذشت از باال  :

 ها  پل ببور کرد. )خ  سرر، ناتحدود(قای  از بر   پایهاز بر  : 

 او از پایر   پل  هوایی به نن طرفِ خرابان رففه بود. )خ  سرر، ناتحدود(از پایر  : 

 شرر از تو   حلقۀ نتش پرید. )خ  سرر، ناتحدود(از تو  : 

 نتد. )خ  سرر، ناتحدود(ن  از درون  سوراخ  سوزن بررون از درون : 

 تاشر  از زیر  پل ببور کرد. )خ  سرر، ناتحدود(: از زیر 

 تاشر   بروس از کنار  خانۀ تا گذشت. )خ  سرر، ناتحدود( از کنار :

 اتوتبرل سارقان از تقابل  پاسگاه پلرپ رد شد. )خ  سرر، ناتحدود(از تقابل : 

ئ تفحرک به تکان ارجابی نزدیک و بیاد از  در گروه خ  سررها، شکه  نیدتیها براز تثال

گررد. شئ تفحرک باه  شود. بنابرای  تکان ارجابی در جایی در داخل تسرر قرار تینن دور تی

 دهد.شود و به تسرر خود اداته تیکند اتا بالفاصله از نن دور تیطرف نن حرکت تی
 

 ابهام در مسیر در زبان فارسی -6-1

برنی تحدودیت و نوع خاوانش تسارر   دهد که همرشه پرشتی شانفارسی ن ها بررسی داده 

 تثال:   ،تواند دو خوانش تینایی داشفه باشدتوارد  تسرر اباام دارد و تیدر کار نسانی نرست. 
 توش از زیر ترز رفت.   -31

 .است تبد  تسررتسرر گرفت یینی تسرر  را تبد  «از» حرف اضافهتوان تی ،در خوانش اول
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شائ ارجاابی    ،ترز تکان و ،نما، زیر  ترزحرف اضافه تکان ،، زیر تبد نما   اضافۀ تسررفحر ،از

 است.

گرفت که ابفادا باه زیار  تراز نزدیاک       خ  سرررا تسررنما   «از»توان تی، دوم در خوانش    

  است. از راهِ، از تسرر  VIAشود و س پ از نن دور. در واق  یک نوع تی

 
شائ    ،تکاان و تراز   ،نماا، زیار  تراز   اضافۀ تکاان حرف ،نما  خ  سرر، زیر اضافۀ تسررحرف ،از

دیگار   «از»اضاافۀ  کلی هرگاه تااوم گذشف  از تسرر  تطرح باشد، حرفطوربه ارجابی است.
 است.   از راهِ VIAرساند بلکه به تااوم را نمی تبد 
 دارد:ها  تخفلف خوانش «توش از زیر  ترز رفت»ا بفه جملۀ     
رفت. یینی توش در ابفادا زیار  تراز باوده و حااال از       [ [زیر  ترز]از  ]توش  ،در خوانش اول    

 نقطه شروع حرکت زیر  ترز است. ،ننتا رففه است. به ببارت دیگر
رفت. یینی توش به سامت تراز رفات و از زیار  نن      [ [ترز]از زیر   ]توش ، در خوانش دوم    

 شروع حرکت به طرف ترز بوده و نه خودِ ترز.   ۀنقط ،گرببور کرد و دور شد. به ببارت دی
 

 اضافۀ فارسیبررسی حد نمایی حروف -1

ساه  را از نظار تحادودیت یاا ناتحادودیت      حروف اضافهصراحت زورنرت برخالف جکندوف به
تشافرک تحادود و    حروف اضاافۀ اضافۀ ناتحدود؛  تحدود؛ حروف ۀد: حروف اضافکنتی دسفه

هاا  اسام و فیال در نماودِ     همانناد تقو اه   حروف اضافهتیفقد است که  (5002)ناتحدود. و  
اسام و فیال    ۀچنانکاه در تقو ا  کنند. تی جمالت تأثرر دارند و تااهرم تفااوتی در ذه  ایتاد

تحادود و ناتحادود توصارف    تواناد  تای است که خود شائ  شده ای  توصرف بارها و بارها دیده
کاه  اسات و ای زتاانی    ناتحدوده اسم غررقابل شمارش باشد، ، برا  تثال واژ  نان زتانی کشود

شود. یا فیال دویاد کاه    تحسو  تی تحدودشمارش یینی به تااوم قرص نان باشد، اسم قابل
 «بلی یک کرلوتفر دوید»ۀ ر جملاتا داست  ناتحدودیک فرایند با نمود  «بلی دوید»ۀ در جمل

از ای   حاظ با اسم و فیال تاااوتی ندارناد و    نرز  حروف اضافهاست.  تحدودیک رویداد با نمود 

 .  نددارا  نمود تحدود و ناتحدود
، نزتون حضاور قراد زتاان و    حروف اضافهها  تشخرص تحدود و ناتحدود بودن یکی از راه    

)به تادت  با اسفناد بر نزتون ورود قرد زتان  حروف اضافهتغررر نمود جمله است. رففار تفااوت 
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دهد. چنانچاه جملاه باا    ت و یا ناتحدودیت رویداد حرکفی را نشان تیتحدودی یا ظرف تدت(
است. یینی بمال   فضاتحدودباشد، ای  نوع جمله  تدت تورد قبول زتان در تدت یا ظرفقرد 

بارا   یا  به تدتداد. اتا قرد زتان  توان نن بمل را اداتهاست و دیگر نمیپایانی رسرده به نقطۀ
دهاد بادون   ساند. یینی فق  طول تدت انتام بمال را نشاان تای   رتیرا  ناتحدود ۀجمل تدت

 در حا ت اول، باه  حااظ زتاانی کانش ننقادر      ،کند. به بران دیگر ا بمل اشاره اینکه به پایان
دهد که فقا  زتاانی صارف نن کاار     تیطول کشرد تا نن کار به انتام برسد و ی دیگر  نشان

ذیرد. پپ جمالت تحدود به فضا و گسفرش فاصاله تاا   است بدون اینکه کار کاتالً پایان ب شده
 :کنندتی ناتحدود به یک فضا و گسفر  ناتقرد اشارهحد تقرد و جمالت 

 سارا ظرف ده دقرقه نن نقاشی را کشرد. )تحدود( -39
 سارا برا  تدت ده دقرقه نقاشی کشرد. )ناتحدود( -38

 38 تحادود اسات. در جملاۀ   کار کشردن نقاشی باه پایاان رسارده و جملاه      39 در جملۀ
نقاشی هنوز به پایان نرسرده و جمله ناتحدود اسات. بناابرای  کمرفای تانناد فضاا باا درجاۀ        

 )تحدود، ناتحدود( در تیاتل است. گسفردگی تفااوت
 

 در فارسیاضافۀ محدود  حروف -1- 1

 از، به، تاند از: احروف اضافۀ تحدود در زبان فارسی ببارت
 کوه پایر  نتدند. از دانشتویان -50
 کوه پایر  نتدند. )تحدود( از دانشتویان ظرف دو سابت -ا ف-50
 کوه پایر  نتدند. ازدانشتویان برا  تدت دو سابت  - -50

 است.) ( کار هنوز به پایان نرسرده ۀاست و ی در جملکار به پایان رسرده -ا ف-50 ۀدر جمل     
 روسفایشان رففند. به نناا پراده -53
 روسفایشان رففند. )تحدود( بهنناا ظرف نرم سابت پراده  - فا-53
 روسفایشان رففند. بهنناا برا  تدت نرم سابت پراده  - -53

روسفایشاان برساند و کاار باه پایاان       باه نرم سابت طول کشرد تا نناا  -ا ف-53 در جملۀ    
 اند.نناا هنوز به روسفایشان نرسرده - -53 در جملۀاست. رسرده
 تدرسه دوید.  تالی ب -55
 تدرسه دوید. )تحدود( تا بلی ظرف نرم سابت -ا ف-55
 تدرسه دوید. تابلی برا  تدت نرم سابت  - -55

 بلی به تدرسه رسرد. -ا ف-55 در جملۀ
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 نامحدود در فارسیۀ حروف اضاف-2- 1

ر کناار ، رو  ،  در باال  ، درو  ، به سو  ، در، ند از: احروف اضافه ناتحدود در زبان فارسی ببارت
 تقابل ، تران .

 خانه رففم. به سویِت  پراده  -51
 خانه رففم. به سویِت  ظرف نرم سابت پراده  -ا ف-51
 خانه رففم. )ناتحدود( به سویِت  برا  تدت نرم سابت پراده  - -51
 حدرر باز  کرد. رویِبچه  -54
 حدرر باز  کرد.    رویِ بچه ظرف نرم سابت -ا ف-54
 حدرر باز  کرد. )ناتحدود( رویِه برا  تدت نرم سابت بچ - -54
 ضار ویو   زد.حُمقابلِ  او -52
 حُضار ویو   زد.مقابلِ  او ظرف نرم سابت -ا ف-52
 حُضار ویو   زد. )ناتحدود( مقابلِاو برا  تدت نرم سابت  - -52
 شار رانندگی کرد. میانِ اترر -51
 ر رانندگی کرد.  شامیانِ  اترر ظرف تدت دو سابت -ا ف-51
 شار رانندگی کرد. )ناتحدود(میانِ اترر برا  تدت دو سابت  - -51
 

 هم نامحدود در زبان فارسی هم محدود و ۀحروف اضاف  3- 1

تار  به بران ساده. برخی از حروف اضافه رففار  دوگانه دارند و در حدنمایی نناا اباام وجود دارد
. (گاروه ساوم  ) دهناد تای  ها  تفاااوت نشاان  وقیرتهر دو وضیرت تحدود و ناتحدود را در ت

ناد از: از تاو  ، از رو  ، از تراان ،    اتشفرک تحدود و ناتحادود در فارسای بباارت    ۀحروف اضاف
 باال  ، به داخل ، بر  ، پرش ، دور 

 ساحل فرانسه و انگلرپ شنا کرد. بینِاو  -51
 کرد. )تحدود( ساحل فرانسه و انگلرپ شنابینِ سابت  35او ظرف  -ا ف-51
 ساحل فرانسه و انگلرپ شنا کرد. )ناتحدود( ینِباو برا  یک سابت  - -51

سابت از سااحل   35رساند که قارتان شنا توانست ظرف تیای  تااوم را  -ا ف-51 جملۀ     
فقا  ایا  تاااوم را     - -51 ۀجملا  اتافرانسه تا ساحل انگلرپ شنا کند و فضا تحدود است. 

 در فاصله فضا  تران ساحل فرانسه و انگلرپ برا  تدت یک سابت شنا کرد.رساند که او تی
 پارک دوید. دورِبلی  -59
 پارک را دوید. )تحدود( دورِ بلی ظرف نرم سابت -ا ف-59
 پارک دوید. )ناتحدود( دورِبلی برا  تدت نرم سابت  - -59
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تا بلی یاک دور، باه دور   رساند که نرم سابت طول کشرد تیای  تااوم را  -ا ف-59جملۀ     
رساند که بلی نرم سابت دور پارک دویاد  تیفق  ای  تااوم را  - -59اتا جملۀ پارک بدود. 

 و تیلوم نرست که حفی یک دور هم زده باشد.

هام وجاود دارناد    تانند پرش ، به داخل ، از تو  ، از رو  ، باال  ، از تران  تیداد  حروف اضافه  •
 .کنندتیایتاد  و ی تااوت تیناییبا هر دو حرف اضافه سازگار  دارند،  forو  inکه در نزتون 

 برادرش رفت.    پیشِبلی ظرف سه روز  -ا ف-58
 برادرش رفت.    پیشِبلی برا  تدت سه روز  - -58

یینای   - -58تثاال  اتاا  یینی سه روز طول کشرد تا پرش برادرش بارود.   -ا ف-58تثال      
 نزد او بماند. پرش برادرش رفت تا سه روز

 اتا  نتد.     به داخلِبلی ظرف ده دقرقه  -ا ف-10
 اتا  نتد.    به داخلِبلی به تدت ده دقرقه  - -10

یینای   - -10تثال  اتایینی ده دقرقه طول کشرد تا او به داخل اتا  براید.  -ا ف-10تثال     

 او به داخل اتا  نتد تا ده دقرقه در ننتا بماند.
 تونل ببور کرد. یِاز توقطار  -13
 تونل ببور کرد. )ناتحدود( از تویِقطار به تدت یک رب  سابت  -ا ف-13
 تونل ببور کرد. )تحدود( از تویِقطار ظرف یک رب  سابت  - -13

 - -13 تثاال  یینی قطار به تدت یک ربا  در داخال تونال حرکات کارد.      -ا ف-13تثال     
 نل خارج شود.یینی یک رب  طول کشرد تا قطار از داخل  تو

  پُل ببور کرد.از رویِ تاشر   -15

 پُل ببور کرد. )ناتحدود( از رویِتاشر  به تدت یک رب   -ا ف-15
 پُل ببور کرد. )تحدود( از رویِتاشر  ظرف یک رب   - -15

یینی تاشر  یک رب  رو  پل حرکت کارد و هناوز رو  پال اسات. تثاال       -ا ف-15تثال     

 ل نرست.ذشت و دیگر رو  پُک رب  از رو  پل گیینی تاشر  ظرف ی - -15
 برج ایال پرواز کرد. باالیِهلرکوپفر  -11
 برج ایال پرواز کرد. )ناتحدود( باالیِ هلرکوپفر برا  نرم سابت -ا ف-11
 برج ایال پرواز کرد. )تحدود(باالیِ هلرکوپفر ظرف نرم سابت  - -11

 - -11 ت در باال  برج ایال پرواز کرد. تثاال یینی هلرکوپفر برا  نرم ساب -ا ف-11تثال     
 یینی هلرکوپفر ظرف نرم سابت به باال  برج ایال پرواز کرد.  
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 کردم.  جنگل ببور از میانِت   -14
 جنگل ببور کردم. )ناتحدود( از میانِت  به تدت نرم سابت  -ا ف-14
 جنگل ببور کردم. )تحدود( از میانِت  ظرف نرم سابت  - -14

یینی ت  نرم سابت در تران جنگل ببور کردم و هناوز در جنگال هسافم.     -ا ف-14ل تثا    
 یینی ت  از نن طرف جنگل بررون نتدم. - -14 تثال
رففاه در ننااا بار    کاار توان فاارغ از جماالت باه   را نمی زبان فارسیاضافۀ  طورکلی حروفبه

گی باه کااربرد و نقاش نن    بند  نمود زیرا تحدودیت و ناتحدودیت بسفتبنا  حدنمایی دسفه
و در  تحدوددر باففی تمک  است  حرف اضافهیک  ،در جمله دارد. به ببارت دیگر حرف اضافه
تقداود از   ،«ها  زیبایی باال   کوه رویراده باود  گل»رود. در جملۀ به کار  ناتحدودباففی دیگر 

اضاافۀ   نرت حارف اضافۀ تکانی است که بر طبا  نظار زو   باال  کوه یا در باال  کوه یک حرف
 باال   کوه یا به باال   کوه حرف ،«او باال   کوه رفت»شود. و ی در جملۀ ناتحدود تحسو  تی

 شود.تحسو  تی تحدوداضافۀ تقدد است و در نفرته حرف اضافۀ تسرر
تواند در یک جمله به صورت حرف اضافۀ تفیاد  باه   تی حرف اضافهبر ای ، گاه یک بالوه

 تانند:   ،ا  دیگر به صورت حرف اضافۀ الزم و بدون تفممجمله کار برود و در
 اضافۀ تحدود( تقدد، حرف کالس برگشت. )تسرر به عقبتیلم  -12
 اضافۀ ناتحدود( نگاه ک . )خ  سرر، حرف به عقب -11

 تانند: ،ناتحدود حسا  کرد یاتوان با خوانش تینایی تحدود یک جمله را تیگاه     
 ه باال رففند.کو از نناا -11

کردند. پپ ا به باالتری  نقطۀ کوه رسردند. یینی تسرر را تا نخر طیاخوانش اول، یینی نن

جمله دارا  نمود تحدود است. در خوانش دوم، یینی نناا فق  تقادار  از تسارر را تاا بااال       
 دود است.جمله دارا  نمود ناتحپپ کردند؛ یینی هنوز تا باالتری  نقطۀ کوه نرففند. کوه طی
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 فارسی   ۀبندی حروف اضافدسته

    محدود 

  نامحدود

 

 از تو  ، از رو  ، از تران ، باال  ، به داخل ، بر  ، پرش ، دور.      )هم تحدود هم ناتحدود( مشترک

 

)افیاا ی کاه    نما  حرکفای ها  شروهدهد که فیلتیها  فارسی نشان بررسی برشفر داده

شاوند، تانناد شانا کاردن یاا      تی نظر گرففه غایفی دردر حا ت باد  نقطۀ پایانی ندارند و غرر

نیاد.  بروند، نفایج تفااوتی باه دسات تای    با حروف اضافۀ جافی به کار کهتیپراده رفف ( هنگا

 تانند: ،یینی کاربرد حروف اضافه بر بملکرد کنش فیلی و تغررر نمود نن تاثررگذار است
 او شنا کرد. )ناتحدود( -19

 ساحل شنا کرد. )تحدود( تااو ظرف نرم سابت  -ا ف-19

 ساحل شنا کرد. )ناتحدود( تااو برا  تدت نرم سابت  - -19

 

به باال، به بررون، به پایر ، به پشت، به جلو، به خارج ، باه داخال، باه ساو  ، باه      
 طرفِ، به بقب، سو  .

 

حرف اضافه زیر به شرطی که با فیل گذشف ، ببور کردن، رد شدن همراه باشاند:  
تو  ، از جلاو  ،   از باال  ، از بررون ، از بر  ، از پایر  ، از پشتِ، از پالو  ، از پرش ، از

از خارج ، از داخل ، ازدرون ، از دم ، از روبه رو  ، از زیر ، از کنار ، از تقابل ، از تران ، از 
ن نزدیکِ، از وس ِ.، اندر، اندرون ، باال  ، بر ، برابر ، به ساو  ، برارون ، پاایر  ، پاپ ،     

جناب ، خاارج ، داخال ،    پشتِ، پالو  ، پی ، پرراتون ، پرش ، تحتِ، تو  ، تهِ، جلاو  ،  
در، در اتفدادِ، در کنار ، درون ، دم ، دنبال ، روبه رو  ، رو  ، زبر ، زیر ، ساو  ، بقاب ،   

 کنار ، تقابل ، تران ، نزدِ، نزدیکِ، وس ِ.
 

تاو  ، ازجلاو  ، از داخال ، از    از، از باال ، از بررون ، از پشتِ، از پالو  ، از پرش ، از 
 درون ، از رو  ، از زیر ، از بقب ، از کنار ، از ال  ، از تقابل ، از تران ، از وس ِ. 

به، به باال  ، به بررون ، به پشتِ، به جلو  ، به پرش ، به تو  ، به جلو  ، به داخال ،  
 به درون ، به رو  ، به زیر ، به بقب ، به کنار ، به ال  ، تقابل ، به تران ، به وس ِ، تا. 
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 گیرینتیجه -4

دارند یینی از ای   حااظ   ها  اسم و فیل در حدنمایی جمالت تأثررهمانند تقو ه حروف اضافه

باه   حاروف اضاافه  وتی ندارند و دارا  نمود تحدود و یا ناتحدود هسفند. یا فیل هرچ تاا با اسم

شوند. تیداد  از حروف اضاافه از  تقسرم تی تحدود، ناتحدود و تشفرک تران نن دوسه دسفه 

پشتِ، از پالاو  ، از پارش  و تانناد     قبرل از، به، تا و ترکربات نناا از قبرل از باال  ، از بررون ، از

کاردن، رد   بباور ، گذشاف  با یکی از فیال هاا     کهتیهسفند. هنگا تحدودفه حروف اضا ایناا

باه   بر نن حاروف اضاافه  شوند. بالوهتحسو  تی ناتحدود... همراه باشند، حرف اضافۀ  و شدن

کنناد. حاروف   تای  ناتحادود  سو  ، به طرفِ، به باال، به پایر  ، به جلو، به بقب دال ت بر تسرر

 ، به پشت، به پالو، به پرش، به تو، به جلاو، باه خاارج، باه داخال، باه       پایراضافۀ به بررون، به

تیلا    ناتحادود  حروف اضاافه به گروه  سو  ، به طرفِ، به بقب، پی ، دنبال ، سو   و تانند ایناا

)هام تحادود هام     تشافرک به گروه حروف اضاافه   بر  ، دور ، گردِدارند. حروف اضافه تسرر  

 حاروف اضاافه  دهد کاه نقاش   ررسی دقر  جمالت فارسی نشان تیناتحدود( تیل  دارند. اتا ب

تواناد حارف اضاافه    دارند؛ یینی در یاک خاوانش تیناایی تای     ابااما  است که گاهی گونهبه

 ناتحادود  حارف اضاافۀ  تاوان  تای در نظر گرففه شود و با خوانش تیناایی دیگار نن را    تحدود

غ از جمالت به کار رففه در ننااا برتبناا    توان فارکرد. حروف اضافۀ زبان فارسی را نمیحسا 

حارف  بند  نمود. زیرا تحدودیت و ناتحدودیت بسفگی به کااربرد و نقاش نن   حدنمایی دسفه

باشاد و در   تحادود در باففی تمک  است  حرف اضافهدر جمله دارد. به ببارت دیگر یک  اضافه

اناد جادو ی از   گان سیی نماوده به کار برود. با ای  وصف، نگارند ناتحدودباففی دیگر به صورت 

فارسی ارائه نمایند. هرچند بیضی از حروف اضافه جایگاهشاان   تحدود و ناتحدود حروف اضافه

 برایند.     ناتحدودو در باففی دیگر  تحدودتوانند در یک بافت و تیرست ثابت ن
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