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 .1مقدمه

یادگیری زبان یکی از مباحث پیچیدهای اس

که همواره در حوزه آموزش مورد بحث بوده

اسع

و آموزش زبان دوم نیز یکی از موضععو های چالش برانگیز برای مدرسععان و زبانآموزان

اسععع

آموزش صعععحیب زبعان دوم و میزان موفقی در آن ،به عوامل مت ددی بسعععتگی دارد

اصلیترین عامل ،روش آموزشی مؤثر و اصولی اس

که مدرم انتااب میکند انتااب روش

مناسععد در صععورتی میتواند مؤثر باشععد که مدرم با حوزههای آموزش زبان آشععنا باشععد
نظریههای آموزشعی متفاوت که بر بنیادهای نظری و م رف شععناختی گوناگون اسععتوار هستند،
روشهای آموزشی متفاوتی را پیشنهاد میکنند(ج فری کوخالو و حمیدی )19 :6931 ،یکی از
قدیمیترین روشهای آموزشعععی ،روش سعععنتی اسععع

منظور از روشهاى تدریج سعععنت

روشهعای هسعععتند که سعععابقه طولان در نظامهاى آموزشععع دارند و از دیرباز بهکار گرفته
م شعععدند در این روش ،به حافظه سععع ردن  ،تکرار و پج دادن مفالد درسعععی از بارزترین
ویژگیها بهشعمار م روند.یکی از مسائل بحثبرانگیز در حوزه زبان فارسی از دیدگاه مدرسان
و فارسععیآموزان ،کاربرد صععحیب حروف اضععافه در باف

اس ع

بهعنوان مثال،آموزش حروف

اضعافه فارسعی در کتابهای درسعی به روش سعنتی ارائه شعده اسع
توجیهی برای م انی متفاوت حروف اضعافه ارائه نداده اس

و روشهای سنتی هیچ

این در حالی اس

که زبانآموزان

با کاربرد واق ی زبان در مکالمات روزمره مواجه میباشعند اما در مقابل ،رویکرد شناختی نشان
داده که زبان و دسعتور زبان به شعکل نظاممند هستند همچنین م انی متفاوت حروف اضافه که
جزء واحدهای چندم نایی زبان بهشععمار میروند از این قاعده مسععتثنی نیسععتند (زینسععانگ،
 )۳ :۳۰69گرچه حروف اضععافه فارسععی فهرسععتی بسععته و ت داد محدودی از عناصععر زبانی را
تشکیل میدهند اما نقش بسیار اساسی در زبان دارند و ازنظر کاربردی پربسامد هستند بسیاری
از نقشهای م نایی و دستوری مه در جمله های فارسی با کم
گاه با تغییر ی

حروف اضافه بیان میشود و

حرف اضعافه م نای جمله تغییر میکند ازاینرو،اکثرفارسععیآموزان که آن را به

عنوان زبان دوم فرا می گیرند ،در تشعای

و کاربرد حروف اضعافه دچار مشکل میشوند از

طرف دیگر ،روشآموزش مدرسعان برای بیشتر مقوله های زبانی مبتنی برتمرین ،تکرار و حفظ

سال نهم
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کردن طوطیوار6اسعع

(همان )9 :۳۰69 ،بدین ترتید ،یادگیری دسععتور زبان و بهخصععو

حروف اضعععافه ،برای فراگیران زبان غالبا بیم نا اسععع
زمینعه از دسععع

077

و ک ک علاقه و انگیزه خود را در این

میدهند آنها هیچ تلاشعععی برای ایجاد ارتبای بین دانش جدید و قبلی خود

نمیکنند زیرا هیچ ارتباطی بین آنها نمییابند آموزش سعنتی نتوانسعته تحلیل و تفسیری جامع
در مورد م انی متفاوت حروف اضععافه و حتی بین مفاهی ماتلی ی
(همان )1 :در مقابل ،رویکرد شععناختی و بهخصععو
نسععب

حرفاضععافه ارائه دهد

م نیشععناسععی شععناختی ،نگاهی متفاوت

به آموزش و یادگیری زبان دارد رویکرد شععناختی برای تشععای

و کاربرد صععحیب

حروف اضعافه،روش کارآمدی را در زمینه آموزش (برای مدرسان) و یادگیری (برای فراگیران)
پیشععنهاد میدهد در این رویکرد برخلاف رویکرد سععنتی ،یادگیری ،م نادار و ماندگار اس ع

و

ذهن فراگیران را درگیر میکند لذا خود فراگیران نیز میتوانند با مراج ه به سععاختار شععناختی

۳

ذهن خود و با اسعتدلال و تفکر ،م انی متفاوت حروف اضعافه را در کنند و در صورت لزوم
به کار برند همچنین فراگیران میتوانند دانش جدید خود را در ساختار شناختی ،به دانش قبلی
ارتبای دهند و مفالد آموزشععی را بهتر فراگیرند (همان  )3 :در مورد مشععکلات زبانآموزان در
زمینه یادگیری حروف اضعافه ،تحلیل خفا بسعیار صعورت گرفته اسع
هنوز راهحل مناسعبی برای این مشعکل ارائه نشعده اسع

اما در رویکرد سنتی،

هدف مقاله حاضر ،ارائه طرح درم

آموزشعی برای مفهوم اولیه و برخی از مفاهی حاشعیهای حرف اضافه«از» و نیز میزان کارآمدی
این رویکرد در کلام درم اسع

یافتههای این پژوهش میتواند در تهیه متون آموزشی برای

مهارتهای چهارگانه آموزش زبان فارسعی مفید باشعد با توجه به مفالد فوق ،پژوهش حاضر
در تلاش اس

تا به پرسش زیر پاسخ دهد:

)6بعا توجعه بعه الگوی تعایلر و ایوانز ( )۳۰۰9و نظریعه حوزههعای لعانگاکر ( )6331روش
آموزش و نحوه نگاشع

مفاهی عینی به انتزاعی برای تدریج حرف اضعافه " از " در فارسی

چگونه اس ؟

1. Rote learning
2. Cognitive structure
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در این باش ابتدا آثار زبانشناسان ایرانی و غیر ایرانی که به مسألهحروف اضافه پرداختهاند،
م رفی میشععود سع ج به طرح درم پیشععنهادی برای آموزش حرفاضععافه «از» در چارچوب
م نی شناسی شناختی اشاره خواهد شد
 .2پیشینه پژوهش

بعا نگعاهی بعه مفعالد ارائهشعععده در کتابها و درمنامههای م تبر آموزشعععی تا آنجا که
نگارندگان اطلا دارند موضعو آموزش حروف اضعافه با رویکرد م نیشناسی شناختی چندان
مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اس

و این موضو در مباحث مربوی به آموزش زبان فارسی

به غیر فارسععیزبانان تا حدودی نادیده گرفته شععده اسعع

از جمله محدود پژوهشهای انجام

شده در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
غفاری ( )6931در قالد دیدگاه م نیشععناسععی شععناختی لیکاف به بررسععی طرحوارههای
تصعویری 6پرداخته اسع

دادههای وی شعامل  0۰ف ل ساده پرکاربرد در زبان فارسی اس

که

بیش از  1۰۰مورد وقو آنها ف ل سععاده یا جزء ف لی اف ال مرکد را شععامل میشععود به زع
وی ،علاوه بر طرحوارههای تصعویری لیکاف و جانسون ،در زبان فارسی طرحوارههای دیگری
نیز قابل طرح هسعتند که از آن جمله میتوان به طرحوارههای نیرو ،گذر و انتقال اشاره کرد و
آنچه باعث م نادهی ف ل در کاربرد اسععت اری آن میشععود ،تجارب فیزیکی و م انی عینیتر آن
ف ل اسع

که در آن توسع طرحوارههای تصویری مرتب در ذهن ممکن میشود مه ترین

نکتهذکرشعده در این بررسعی اشاره به عملکرد لایهای م نا اس

گلفام و یوسفی راد ()6930در

مقالهای باعنوان «رویکرد م نیشععناسععیشععناختی به حروف اضععافه مکانی زبان فارسععی از منظر
آموزشعی» به بررسی م انی حرف اضافه«در» پرداختهاند به نظر آنها روش دستور سنتی که در
فهرس ع

طولانی از م انی غیرمرتب برای حروف اضععافه مکانی ارائه میشععود ،روشععی

آن ی

ناکارآمد اسععع

به نظر

روش مؤثرتر ،ارائه شعععبکه م نایی مرتب و مبتنیبرمنظر اعلی اسععع

نگارندگان ،م انی متفاوت و مرتب حروف اضععافه ،نتیجه تجربیات روزمره فیزیکی ما در جهان
خارج و مفهومسعازی ما از این تجربیات اسع

همچنین در این مقاله ن شان داده شده اس

که

رویکرد م نیشعناسی شناختی تبیین بهتری از ساختار م نایی حروف اضافه مکانی بهطورکلی و
1. Image Schema

سال نهم
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حرفاضععافه «در» به طور خا
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ارائه میدهد تبیینی که میتواند در امر آموزش حروف اضععافه

مورد اسعععتفعاده قرار گیرد در این پژوهش از حروف اضعععافععه ت ریی دقیق مبتنی بر رویکرد
شععناختی ارائه نشععده اسعع

زاهدی و محمدی زیارتی ( )693۰نیز در مقالهای ،مفاهی اولیه و

متفاوت حرفاضععافه«از» و شععبکهم نایی وسععاختار ش ع اعی آن را در چارچوب م نیشععناسععی
شعععنعاختی با توجه به ملا های ایوانز و تایلر ( )۳۰۰9بررسعععی کرده اند وحیدی و بادامدری
( )6930بر اسعام تئوری حوزههای لانگاکر( )6331و طرحوارههای تصویری جانسون ()6331
به ارائه ی

روش آموزشععی مبتنی بر دیدگاه م نیشععناسععی شععناختی جه

آموزش و یادگیری

م انی ماتلی حرف اضافه «در»برای غیرفارسیزبانان پرداختهاند بدین منظور  ۳1نفر از فارسی
آموزان بزرگسعععال سعععفوح ماتلی بعهویژه سعععفب میعانی مرکز آموزش زبعان فارسعععی به
غیرفارسعیزبانان جام هالمصففی مشهد در دو گروه «آزمایش» و «کنترل» انتااب شدند تا تأثیر
شعیوه پیشعنهادی مورد ارزیابی قرار گیرد شعیوه آموزشی پیشنهادی ،مدل ترکیبی متن و تصویر
برای آموزش سعاختار م نایی این حرف اضافه با توجه به م نای مرکزی وم انی دیگر آن اس
نتایج این تحقیق نشان داد که رویکرد م ناشناسی شناختی بر روی سفوح متفاوت ،تأثیر م نادار
دارد و با افزایش زمان و آموزش برخی از مفاهی این حرفاضافه ،سفب یادگیری فارسیآموزان
نیز افزایش مییابد و روند یادگیری آنان را تسریع میکند بوئرز و دمیکلیر )6333( 6در پژوهشی
با اسععتفاده از تحلیلهای م نیشععناسععی شععناختی به ارائه روشهای ماتلی وتوصععیی آموزش
حرفاضعافه «»behindدر زبان انگلیسعی و فرانسه پرداختهاندتا بدین وسیله نشان دهند چگونه
رابفه مفهومی بین م انی متفاوت این حرفاضعافه میتواند تا حدودی مشکلات درکی فراگیران
را در این زمینه حل کند تیلر ،مولر و هو )۳۰66( ۳به بررسی تأثیر رویکرد م نیشناسی شناختی
جه

آموزش حروفاضعافه « »to, at, forپرداختهاند آنها رویکرد م نیشعناسعی شناختی را

بعهعنوان ابزاری جه

یادگیری م نادار درنظر گرفتهاند و تأثیر این رویکرد را برای آموزش این

حروف اضععافه نشععان دادهاند آنان در ی

تحقیق به گروه آزمایش و کنترل م انی ماتلی این

حروف اضعععافه را آموزش دادند مقایسعععه نمرات پیشآزمون و پجآزمون دو گروه آزمایش و
کنترل بیانگر این اسع

که گروه آزمایش نسب

به گروه کنترل پیشرف

اساسی در در م انی
1. Boers& Demecheleer
2. Tyler, Mueller& Ho

019

شمارة /2پیاپی 07

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

ماتلی این سعه حرفاضافه داشتهاند زینسانگ )۳۰69( 6در رساله دکتری خود به آموزش سه
حرفاضعافه «»in, on, atو مقایسعه روش شعناختی و روش سنتی پرداخته اس

این پژوهش

بین  60۰نفر از زبانآموزان آلمانی که زبان انگلیسععی را بهعنوان زبان خارجی فرا میگرفتند ،در
دو گروه آزمایش و کنترل انجام شععده اس ع

نتایج پژوهش وی حاکی از آن اس ع

که آموزش

حروف اضعافه برمبنای م نیشعناسعی شناختی مؤثرتر از یادگیری حروف اضافه به روش سنتی
در این پژوهش زبانآموزان گروه آزمایش ،پج از آموزش به روش م نیشناسی شناختی

اس

پیشعرف

بهتر و مؤثرتری نسعب

م نیشعناسعی شناختی ی
داده اسععع

به گروه کنترل داشعتند براتوز )۳۰61( ۳با استفاده از رویکرد

مدل آموزشی برای آموزش حروف اضافه مکانی « »in, on, atارائه

در این مقاله ،برخی از روشهایی که از طریق آن یافتههای شعععناختی برای اهداف

آموزش زبان دوم بهکار میرود ،مفرح شععده اسعع

برطبق یافتههای این پژوهش ،در رویکرد

سعنتی ،حروف اضعافه غیرقابل پیشبینی هستند و تنها از طریق تکرار و تمرین میتوان آنها را
فراگرف

در حالیکه در رویکرد شناختی یادگیری م نادار و نظاممند اس

 .3چارچوب نظری پژوهش

زبانشعناسعی شعناختی ،یکی از مکاتد نوین زبانشعناسعی اسع

و ریشه در علوم شناختی

جدید دارد از سعال  633۰به ب د ،زبانشعناسعی شناختی موردتوجه و مفال هزبانشناسانی مانند
لیکاف و جانسعععون ،)633۰( 9لانگاکر )6336(1و ایوانز و تایلر )۳۰۰6( 0قرار گرف

لیکاف و

لانگاکر از پیشععگامان این مکتد هسععتند مبنای این مدل شععامل سععه فرضععیه بنیادی ،زبان،
طرحوارههای تصعویری و اصعول شناختی اس

به نظر این گروه از زبانشناسان ،زبان الگوهای

اندیشعه و ویژگیهای ذهن انسان را من کج میکند دبیر مقدم ( )11 :6939به این نکته اشاره
میکند که در زبانشعناسعی شعناختی ،همچون زبانشعناسی صورتگرا و نقشگرا با ی

نظریه

واحد مواجه نیسعععتی بلکه با تنوعی از رویکردهایی که در بنیان ،وجوه اشعععترا دارند روبرو

1. Song
2. Bratož
3. Lakoff, G, Johnson, M.
4. Langacker, R.
5. Evans, V, & Tyler, A.

سال نهم
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هسعتی شعاخ

ترین جلوه زبانشعناسعی شناختی دستور شناختی 6اس

در دستور شناختی،

زبان به عنوان نظامی ذهنی و شععناختی در نظر گرفته میشععود بنابراین مسععأله اسععتقلال زبان از
دیگر قوای شععناختی مفرح نیسعع
شعناختی میسعر نیس
شععکل گرف

و در جامع نظام زبان بدون در و شععناخ

کامل نظام

بهتدریج «م نیشناسی شناختی» بهعنوان شاخهای از زبانشناسی شناختی

و بهطور خا

مفال ات بیشععتری درمورد «دانش م نایی» به وجود آمد بااینکه

مدت زیادی از عمر زبانشعناسعی شناختی نمیگذرد اما این مکتد به یکی از مه ترین مکاتد
زبانشعناسعی تبدیلشعده اس

و با شاخههای علمی ماتلی مانند روانشناسی ،عصدشناسی،

فلسعععفه و ادبیات نیز ت امل برقرار کرده اسععع

چارچوب نظری پژوهش حاضعععر با توجه به

م یعارهعای ت یین م نای پیشنمونهای تایلر و ایوانز (،)۳۰۰9تئوری حوزههای لانگاکر( )6331و
طرحوارههای تصععویری لیکاف و جانسععون ()6331اسعع

مه ترین نظریههای زبانشععناسععی

شععناختی که در آموزش زبان دوم مورد اسععتفاده قرار گرفتهاند عبارتند از :نظریه مفهوم مکانی و
اسععت اری ،طرحوارههای تصععویری ،نظریه پیشنمونهای ،منظر اعلی و شععبکه م نایی در ادامه
ضععمن م رفی ماتصععر ،با بهره بردن از این ابزارها به ارائه طرح درم پیشععنهادی برای آموزش
مفهوم اولیه و برخی م انی حاشیهای حرف اضافه «از» میپردازی
 .1 .3مفهوم مکانی و استعاری

لیکاف و جانسعععون( )9 :۳۰۰9در کتابی به نام «اسعععت ارههایی که با آنها زندگی میکنی »
اینگونه استدلال میکنند که ساختار مفهومی ،تا حدودی بهصورت نظام است اری ،سازمان یافته
اسع

و ویژگیهای خود را از مجموعه منسععجمی از مفاهی ملموم و انتزاعی کسععد میکند

لیکاف و جانسععون بر این باورند که انسععان همواره در ت امل با محی پیرامون خود اس ع
اسام این ت امل و کسد تجارب فیزیکی از جهان خارج ،ی

و بر

سری اطلاعات را در ذهن خود

دستهبندیمیکند روش در این تجارب و اطلاعات یا «مستقی » از طریق ت امل با محی بیرون
از ذهن اسعع

که همان مفهوم مکانی اسععتیا «غیرمسععتقی » و از طریق تداعیهای قراردادی یا

نگاشععع های۳موجود بین قلمروهای ملموم و انتزاعی اسععع

که این حال

میگویند منظور از مفاهی اسعععت اری ،همان مفاهی ذهنی و انتزاعی اسععع

را «اسعععت اری»
که از روی مفاهی

1. Cognitive grammar
2. mapping
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عینی و ملموم سعاختاردهی میشعوند در مورد حروف اضافه ه همینگونه اس  ،بسیاری از
مفاهی انتزاعی بر اسام مفاهی مکانی یا فیزیکی «مفهومسازی»1میشوند (همان)601-619 :
 .2 .3طرحوارههای تصویری،مفهوم پیشنمونهای2،منظر

اعلی3

تصعععور وجود طرحوارهها یا سعععاختارهای فکری در ذهن ،به باور کان 1در کتابی با عنوان
«نقعد خرد نعاب»0به سعععال  6136برمیگردد وی میگوید مفاهی وقتی م نا پیدا میکنند که به
آنچه شععا

قبلأ تجربه کرده ،پیوند باورند ی نی اینکه شععا

ی

سععری مفاهی کلی در

ذهن دارد و مفعاهی جزئی را بعهطور طبی ی بعه آن رب میدهعد تجعارب جعدید وقتی در
میشععوند که به سععاختارهای فکری موجود ،مرتب و جزئی از آنها شععوند در کاربرد اصععفلاح
«طرحوارههای تصویری» باید گف

که اگرچه واژه طرحواره تصویری بیشتر به دریاف

دیداری

محدود میشعود ولی این اصعفلاح در زبانشعناسعی شعناختی دارای کاربرد وسیعتری اس
شعامل همه تجربههای دریافتی -حسعی اسع

که گاهی به آن تجربه حسی1نیز گفته میشود و

شعامل نظام حسععی ،بینایی ،شعنیداری و غیره اسع
تصعویری ،ساختار اولیه شناخ

و

از دیدگاه جانسعون ( )6331طرحوارههای

را تشکیل میدهند و امکان ارتبای میان تجربیات فیزیکی ما را

بعا حوزههعای شعععنعاختی پیچیعدهتری نظیر زبعان فراه میآورنعد وی بیان میکند که تجربه
جسمیشده1باعث بهوجود آمدن طرحوارههای تصویری در نظام مفهومی میشود طرحوارههای
تصویری ساختارهای م نادار و جسمیشدهای هستند که حاصل حرکات جس انسان در فضای
سعهب دی ،ت املات ادراکی و نحوه برخورد با اجسعام هستند (جانسون )00 :6331 ،شکل ()6
طرحواره تصویری حرفاضافه «از» را نشان میدهد

شکل  .1طرحواره تصویری حرفاضافه«از»
1. conceptualization
2. prototype
3. proto-scene
4. Critique of Pure Reason
5. Kant
6. sensory experience
7. embedding

سال نهم
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(مبدأ) تلقی میشود و دایره شیء متحر در نظر

در شعکل ( )6مک د به منزله زمینه ثاب

گرفته میشود که نشان دهنده دور شدن شیء متحر نسب
هر حرفاضعافه دارای م انی مت ددی اسع
محسععوب میشععود حروف اضععافه دارای ی

به زمینه ثاب

اس

که به همین دلیل جزء عناصر چندم نایی زبان
م نای اصععلی و کانونی هسععتندکه به آن «مفهوم

پیشنمونهای» گویند و دیگر م انی حروف اضععافه (م انی متمایز) ،نوعی شععباه

یا ارتبای با

مفهوم پیشنمونعهای دارنعد تایلر و ایوانز ( )۳۰۰9در ت یین م نای پیشنمونهای ،مواردی مانند
اولین م نای تأییدشده (مفهوم پیشنمونه) ،غلبه و چیرگی ی

م نا در شبکه م نایی ،استفاده در

سعاخ های ترکیبی و رابفه با دیگر حروف اضعافه مکانی را در نظر میگیرند براسام فرضیه
شععبکه م نایی مجموعه م انی مرتب با هر حرف اضععافه با م نای مرکزی آن به نوعی در ارتبای
هسعتند و صرفأ شامل فهرستی از م انی مجزا برای هر حرفاضافه محسوب نمیشوند بلکه به
طور نظام مند با ه به صعورت مسعتقی یا غیر مسعتقی در ارتبای هستند که به آن شبکهم نایی
گویند (تایلر و ایوانز )91-93 :۳۰۰9 ،در رمزگذاری حروف اضععافه فرب بر این اسعع
رابفه فضعایی-مفهومی بین دو ماهی 6،ی

که در

مفهوم ،مرکزی (برجسته) و دیگر مفاهی  ،حاشیهای

(زمینه) هستند لانگاکر ( )6331مقوله برجسته را «شئ متحر »و مقوله حاشیه یا زمینه را «زمینه
ثاب »مینامد وضع ی

حروف اضعافه نیز به همین گونه اس

حروف اضافه دارای ی

م نای

مرکزی و م انی حاشعععیهای هسعععتند که به نوعی م انی حاشعععیهای با م نای مرکزی در ارتبای
میباشععند طرحواره مفهومی انتزاعی که از م نای مکانی هر حرف اضععافه اسععتنبای میشععود
بهعنوان منظر اعلی در نظر گرفته میشعععود که اغلد با م نای اولیه یا مرکزی هر حرفاضعععافه
برابر اسع

و شعامل اطلاعاتی راجع به شعئ متحر و زمینه ثاب

شعامل اطلاعاتی در مورد رواب فضعایی-ترکیبی از هر دو نیز هسع
منظر اعلی اس ع

که با کم

می باشععد و به همان نسب
شعبکه م نایی «از» شامل

مجموعه کوچکی از اصععول شععناختی میتوان دریاف

که چگونه

م انی حرف اضعافه مذکور از منظر اعلی آن استنبای میشود (تایلر و ایوانز )۳19 :۳۰۰9 ،منظر
اعلی ممکن اس

م نای اولیه ی

حرفاضافه و یا م نای غیر اولیه آن به خاطر بسامد وقو یا

کاربرد بیشعتر باشعد در اینجا منظراعلی برای حرفاضعافه «از» م نای اولیه آن ی نی مبدأ و منشأ
میباشد
1. entity
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 .3 .3تعریف حرفاضافه

حروف اضعافه کلمههایی هسعتند که م مولأ واژه یا گروهی را به ف ل یا به صف
اسع های جمع و نظایر آنها نسعب
دیگر نسب

برتر یا به

داده و آنها را متم ویا وابسته آن قرار میدهند ،بهعبارت

کلمهای را به ف ل م ین میکنند مانند:

با اتوبوم از خانه به مدرسه رفت
در این جمله سه حرفاضافه وجود دارد« ،با»« ،از» و «به» که به ترتید «اتوبوم»« ،خانه» و
«مدرسعه» را به ف ل «رفت » نسب

داده یا به عبارتی آنها را متم

و یا وابسته آن ف ل قرار داده

اند(انوری و گیوی)۳11 :693۰ ،
با اتوبوم رفت در این مثال حرفاضافه «با» م نای «به کم

و توس » را نشان میدهد

از خانه رفت در این مثال حرفاضافه «از» بهطور کلی م نای «مبدأ و منشأ» را م رفی میکند
به مدرسه رفت در این مثال حرفاضافه «به» م نای «بهسوی مقصد» را نشان میدهد
یکی از مسائل مورد بحث در زبان شناسی شناختی ،توصیی م نایی حروف اضافه اس

در

میان واژگان چندم نا ،حروف اضععافه در تمام زبانها ،دارای گسععتره وسععی ی از مفاهی متفاوت
بوده و به خوبی نشان میدهند که م انی آنها بهصورت قاعدهمند از حوزه فضایی و فیزیکی به
حوزه انتزاعی گسعترش مییابد (زاهدی و محمدی زیارتی )693۰ ،بر اسعام دیدگاه شناختی،
حروف اضعافه دارای م نای مرکزی و حاشعیهای هسعتند م انی حاشعیهای عمومأ حاصل بس
است اری م انی مرکزیاند (راسخمهند)6933 ،
 .4 .3روش تعیین معنای پیشنمونهای و حاشیهای حرف اضافه «از»

تایلر و ایوانز ( )۳۰۰9برخی از ملا ها را برای تشعای

م نای اولیه حروف اضافه مکانی

ارائعه میدهنعد بعه عقیده آنهاب ضعععی از این ملا ها را میتوان برای ت یین م نای اولیه دیگر
طبقات واژگانی نیز بهکار برد شععایان ذکر اسعع

که با توجه به ماهی

خا

حروف اضععافه

مکانی ،م نای اولیه حروف اضافه مکانی با م نای اولیه سایر طبقات واژگانی مانند اس  ،صف ،

سال نهم
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ف ل و غیره متفاوت اسعع
اسععع

015

زیرا حروف اضععافه مکانی بیانگر رواب مکانی هسععتند که ممکن

طی سعععالیعان متمعادی تغییر نکرده بعاشعععنعد برخی از این م یارها برای ت یین م نای

پیشنمونهای عبارتند از :
اولین معناای هر حرف اضااافه :با در نظر گرفتن مفهوم رواب مکانی در زبان ،م نایی به
عنوان م نای اولیه در نظر گرفته میشعععود که به لحاظ تاریای اولین م نا اسععع
تأیید شده به ترکیدبندی بین شئ متحر
و زمینه ثاب

و زمینه ثاب

اولین م نای

مربوی میشود شکل ( )۳شئ متحر

حرفاضافه «از» را نشان میدهد

شئ متحر ()TR

زمینه ثاب

()LM

شکل  .2شیء متحرک و زمینه ثابت حرفاضافه «از»

 .2غلبه و چیرگی در شاابکه معنایی (بسااامد وعو ):منظور از چیرگی در شععبکه م نایی
ترکیدبندی مکانی اس

برخی از م انی متفاوت موجود در شبکه م نایی به دلیل بسامد وقو

بهعنوان مفهوم پیشنمونهای در نظر گرفته میشععوند :برای مثال ،حرفاضععافه «با» بر اسععام
فرهنگ سععان انوری دومین م نای آن (همراهی و مجاورت) به خاطر بسععامد وقو ،نسععب

به

دیگر م انی آن م نای پیشنمونهای در نظر گرفته میشود
 .4روش پژوهش

برای پاسعخ به پرسشهای این پژوهش مبنی بر تأثیر م نیشناسی شناختی نسب

به رویکرد

سعنتی،نیاز به اسعتفاده از ابزارهای شناختی نظیر مفهوم مکانی ،است اری ،پیشنمونه ،منظر اعلی،
شععبکه م نایی و غیره اسعع  ،لذا در این پژوهش ابتدا با توجه به ملا های پیشععنهادی تایلر و
ایوانز ( )۳۰۰9م نای اولیه حرفاضعععافه «از» بر اسعععام م نای مکانی آن ت یین شعععد و ارتبای
م نای اولیه با م انی حاشعیهای آن مورد بررسی قرار گرف

م نای اولیه این حرفاضافه بهطور

مستقی یا غیر مستقی در همه مفاهی حاشیهای وجود دارد س ج جملهها و عبارتهای حاوی
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این حرفاضعافه بر اسعام کتابهای آموزشعی مرکز جام هالمصعففی مشعهد و فرهنگ سان
انوری ( )6936گردآوری و بر اسام تئوری حوزههای لانگاکر( )6331و طرحوارههای تصویری
آموزش حرفاضافه «از» برای غیر فارسی

لیکاف و جانسعون ( )6331شعیوه پیشعنهادی ،جه

زبانان ارائه شععد روش مورد نظر ،مدل ترکیبی متن و تصععویر(6با کم

پاورپوین

و پوسععتر)

برای آموزش سعاختار م نایی این حرفاضعافه با توجه به م نای مرکزی وم انی دیگر آن اس
که در این شععیوه بهترتید در حوزههای مکانی و انتزاعی موردبررسعععی قرار گرفته اسعع
نهای

در

طرح درم پیشنهادی ارائه شده اس

 .5طراحی روش آموزشی

همانطور که ذکر شد ،دادههای پژوهش براسام کتابهای آموزشی جام هالمصففی مشهد
و فرهنگ سععان انوری گردآوری شععده اسعع

که در ادامه با توجه به ملا های ت یین م نای

پیشنمونهای تایلر و ایوانز ( ،)۳۰۰9تئوری حوزههای لانگاکر ( )6331و طرحوارههای تصویری
لیکاف و جانسعون ( )6331شعیوه پیشعنهادی ،جه

آموزش حرف اضافه «از»برای غیر فارسی

زبانان در حوزه مکانی و انتزاعی مورد بررسی قرار میگیرد
در پژوهش حاضععر ،درمنامه آموزشععی برخی از مفاهی حرفاضععافه «از» در چارچوب
م نیشعناسعی شعناختی بر مبنای مدل ترکیبی متن ،تصعویر و تمرین ارائه شده اس

استفاده از

تصععاویر حاوی تجربیات حسععی و ادراکی فارسععیآموزان ،میتواند ارتبای م ناداری بین دانش
جدید وقبلی آنان برقرار کند پیشععنهاد میشععود جه
آموزش و ارائه هری

یادگیری بهتر مفاهی این حرفاضععافه،

از مفاهی آن به فارسعععیآموزان در جلسعععههای مجزا انجام پذیرد مدت

زمعان آموزش بعا توجعه بعه سعععفب فراگیران و نیعاز آنها بین  9۰-90دقیقه(همراه با تمرین و
پرسععش) برای هر مفهوم پیشععنهاد میشععود طرح درم آموزشععی فوق جه
بزرگسععال بهویژه سععفب میانی در نظر گرفته شععده اس ع
امکان خفا در تشعای

فارسععیآموزان

و با بهکارگیری این روش آموزشععی

و کاربرد صعحیب این حرف اضافه کاهش مییابد در پایان هر جلسه

آموزشعی تمرینهای مرتب با موضو آموزش برای انجام در اختیار فراگیران قرار داده میشود
این تمرینها در باش پیوسع

ضعمیمه شعده اسع

تمرینها شامل پر کردن جاهای خالی،

)1. Integrated model oftext and picture comprehension (the ITPC model

سال نهم

درسنامهآموزش حروفاضافه با رويکرد معنی شناسیشناختی ...

چهارگزینهای و جور کردنی همراه با متن و تصعععویر اسععع

017

در ادامه به روش آموزش برخی

مفاهی حرف اضافه «از» در حوزه مکانی و انتزاعی میپردازی
 .1 .5برخی معانی پرکاربرد حرفاضافه «از»

در فرهنگ سعان انوری ( )6936م انی گوناگونی برای حرفاضافه «از» ارائه شده اس

که

برخی از آنها عبارتند از:
 )6مبدأ ،منشأ و آغاز
 )۳تفکی

آب استار از چاه اس
ی

جزء از کل

نفر از فارسیآموزان دیر به کلام آمد

 )9بیان مسیر

او از روی پل عبور کرد

 )1بیان مالکی

این کتاب از من اس

 )0بیان عل

از کاری که کردهام پشیمان هست

 )1بیان جنج

سقی خانه از آهن اس

 )1همراه با صف

تفضیلی

البته لازم به ذکر اسع

خ مری از خ س ید بهتر اس

که با توجه به گسعتردگی انوا م انی حرف اضافه «از» در این مقاله

صرفاً دو م نای اول با توجه به بسامد بیشتر آن مد نظر اس
 .2 .5آموزش حرفاضافه «از»

در جلسعه اول،قبل از شرو آموزش ،توضیحاتی در مورد اهمی

و کاربرد حروف اضافه و

روش تدریج آنها داده میشعود و بهمنظور آمادهسعازی ذهن فراگیران تصویر ()9به آنها ارائه
میگردد و از آنها خواسععته میشععود تا جاهای خالی را با حروف اضععافه مناسععد پر کنند با
توجه به اینکه فارسیآموزان با برخی از حروف اضافه آشنایی دارند و هدف این پژوهش ارائه
طرح درسععی اسعع

که بر مبنای آن یادگیری ماندگار و م نادار در ذهن آنها ایجاد شععود ابتدا

مفاهی چند حرف اضافه م رفی میشود اما هدف اصلی صرفاً آموزش حرفاضافه «از» اس
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پار

دوستان بازی کردم

آب......لیوان اس
علی.....مدرسه.....خانه
رف
شکل  .3مفاهیم کلی ،پیشنمونهای یا طرحوارههای تصویری حروفاضافه«در ،با ،از ،به»

سع ج با توجه به تصعویرهای بالا  ،مدرم پاسخهای صحیب را همراه با توضیبهای مرتب
با رویکرد شناختی به فارسیآموزان ارائه میدهد ( 0دقیقه)
در جمله اول« ،من در پار با دوسعتان بازی کردم» ،ی نی من داخل پار
بازی کردم در این جمله پار مانند ی
اس

همراه دوستان

ظرف ،من و دوستان (مظروف) را در خود جای داده

همچنین حرفاضافه«با» در م نای «همراهی» بهکار میرود
در جمله دوم« ،آب در لیوان اسع » ،ی نی آب درون (توی) لیوان اس

ظرف آب (مظروف) را درون خود جای داده اسعع

که لیوان مانند ی

بنابراین حرفاضععافه «در» م نای «درون»

میدهد
در جمله سعوم« ،علی ازمدرسه به خانه رف » ی نی مبدأ و آغاز حرک
از مدرسعهبهساویخانه اس
آنجا برسععد،خانه اسعع

کردن (رفتن) علی

بهعبارتدیگر ،مقصد ،هدف و پایان جاییکه علی قصد داشته به

بدین ترتید زبانآموزان بهطورکلی با مفاهی «درون ،همراهی ،مبدأ ،و

مقصعد» به ترتید برای حروف اضعافه «در ،با ،از ،به» آشنا میشوند بدین گونه مفاهی انتزاعی
نیز از روی مفعاهی عینی در میشعععونعد در ادامعه بعه ارائعه طرح درم حرفاضعععافه «از»
میپردازی

سال نهم

درسنامهآموزش حروفاضافه با رويکرد معنی شناسیشناختی ...

010

برخی از م انی پرکاربرد حرفاضافه «از» با توجه به «فرهنگ سان» انوری ( )6936عبارتند
از:
 -1معنای (پیشنمونهای) :مبدأ ،منشأ (آغاز ،اصل) این مفهوم نقفه آغاز و شرو عملی را
نشان میدهد
 -2معنای جزء از کل:این مفهوم قسعمتی از کل ی
و منشأ جزء همان کل مجموعه اس

مجموعه اس

که در اینجا مبدأ ،اصل

و این مفهوم با مفهوم اولیه (پیشنمونهای) مرتب اس

 .1 .2 .5آموزش مفهوم پیشنمونهای حرفاضافه «از» مبدأ ،منشأ

در جلسععه اول آموزش ،به ارائه مفهوم اولیه حرفاضععافه «از» ی نی مبدأ و منشععأ پرداخته
میشععود برای پی بردن به این مفهوم ،طرحواره تصععویری آن مفابق با شععکل ( )1نشععان داده
میشود ( 9دقیقه)

این طرحوارههععا از روی تجربیععات و مفععاهی عینی
ماتلی در ساختار شناختی ذهن فارسیآموزان ایجاد
میشعععونعد و کمع

بععه در بهتر مفعاهی انتزاعی

مقصد

مبدأ

میکنند
شکل  .4طرحوارههای تصویری حروف اضافه«به» و «از»

در تصعویر ()1دایره ،طرحواره تصعویری مبدأ و مسععتفیل ،طرحواره تصویری دور شدن از
مبدأ و رفتن بهسعوی مقصد یا رسیدن به مقصد ،در نظر گرفته میشود که موق ی
(علی) نسعب

به زمینه ثاب

شئ متحر

(مدرسه) با توجه به حروف اضافه متفاوت تغییر میکند بهتر اس

م نای مرکزی حرفاضععافه«به» به دلیل باه آیی با حرفاضععافه «از» در کنار ه توضععیب داده
شود
 .1 .1 .2 .5آموزش مفهوم پیشنمونهای (مکانی) «از»:
از آنجا که در هر مبحث آموزشعی باید از سعفب سعاده به دشوار پیش رف  ،ابتدا به م نای
پیشنمونهای (مرکزی) و مکانی حرفاضافه «از» پرداخته س ج از روی مفهوم مکانی و عینی،
مفاهی انتزاعی آن نگاشعع

میشععود در فرهنگ سععان انوری ( )6936مفهوم پیشنمونهای و
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از روی این مفهوم ،مفاهی آغاز

و اصععل نیز در ذهن تداعی میشععود برای توضععیب بهتر مفالد آموزشععی،از تکنی

ف ال کردن

ذهن فراگیران با اسعععتفاده از تجربیات عینی و ادراکی آنان اسعععتفاده میشعععود بهعنوان مثال از
فراگیران سعوال میشعود «شعما از کدام کشور آمدهاید» و آنها در پاسخ نام کشور خود را بیان
میکنند در این باش مدرم توضعیب میدهد که کشعور شما مبدأ و منشأ مکانی اس

که شما

از آنجا به ایران آمدهاید تصویر ()0نمونههای عینی و ملموم حرفاضافه «از» را نشان میدهد
( 0دقیقه)
در این مثال:
«علی از مدرسه به خانه رف » نقفه آغاز و شرو
«رفتن» علی «از مدرسععه»« ،بهسععوی خانه» اس ع
بعدین ترتیعد مفهوم اولیه ،مکانی ،پیشنمونهای و
طرحواره تصعویری مبدأ ،منشعأ ،آغاز و اصل برای
حعرفاضععععافععه «از» و معفهوم اولیععه ،مکععانی،
پیشنمونهای و طرحوارهتصویری (بهسوی) مقصد،

علی از

مدرسه به خانه رف

مفهوم مبدأ

مفهوم (بهسوی) مقصد

هدف و پایان برای حرفاضععافه «به» در ذهن آنان
ف ال میشود
شکل .5مفهوم پیشنمونهای و مکانی حروف اضافه «از» و «به»

بدین ترتید ،زمینه برای اسععتفاده از تجربیات قبلی (تجربیات عینی ،فیزیکی و ادراکی) آنان
برای رسعععیدن به مفاهی عینی و انتزاعی (اسعععت اری) دیگر آماده میشعععود ب د از ف ال کردن
سعاختار شناختی ذهن فراگیران از روی مفاهی و تجربیات عینی و ادراکی آنان میتوان نگاش
به مفاهی انتزاعی را آغاز کرد به فارسععیآموزان توضععیب داده میشععود که کاربرد حرفاضععافه
مذکور تنها در حوزه مکانی نیس

بلکه در حوزه انتزاعی نیز اتفاق میافتد به عنوان مثال:

از زمان ظهور اسلام  61قرن میگذرد در این مثال حرفاضافه «از» مبدأ و آغاز ظهور اسلام
را نشان میدهد

سال نهم

درسنامهآموزش حروفاضافه با رويکرد معنی شناسیشناختی ...

000

 .2 .1 .2 .5مفهوم پیشنمونهای و انتزاعی حرفاضافه «از»
پج از آشععنا شععدن فارسععیآموزان با مفهوم پیشنمونهای و مکانی حرفاضععافه «از» مفهوم
پیشنمونهای و انتزاعی آن در تصویر ( )1نشان داده میشود ( 1دقیقه)
در ایععن تصعععویر ،مفععاهی انتزاعیتر
میگردد مانند «برگزیده شدن یا انتااب
شعدن حضعرت محمد» (

) از سوی

خعداوند که مبدأ ،منشعععأ وآغازپیامبری
اسعع

پیامبری

خداوند

فارسععیآموزان در این باش با

مفهوم «از سعععوی ،از طرف» نیز آشعععنا

مبدأ پیامبری

میشععوند و درمییابندکه حرفاضععافه

مقصد

حضرت محمد (

)

«از» ایعن مفهوم را نیز دارد ،کععه این
مفهوم در تقعابعل بعا مفهوم «بهسعععوی،

حضرت محمد (

) ازسوی خداوند به پیامبری برگزیده شد

بهطرف» برای حرفاضعععافه «به» بهکار

مفهوم مبدأ

مفهوم مقصد

میرود
شکل.6مفاهیم انتزاعی مبدأ و مقصد

ب عد از آموزش مفهوم پیشنمونعهای حرفاضعععافعه«از» در حوزه مکعانی و انتزاعی مفالد
آموزشی مرور و در پایان به آنها تمرین داده میشود ( 6۰دقیقه)
 .2 .2 .5مفهوم حاشیهای حرفاضافه «از» (جزء از کل)

در جلسعه دوم ،پج از مرور مفالد جلسعه قبل ،به ارائه مفهوم دیگر حرفاضافه «از» ی نی
جزء از کل پرداخته میشعود برای پی بردن به مفهوم جزء از کل ،طرحواره تصویری آن مفابق
با شکل ( )1نشان داده میشود ( 9دقیقه)
این طرحواره تصعععویری از روی تجربیات و مفاهی
عینی ماتلی در ساختار شناختی ذهن فارسیآموزان
ایجاد میشععود و کم

به در بهتر مفاهی انتزاعی

جزء از کل میکند
شکل  .7طرحواره تصویری حرفاضافه «از» ،مفهوم جزء از کل
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رنگی جزئی از کل دایره (مبدأ) را نشان میدهد

 .1 .2 .2 .5آموزش معنای مکانی جزء از کل

مفهوم دیگر حرفاضعافه «از» جزء یا قسمتی از ی
اجزاء اس

کل اس

که درواق آن کل مبدأ و منشأ

بدین ترتید م نای دیگر حرفاضافه «از» با م نای اولیهآن ارتبای دارد برای در

بهتر این مفهوم ،تصویر ( )3ارائه میشود ( 0دقیقه)

در ایععن مععثععال ی ع

نععفععر از

فارسععیآموزان قسععمتی از ی
کل (همهفارسیآموزان) اس
ی

نفر از فارسی آموزان در جلسه امتحان غاید بود
مفهوم جزء از کل

تصویر  .8مفهوم مکانی جزء از کل

بدیهی اس

در ادامه کار بر اسام مفاهی عینی نگاش

به مفاهی انتزاعی در ذهن فراگیران

امکانپذیر میشود
 .2 .2 .2 .5آموزش معنای انتزاعی جزء از کل

پج از در کامل مفاهی عینی ،مفاهی انتزاعی آموزش داده میشعود تصعویر ( )3نگاش
مفهوم انتزاعی جزء از کل را ازروی مفاهی عینی نشان میدهد ( 1دقیقه)
در مثال مقابل با توجه به تصعععویر ،مفهوم
انعتزاعی جزء از کععل در ذهن فراگیران
تداعی میشود چون آنها از قبل با مفهوم
عینی و مکانی جزء از کل آشنا شدهاند ،لذا
مفهوم انتزاعی جزء از کل نیز در ذهن آنها
نگاش

میشود

در ب ضی ازمفاهی دستور زبان برای فارسیآموزان
جزء از کل
دشوار اس

تصویر  .9مفهوم انتزاعی جزء از کل

سال نهم
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ب د از آموزش دو مفهوم حرفاضعافه «از» کل مفالد آموزشی مرور و در پایان تمرینهایی
مرتب با موضععو آموزش ارائه میشععود این تمرینها در سععفوح دانش ،در و فه و کاربرد
هدف آموزشی در سفب دانش به یاد آوردن م لومات کسد شده اس

طراحی شعده اس

در

سعفب دوم ،در و فه ،فارسعیآموز باید قادر باشعد مباحث مورد نظر را به زبان خود توضیب
بدهد و از سعفب حافظه فراتر رود در سعفب کاربرد،فارسیآموز وارد سفب بالاتری از یادگیری
می شعععود بعه این ترتید فرد یادگیرنده از سعععفب م مولی و ابتدایی آموختن فراتر می رود و
میتواند آنچه را که آموخته اس

در عمل پیاده کند( 6۰دقیقه)

جدول  .1طرح درس آموزشی حرفاضافه «از»
تعداد جلسههای

ارائه درس و فعالیتها

آموزشی

 6آمادهسازی ذهن فراگیران
 ۳آموزش طرحواره تصویری و پیشنمونهای حرفاضافه
جلسه اول

«از»
 9آموزش مفهوم پیشنمونهای (مکانی) حرفاضافه «از»
 1آموزش مفهوم پیشنمونهای و انتزاعی حرفاضافه «از»
 0مرور و تمرین

جلسه دوم

زمان

 0دقیقه
 9دقیقه
 0دقیقه
 1دقیقه
 6۰دقیقه

 6مرور مفالد جلسه قبل و پرسش

 6۰دقیقه

 ۳آموزش طرحواره تصویری جزء از کل

 9دقیقه

 9آموزش مفهوم مکانی (عینی) جزء از کل

 0دقیقه

 1آموزش مفهوم انتزاعی جزء از کل

 1دقیقه

 0مرور و تمرین

 6۰دقیقه

با توجه به جدول ( )6مدتزمان آموزش مفاهی ماتلی حرفاضععافه «از» در حوزه عینی و
انتزاعیبه تفکی

نشعان داده شعده اسع

همانطور که ملاحظه میشودبرای هر جلسه آموزشی،

قبل از آموزش مروری بر مفالد گذشته و نیز ب د از هر جلسه آموزشی تمرینهایی متناسد با
موضو تدریج پیشنهاد میشود البته باید خاطر نشان کرد که تمرین ها علاوه بر مفالد جدید،
مفالد گذشته را نیز در برمیگیرد
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 .6نتیجه گیری

این پژوهش در چارچوب م نیشعناسی شناختی به ارائه طرح درم آموزشی برخی مفاهی
حرفاضعافه «از» در حوزه عینی و انتزاعی برای آموزش به غیر فارسی زبانان پرداخته اس

در

رویکرد سعنتی ،یادگیری بر اسام تکرار ،تمرین و بهخاطر س ردن مفالد انجام میشود اما در
رویکرد شعناختی ،یادگیری از طریق مفهومسعازی شعکل میگیرد و یادگیری م نادار و ماندگار
همراه با انگیزه و تلاش خود فراگیران اتفاق میافتد که از این لحاظ نسعبتاً کارآمد اس

در این

رویکرد ،برخلعاف دیدگاه سعععنتی ،رابفهای نظاممند میان واژه و م نا وجود دارد و این رابفه را
میتوان از سعععازوکارهایی نظیر م نای پیشنمونهای ،طرحوارههای تصعععویری و اسعععت ارههای
مفهومی توضعیب داد همچنین م نای ضمنی که با کاربرد برخی حروف اضافه در ذهن متداعی
میشعوند ،در شعکلگیری م انی جدید نقش دارند یافتههای پژوهش حاضر مبین این اس

که

مفاهی مرکزی ،بیشتر کاربرد عینی و م انی حاشیهای بیشتر کاربرد انتزاعی دارند بر این اسام،
منشعععأ پیدایش مفاهی غیر مکانی حروف اضعععافه برای صعععورت واژگانی آنها در باف ها و
کاربردهای ماتلی پدیدار میگردد بر مبنای توجیه لیکاف و جانسععون( )6331اسععت اره ادراکی
زیربنای انتزاعی م نای مکانی حروف اضععافه اسع

در این پژوهش سع ی شععد ضععمن م رفی

م نای پیشنمونهای حرفاضعافه«از» ی نی «مبدأ ،منشعأ ،آغاز و اصعل» یکی از م انی پربسامد و
حاشععیهای آن ی نی «جزء از کل» نیز تبیین شععود تا مشععا

شععود این رویکرد تا چه اندازه

میتواند در محی کلام کاربرد آموزشعی داشعته باشعد بهعنوان مثال جمله «علی از مدرسه به
خانه رف » در جهان واق ی

وجود دارد و حرفاضععافه «از» م نای نقفه آغاز و شععرو «رفتن»

علی «از مدرسععه»« ،بهسععوی خانه» اس ع
مبدأ به حوزهانتزاعی نیز نگاشع

بر اسععام همین م نای پیشنمونهای و مکانی ،مفهوم

میشعود ،مانند جمله «حضرت محمد (

) از سوی خداوند

به پیامبری برگزیده شد» که در این جمله «ازسوی خداوند» مبدأ و آغاز «پیامبری» برای حضرت
محمد (

) اسععع

علاوه بر م نای پیشنمونهای و مرکزی ،حرفاضعععافه «از» م انی متمایز

دیگری نیز دارد که بهنوعی با م نای مرکزی آن مرتب اسعع
«از» ،مفهوم «جزء از کل» اسعع

یکی دیگر از مفاهی حرفاضععافه

که در این پژوهش به آن پرداختی بهعنوان مثال در جمله«ی

نفر از فارسعیآموزان در جلسه امتحان غاید بود» عبارت «ی

نفر از» مفهوم جزء از کل (مبدأ)

سال نهم
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را نشعان میدهد و م انی انتزاعی مشابه آن نیز در ذهن انتزا میشوند ،مانند جمله«در ب ضی
از مفاهی دسعتور زبان فارسعی برای فارسعیآموزان دشعوار اسع » که عبارت «در ب ضععی از
مفاهی دسعتور زبان فارسعی» جزئی ازدر کل مفاهی دسعتور زبان فارسی اس

تایلر و ایوانز

( )۳۰۰9در ت یین م نای پیشنمونهای ،مواردی مانند اولین م نای تأییدشده ،غلبه و چیرگی ی
م نا در شعبکه م نایی ،اسعتفاده در ساخ های ترکیبی و رابفه با دیگر حروف اضافه مکانی را
در نظر میگیرنعد در این تحقیق بعا توجعه بعه ملعا های تایلر و ایوانز ( )۳۰۰9م نای اولیه و
پیشنمونهای حرفاضعافه «از» با توجه به فرهنگ سعان انوری( )6936ت یین شد که نتایج این
تحقیق با ملا های ت یین م نای پیشنمونهای تایلر و ایوانز همسععو میباشععد از سععوی دیگر
بانظریه حوزههای لانگاکر ( )6331در حوزههای مکانی و انتزاعی نیزه راسعععتا اسععع
حاضعر با الهام گرفتن از نظریه حوزههای لانگاکر،روش آموزش به شیوه نگاش

تحقیق

م انی انتزاعی

از حوزه مکانی به حوزه اسععت اری (انتزاعی) را برای حرفاضععافه «از»پیشععنهاد می کند،م هذا
چون موضعو پژوهش حاضعر صرفاً ارائه درسنامه آموزشی اس  ،لذا ارزیابی تأثیر این روش
آموزشععی بر زبانآموزان به صععورت عملی و در مورد این حرف اضععافه خا
موضععوعی برای پژوهشععی دیگر مرتب
عمل و در ی

خود می تواند

با تحقیق حاضععر باشععد که نتایج بهکارگیری آن را در

کلام درم بسعععنجد اگر چه نتایج تحقیقات عملی نگارندگان در پژوهشهای

پیشععین نشععان میدهد که به دلیل تأکید رویکرد م نیشععناسععی شععناختی بر مبنای دانش ،در ،
شعععناخ

و مفاهی ذهنی انسعععان ،این رویکرد تأثیر م نادار و ماندگار در ذهن فراگیران ایجاد

میکند و میتواند راهکارهایی در امر آموزش و یادگیری حروف اضافه در مقابل رویکرد سنتی
ارائعه دهعد با این وجود از آنجا که هدف از آموزش ی

زبان ،یادگیری م نادار اسععع  ،به نظر

میرسعد توجه به روشهایی از این نو توسع دس اندرکاران و مدرسان آموزش زبان فارسی
به غیر فارسععیزبانان ،بتواند برای تدریج مقولهای همچون حروف اضععافه راهگشععا باشععد البته
باید خاطرنشعععان کرد که به دلیل گسعععترده بودن حوزه رویکرد شعععناختی و نیز م انی متفاوت
حروف اضععافه ،بهخصععو

آنهایی که از م انی انتزاعیتری برخوردار هسععتند و نیز حروف

اضافه مرکد فارسی نیاز به مفال ات بیشتری در این زمینه همچنان محسوم اس
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 6انوری ،ح و گیوی ،ح ( )693۰دستور زبان فارسی ۳تهران :انتشارات فاطمی (ویرایش چهارم)
 ۳انوری ،ح ( )6936فرهنگسان تهران :انتشاراتسان
 9ج فری کوخالو ،ر و حمیدی ،م ( )6931مقایسعه سعودمندی روشهای آموزشی نوین و سنتی از

نظر دسعتاوردهای شعناختی ،عاطفی و رفتاری دانشآموزان دبیرسعتانی فصلنامه ت لی وتربی  ،ش
 ،31ص

16-36

 1دبیر مقدم ،م ( )6939زبانشناسی نظری :پیدایش و تکوین دستور زایشی تهران :انتشارات سم
 0راسعخ مهند ،م ( )6933بررسعی م نای حرفاضعافه مکانی فرهنگ سعان بر اسعام م نیشناسی
شناختی،مجله ادب پژوهی،ش،61ص
 1زاهدی،

و زیارتی محمدی،

11-13،

(« )693۰شععبکه م نایی حرفاضععافه فارسععی «از» در چارچوب

م ناشناسی شناختی» مجله تازههای علوم شناختی ،م  ،6ش ،3۰

11

 1غفاری ،م ( )6931بررسی ف ل در زبان فارسی بر اسام نظریه م نیشناسی شناختی لیکاف رساله
دکتری تهران دانشگاه علامه طباطبایی
 3گلفام ،او یوسفیراد ،ف (« )6930رویکرد م ناشناسی شناختی به حروفاضافه مکانی زبان فارسی از
منظر آموزشععی ،مفال ه موردی :حرفاضععافه درت توی» نشععریه پژوهش ادبیات جهان ،م  ،61ش
 ،01ص

611-613

 3وحیدی ،ی و بادامدری ،ز (« )6930آموزش حرفاضافه «در» به غیر فارسی زبانان با رویکرد م نا
شعناسعیشناختی» همایش واکاوی منابع آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان تهران :دانشگاه
شهید بهشتی
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پیوست

نمونه تمرینهای حروفاضافه با تمرکز بر رویکرد م ناشناسیشناختی برای آموزش به غیر
» حرفاضافه «از،فارسی زبانان مفال ه موردی
الی) با توجه به تصعویرهای سعتون (الی) حرفاضعافهی مناسععد را ازستون (ب)انتااب
کنید
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ستون (ب)

ستون (الی)

 توی /در

 به

 از

 روی


مدرسه

خانه

با

سال نهم
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ب) با توجه به طرحوارههای داده شده گزینهی صحیب را انتااب کنید
 -6م ل کتاب را از  ----------میز برداش
الی) در

ب) با

د) به

ج) روی

 -۳فارسععیآموزان برای آموختن زبان فارسععی ----------وطن خود  ----------ایران
آمدند
الی) با-در

ب) از-با

د) از-به

ج) به-در

 –9کتابهای فارسی را  ----------کییهایتان قرار دهید

الی) از

ب) درتدرون

 ---------- -1محب
الی) از

ج) روی

د) با

خارها گل میشود

ب) به

ج) در

د) روی

 -0من  ---------دوست تلاش کردی تا زبان فارسی را خوب یاد بگیری
الی) در

ب) با

ج) به

د) از
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ج) با توجه به تصویرها جملههای زیر را با حروف اضافهی مناسد کامل کنید

 )6حضرت محمد (

)  -----خدا به پیامبری برگزیده شد

 )۳فرهاد  -----------کام یوتر کار میکند

 )9او -----------------ترم اژدها فرار کرد

 )1موش  ------------------ایستاده اس

 )0ی

قسم

 -----------------چیده شده اس

سال نهم
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د) با توجه به تصویرها با حروف اضافه مناسد جمله بسازید

 )1دیروز ----------------------

------------- ---------------)1

----------------------------------------- )3

------------------------------------------ )3
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د) در جاهای خالی حروف اضافهی مناسد بنویسید
 -6آب استار
 -۳پروین

چاه اس
نسرین رف

 -9حضرت محمد(

)

جاند خداوند به پیامبری برگزیده

 1۰سالگی

شد
 -1یکی

فارسی آموزان در جلسه امتحان غاید بود

 -0امید در زندگی انسان را
 -1م مولاً کشاورزان
 -1پسری که
 -3ایران
 -3دیروز

موفقی

می رساند

هنگام طلو آفتاب به کار مشغول میشوند
دیوار تکیه داده اس  ،محسن اس

قاره آسیا قرار دارد
پدرم

 -6۰ب ضی از انسان ها همیشه

بازار رفت
غفل

زندگی می کنند

