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   چکیده
گردد و بررسی زبان به مانند موجودي زنده در طی زمان، دستخوش تغییر و تحوالت می

هاي آن در صورت کنونی بدون در نظر گرفتن تغییرات درزمانی، پژوهشی ناقص و ویژگی
هاي اوستایی، فارسی باستان، زبان در» از«اضافۀ  هاي معنایی حرفدر این مقاله، نقش. نارساست

ها و نیز هاي دستور این زبانفارسی میانه، پارتی، فارسی دري و فارسی امروز، با استفاده از داده
در زبان اوستایی و فارسی باستان به صورت » از«. است شدههاي هر یک بررسینامهواژه

hača/hačā  آمده و از ریشۀhak-  در فارسی میانه به صورت . است» همراهی کردن«به معنیaz 
در زبان سنسکریت ودایی، این حرف اضافه به صورت . استماندهباقی ažو در پارتی به صورت 

sačā هاي ایرانی دورة باستان، است، اما در زبانرفتهکاربراي داللت بر نقش معنایی همراهی به
هاي اوستایی در زبان. ر دست نیستد hača/hačāاي از کدگذاري نقش معنایی همراهی با نشانه

هاي معنایی مختلفی از جمله خاستگاه، جدایی، سبب، روش بر نقش hača/hačāو فارسی باستان 
در فارسی میانه و پارتی نیز این کارکردها را حفظ کرده و افزون بر  ažو  az. استداللت داشته

افزون . اندکردهجزء و کل را کدگذاريهاي معنایی دیگري مانند ابزار، جنس، مقایسه، و آن، نقش
هاي معنایی کدگذاري نقش» از«بر کارکردهاي ادوار پیشین، در فارسی دري و فارسی امروز، 

توان هاي معنایی، مانند ابزار و جنس میدیگري را بر عهده دارد و در کدگذاري برخی از نقش
  .را جایگزین آن ساخت» با«حرف اضافۀ 

  
 .رف اضافه، از، با، نقش معناییح: يدیکل يها واژه
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 مقدمه. 1
) grammatical morpheme(تکواژهاي دستوري ) adposition(حروف اضافه      

هاي معنایی یا نقش) grammatical relations(هستند که براي نشان دادن روابط دستوري 
)semantic roles (هاي ایرانی به تر زبانبرخی حروف اضافه در ادوار کهن. روندکارمیبه

هاي معنایی متعددي را ها نیز روابط دستوري یا نقشاند و در آن دورهرفتهکار می
در زبان فارسی معاصر نیز، هر یک از حروف اضافه روابط دستوري . اندکردهمیکدگذاري

برخی از این کارکردها از ادوار . کنندمیهاي معنایی گوناگونی را کدگذاري یا نقش
هاي جدیدتر، به ان جزء کارکردهاي این حروف بوده و برخی دیگر در دورهپیشین زب

هاي است و این تکواژها، ابزاري براي بیان روابط یا نقششدهکارکردهاي پیشین افزوده
یکی از حروف اضافۀ زبان فارسی معاصر، است که در  »از«حرف اضافۀ . انددیگر نیز شده

-کاربرد داشته) Old Persian (OP.)(فارسی باستان و ) Avestan (Av.)(زبان اوستایی 
هاي ایرانی هاي دورة باستان، زباندر این مقاله کارکرد این حرف اضافه، در زبان. است

، )Middle Persian (MP.)(ویژه فارسی میانه ، به)Western Middle Iranian(میانۀ غربی 
تحوالتی را از نظر کارکرد و  چه» از«خواهد شد که و مشخص و فارسی معاصر، بررسی

  .استسرگذاشتههاي معنایی پشتنقش
  بیان مسئله.  1ـ1

کند که تنها میهاي معنایی متعددي را کدگذاريدر فارسی امروز نقش» از«حرف اضافۀ 
  : گرددچند نمونه ذکرمی

    ).453: 1349صادقی، (از خانه بیرون آمدم ): source(ـ خاستگاه 1
  ).222: 1374الدینی، ةمشکو(شود انسان از کار زیاد خسته می ):cause(ـ علت 2
: 1375انوري و گیوي، (بودند پشت بام را از کاهگل پوشانده): instrument(ـ ابزار 3
  . شود» از«تواند جایگزین می» با«در این کارکرد ). 257
  ). 163: 1387ماهوتیان، (از جلوي دانشگاه گذشتیم ): path(راه /ـ مسیر4

در ادوار گذشتۀ زبان » از«شود که میهاي متعدد، این پرسش مطرحبا توجه به این نقش
است؛ اي یافتهفارسی چه کارکردهایی داشته و در تحوالت زبان چه کارکردهاي تازه

ها، مانند بیان است و در برخی بافتبر معنی ابزار نیز داللت کرده» از«چگونه حرف اضافۀ 
  . شودجایگزین» با«تواند با حرف اضافۀ می مفهوم ابزار یا جنس
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  پیشینۀ تحقیق. 2ـ1
. اندرا برشمرده» از«در غالب کتب دستور زبان فارسی، کارکردهاي حرف اضافۀ 

و فارسی امروز، ) فارسی دري(را در متون ادب فارسی » از«دستورهاي سنتی کارکردهاي 
هاي از این تحقیقات، یاسمی و ونهنم. انددر هم آمیخته و در کنار یکدیگر ذکرکرده

. است) 318: 1384(و شریعت ) 159تا157: 1389(پور ، خیام)217تا215: 1371(دیگران 
کردهاشاره) فارسی دري(در متون ادب فارسی » از«به دو کارکرد ) 12: 1365(ذوالنّور نیز 

اوان از متون ادب هاي فرمثال) 161تا150: 1347(رهبر در میان این تحقیقات، خطیب. است
  . استدر نظرگرفته» از«کارکرد براي  29فارسی ذکر کرده و 

صورت ) 292: 1387(و ابوالقاسمی ) 311: 1377(خانلري در میان این تحقیقات، تنها ناتل
هاي معنایی آن در ادوار پیشین ، اما به نقشاندرا ذکرکرده» از«فارسی باستان و اوستایی 

در » از«هاي معنایی تنها به نقش) 317تا 311: همان(ناتل خانلري . اندنکردهايزبان اشاره
ابوالقاسمی . استهایی براي هر نقش ذکرکردهداشته و مثالمتون نظم و نثر فارسی توجه

مبدأ زمانی و مکانی، و : استدر متون ادب فارسی ذکرکرده» از«دو کارکرد براي ) همان(
  .الیهرابطۀ مضاف و مضاف

؛ 223تا222: 1374(الدینی ةو مشکو) 57تا56» 1355(، وفائی )456تا453: 1349( صادقی
را در زبان فارسی امروز مد نظر داشته و هشت کارکرد » از«تنها کارکرد ) 113تا112: 1388

، 156، 147: 1387(نه کارکرد و ماهوتیان ) 259تا257: 1375(انوري و گیوي . اندبرشمرده
 ,Windfuhr(ویندفور . انددر فارسی معاصر ذکرکرده» از«راي سه کارکرد ب) 165تا163

 .استدر فارسی معاصر ذکرکرده» از«چهار نقش معنایی براي ) 441 :2010
  ت و ضرورت پژوهشاهمی. 3ـ 1

گردد و بررسی زبان به مانند موجودي زنده در طی زمان، دستخوش تغییر و تحوالت می
پژوهشی ناقص و  در نظر گرفتن تغییرات درزمانی،هاي آن در صورت کنونی بدون ویژگی

در فارسی امروز، باید  »از«کارکردهاي معنایی حرف اضافۀ براي آگاهی از . نارساست
فارسی و سیر تحوالت آن را مورد توجه  کاکردهاي این حرف اضافه در ادوار پیشین زبان

و پیشینۀ آن، به مطالعۀ  در زبان فارسی» از«از سوي دیگر، شناخت کارکردهاي . قرار داد
  .رساندهاي ایرانی یاري میها و گویشکارکرد آن در سایر زبان
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  بررسیبحث و . 2
هاي اوستایی و فارسی باستان، و نیز هاي معنایی در زباندر آغاز بحث، شیوة بیان نقش

اي هو صورت» از«شود و سپس دربارة کارکردهاي مختلف میفارسی میانه و پارتی معرفی
  .گرددمیها و نیز زبان فارسی بحثکهن آن در این زبان

  هاي اوستایی و فارسی باستانزبان. 1ـ2
 وایرانیشاخۀ هندي )Sanskrit(اوستایی و فارسی باستان همراه با زبان سنسکریت 

)Indo-Iranian( ی یواروپاهاي هنديزبان)Indo-European (هر سه . دهندمیرا شکل
  زبان جزء 

هاي هستند و براي کدگذاري روابط دستوري و نقش) inflectional(هاي تصریفی زبان
هایی که براي این در دستورزبان .اندکردهاستفاده )case marking( نشانیمعنایی از حالت

: اندنظرگرفتهدر )case(است، براي اسم، صفت و ضمیر هشت حالت شدهسه زبان نوشته
، دري )dative(، برایی )genitive(، اضافی )accusative(لی ، مفعو)nominative(فاعلی 

)locative( ازي ،)ablative( بایی ،)instrumental ( و ندایی)vocative .(ها این حالت
هاي گاه برخی از حالت. اندکردههاي معنایی را کدگذاريروابط دستوري و نقش

بوده که با  hačā/hača حروف اضافهیکی از . اندشدهغیرفاعلی با حرف اضافه نیز همراه 
  حالت ازي یا بایی همراه 

  . در زبان فارسی بازماندة آن است» از«است و شده
  فارسی میانه و پارتی. 2ـ2

است و به جاي رفتهنشانی ساختواژي در فارسی میانه و پارتی از میانجنس و نظام حالت
ها یا نقش نحوي یا معنایی واژه و کاربرد حروف اضافه) word order(اي آن، نظم سازه

  گروه 
در پارتی بازماندة  ažدر فارسی میانه و  azحرف اضافۀ . استدادهها را نشان میواژه

hačā/hača  هاي اوستایی و فارسی باستان است و قبل از متمم خود قرار زباندر  
  در  hačā/hačaاین حرف اضافه در فارسی میانه و پارتی، کارکردهاي . استگرفتهمی

نشانی، حرف افزون بر آن، با از میان رفتن نظام حالت. داردهاي دورة باستان را برعهدهزبان
هاي اوستایی و فارسی باستان بر در زبان hačā/hačaعالوه بر کارکردهایی که  azاضافه 

  . استهاي معنایی دیگري نیز گشتهعهده داشته، ابزاري براي کدگذاري نقش
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  »از«ردهاي معنایی کارک. 3ـ2
در » از«که  هاي معنایینقش. شودمیبررسی» از«در این بخش، کارکردهاي معنایی 

 هایی که در زباننقش: ل بر سه گونه استکند، از نظر تحومیکدگذاري فارسی امروز
هایی که در فارسی میانه و اند؛ نقششدهبازنمایی hačā/hačaاوستایی و فارسی باستان با 

» از«هایی که در فارسی دري و فارسی امروز با اند؛ و نقشبازنمایی شده ažو  azرتی با پا
  . خواهدشدهر یک از این تحوالت، ذیل هر نقش معنایی توضیح داده. اندکدگذاري شده

  hačā/hačaکارکرد آغازین . 1ـ3ـ2
  به کار بوده و قبل یا بعد از متمم خود sačā در زبان سنسکریت hačā/hača معادل

داشته و با کاررفته و بر نقش معنایی همراهی داللتودا بهتنها در ریگ sačā. استرفته
است؛ این نکته در غالب کتبی که به دستور زبان سنسکریت حالت دري همراه بوده

 § :Whitney, 1889: § 1126; Macdonell, 1968(است اند، ذکر شدهپرداخته
619:(  
  

asme.  bhūta  sumatir  vā  sā sačā 
  ما

loc.proun.1st.pl 
شما   اندیشینیک  باشد

  )مثنی(
  با  آن

  ).Macdonell, 1917: 91(تان با ما باشد اندیشیآن نیک                                 
-بنابراین، نخستین کارکرد معنایی این حرف اضافه داللت بر نقشِ معناییِ همراهی بوده

از ریشۀ  -hača* اسم) grammaticalizied( شدةتوريصورت دس  hačā/hača .است
sak-/hak-  است مشتق بوده» کردن کردن، دنبال همراهی«معناي  به)Kent, 1953: § 

212; Bubenik, 2006: 134 .( کنت)از«معنی این حرف اضافه را  )212 § :1953 «
سببِ، مطابق لۀ، بهوسیهاز، ب«معانی ) Bartholomae, 1960: 1174(بارتلمه . استدانسته
با، «آنرا به معنی ) Jackson, 1892: § 735(جکسن . استرا براي آن ذکرکرده» با، در

هاي اوستایی و فارسی باستان غالباً با حالت این حرف اضافه در زبان. استدانسته» به سببِ
-ذاري هاي معنایی متعددي را کدگرفته و نقشکارازي یا بایی و گاه با حالت اضافی به

  .استکرده
  ابزار. 2ـ3ـ2

را جایگزین » با«توان کند و مینقش معنایی ابزار را کدگذاري می» از«در فارسی امروز 
در زبان فارسی باستان و اوستایی شواهدي از کدگذاري نقش معنایی همراهی با . آن کرد

hačā/hača دهدر دست نیست، بلکه نقش معنایی همراهی با حالت بایی کدگذاري ش-
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ـ 3ـ2گونه که در همان). Reichelt, 1909: §446-447; Kent, 1953: 252(است 
در زبان  sačāبوده و » همراهی کردن«به معنی  -sak-/hakاز ریشۀ  hačā/hačaشد، گفته

بنابراین، این حرف اضافه هم از منظر . استداشتهسنسکریت بر نقش معنایی همراهی داللت
توانسته معنی همراهی ودا، میظر کارکرد کهنتر آن در متن ریگشناختی، و هم از منریشه

کند، اما شواهدي از کاربرد این حرف اضافه را در زبان اوستایی و فارسی باستان کدگذاري
براي کدگذاري این نقش در دست نیست، اما در فارسی میانه و پارتی، شواهدي از 

  . وجود داردبراي بیان نقش معنایی همراهی  ažو   azکاربرد
، براي کدگذاري معناي که پس از متمم آمده hammisهمراه با  azدر فارسی میانه 

  ):Brunner, 1977: 143(اند کاررفتههمراهی به
 hammis  …  aswārān  az  xwad  MP. 

    خود  با  سواران  ...  با

āmad.  tišnagīh  ud  gursagīh  ō  

  به  گرسنگی  و  تشنگی  شد

  ).Brunner, 1977: 143کارنامۀ اردشیر بابکان، (گرسنه و تشنه شد ... خودش با سواران                                   
براي بیان مفهوم تقابل ) مبارزه کردن( -padkārهمراه با فعل  ažدر پارة زیر از پارتی، 

)contrast (استکاررفتهکه خود زیرمجموعۀ همراهی است، به:  
Pth. u=t mā parmāyāh kē až 

فکر نکن/اندیش نَـ ـت ـ و   با که 

tō pad afrasāgīft padkārēnd. 

 مبارزه کنند تحقیر به تو

                             متون مانوي، (ر جدل کنند ر نکن که با تو از سر تحقیر و تنفّو تصوBoyce, 1975: 50.(  

» از«ـ شواهدي از کاربرد شود میهمچنین، در متون ادب فارسی ـ که فارسی دري نامیده
گذاري نام» مصاحبت و معیت«رهبر این کارکرد را خطیب. شودمیبراي بیان همراهی یافت

  ): 91: 1347رهبر، خطیب(است کرده
؛ هر کرا سر نیست تن نیست و هر کرا صبر نیست ایمان نیست از تنهمچنانست که سر از ایمان صبر 

  ).92: 1347بر، رهکیمیاي سعادت، به نقل از خطیب(
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رهبر خطیب. است» همراهی«نیز گسترش معنی ) interaction(» تعامل«و » تقابل«مفهوم 
  :استنامیده» مقایسه و نسبت«این دو کارکرد را ) 92: 1347(

  سپـر بیـفکنم ز تـوبا همه تیـغ برکشـم و     شهري اگر به خون من جمع شوند و متّفـق

  )92: 1347رهبر، سعدي، به نقل از خطیب(
  بـندیـش که پیـش او بپائـی    نـرمی ز شیـراي گاو چـرا  

  )91: 1347رهبر، ناصرخسرو، به نقل از خطیب( 
اما شرکت حیوان دیگر با مردم اندر گفتار چنان است که مر بیشتر حیوان را هر یک را بانگی است که 

زادالمسافرین ناصرخسرو، به نقل ( دماز مرمر او راست و آن بانگ ازو بمنزلت نطق است  صۀًآن بانگ خا
 ).92: 1347رهبر، از خطیب

هاي هاي ایرانی مانند گونۀ بابلی زبان مازندرانی، صورتها و گویشدر برخی از زبان
چنگیزي و هاشمی (است کاررفتهبراي بیان مفهوم همراهی به hačā/hačaبازمانده از 

  ).153: 1395کمانگر، 
معناي ابزار و وسیله . رودکارمینها براي داللت بر مفهوم ابزار بهت» از«در فارسی امروز، 

 :Narrog, 2009(مشتق از معناي همراهی است و این دو معنا همواره با یکدیگر همراهند 
اي که بر معنی همراهی و مالزمت داللت دارد، با اسم جانداري اگر حرف اضافه). 559

شود، بر جان همراهاللت دارد و اگر با اسمی بیهمراه شود، بر معنی همراهی و مالزمت د
در فارسی باستان و اوستایی ). Ibid, 595; Luraghi, 2003: 47(دارد  معنی ابزار داللت

براي بیان مفهوم ابزار در دست نیست، اما در فارسی میانه  hačā/hačaشواهدي از کاربرد 
 :استکردهبر مفهوم ابزار داللت azگاه 

MP. ēn puhl … az xīr xwēš framād bastan. 

با/از ... پل این   ساختن فرمود خویش سرمایه 

  ).Brunner, 1977: 147کتیبۀ فیروزآباد، (با سرمایۀ خودش بسازند / از سرمایه خودش...  فرمود این پل را               
dēsīd. az-i=š tan hān kē MP. 

با/ـَش ـ از ساخته شده است   که آن تن 

  ).Brunner, 1977: 146متون مانوي، (است با آن ساخته شده/که آن تن از آن             

است که بر نقش  azاي ساخته شده با اضافهحرف ها، گروهوابستۀ برخی صفات یا اسم
  : استکردهمعنایی ابزار داللت
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ud  nān  az  purr  …  jāmag MP. 

    جام    پر  از  نان  و

dahēd.  driyōšān  ō  …  pēm  

  شیر    به  درویشان  بدهد

، 64: 1385؛ راشد محصل،   3، بند 16زادسپرم، فصل (به درویشان بدهد ... پر با شیر و نان /پر از نان و شیر... جام        
204.(  

رهبر خطیب. استبراي داللت بر مفهوم ابزار به کار رفته» از«در متون فارسی دري نیز، 
: 1384(و شریعت ) 159: 1389(پور ، خیام»ت و واسطهاستعان«این مفهوم را ) 77: 1347(

. اندنامیده» وسیله و واسطۀ جریان فعل«) 314: 1377(خانلري و ناتل» استعانت«آن را ) 318
مصاحبت و «رهبر برخی از شواهدي را که به بیان مفهوم ابزار مربوط است، ذیل  خطیب
  :استآورده» معیت
واسطه خویش بی دست ازکَت آن روشن نبشتی و عرضه کردي با وي بگفتندي تا وي نُ] غالمان[

  ).77: 1347رهبر، بیهقی، به نقل از خطیب(
: رهبربیهقی، به نقل از خطیب(خویش فرونشانی  از دستاین حدیث را خواهی به فرمان ما و خواهی 

95.(  
  ).91: 1347رهبر، خطیبرازي، به نقل از ابوالفتوح ... (درست بانگ نماز کند  نیت ازهر که یک سال 

   خــرد ازگفــت پیغمبــر عــداوت 
               ج 

  از جاهل رسـد  بهتر از مهري که  
  

  )91: 1347رهبر، مولوي، به نقل از خطیب(
» با«، »از«جاي  هتوان باست و میبراي بیان مفهوم ابزار به کار رفته» از«در فارسی معاصر، 

  :کردرا جایگزین
  ).258: 1375انوري و گیوي، (بودند پوشانده پشت بام را از کاهگل

  ).»از«فرهنگ سخن، ذیل (کند اش را سیر میاز آهنگري شکم زن و بچه
  ).21: 1376ابوالقاسمی، (شود میهاي مختلف مضارع ساختههاي خاص فعل امر به مادهفعل امر از پیوستن شناسه

 است و معنی ابزار را کدگذاريهمراه » از«غالباً با » پر«در فارسی معاصر متمم صفت 
  :کندمی

  پر از آب
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  :تواند ظاهرشودیا کسرة اضافه هم می» با«گاهی » از«به جاي 
  پرِ آب/ پر با آب

براي بیان مفهوم ابزار  hačā/hačaهاي هاي ایرانی نیز، از بازماندهدر برخی از گویش
  ). 153: 1395کمانگر، چنگیزي و هاشمی. ك.ن(شود میاستفاده

 :Narrog, 2010(گسترش معنی همراهی و ابزار است » )manner(شیوه / روش«معنی 
-اي که بر معنی همراهی و ابزار داللتو مفاهیم انتزاعی همراه با حرف اضافه) 242-243

هاي زیر، حالت ازي همراه در پاره. کنندمیشیوه را کدگذاري/ دارند، نقش معنایی روش 
 :استکردهعنایی روش را کدگذارينقش م hačaبا حرف اضافۀ 

…  frāyazāiti  paurva  yatāra=vā=dim  Av. 
    ـ هر یک) حرف(او را ـ   نخست  بستاید  ...

hača.  aŋuhyaţ  zrazdātōiţ  
  ذهن با

abl.sg.f. ahvā- 
  مطمئن

abl.sg.f. 
zrazdātī-  

  ).3، بند 1هادخت نسک  ؛9، بند 10یشت (با ذهن مطمئن ... هر یک نخست او را بستاید               
aŋuhe …  yensyasča  ahmi  nurąm Av. 

    اکنون  هستم  وـ ستودنی    براي جهان

vahištāţ.  yaţ  hača  ašāţ  astvaite  

 بهترین

abl.sg.n. 
vahišta-  

  راستی  با  )حرف تعریف(

abl.sh.n. 
aša- 

  مادي

  ).15، بند 8یشت (هستم ... و  ي ستودنیاکنون با بهترین راستی براي جهان ماد                             
 : استکاررفتهبراي داللت بر مفهوم روش به ažدر پارة زیر از زبان پارتی، 

Pth. harw kē hamwadād až pawāg parmānag. 

 اندیشه پاك با /از ایمان آورد کس  هر  

 ).Brunner, 1977: 148مانوي،  متون(بیاورد هر که با اندیشه پاك ایمان                              
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) 83: 1347(رهبر کاررفته و خطیبروش به/براي بیان مفهوم شیوه» از«در فارسی دري، 
  : استنامیده» حال«این کارکرد را 

  ).97: 1347رهبر، الخیر، به نقل از خطیبابو( از سر نخوتسالم دادم جواب داد 
  آور افـراسیابجنگپس پشت         شتاب ازتهمتن بر انگیخت رخش 

  )83: رهبرفردوسی، به نقل از خطیب( 
  دوستـی بردش سوي خانۀ خـراب    شتابجست از یک غریبی خانه می

 )»از«، به نقل از دهخدا، ذیل مولوي( 

تنها بر نقش ابزار داللت دارد و ابزار نیز » از«در زبان فارسی معاصر، حرف اضافۀ 
چند در هر. نیز گسترش ابزار است یا شیوه وشریگر از سوي د. گسترش همراهی است

تر زبان این دو ندارد، اما در ادوار کهنبر مفهوم همراهی و روش داللت» از«فارسی امروز، 
  . استکردهنقش معنایی را نیز بازنمایی

  جنس. 3ـ3ـ2
. توان آن را گسترش معنی ابزار دانست، مفهوم جنس استیکی دیگر از مفاهیمی که می

در زبان اوستایی براي ). 5ـ3ـ2. ك.ن(نیز مرتبط دانست » خاستگاه«توان با فهوم را میاین م
در  ).Reichelt, 1909: §498(است شدهبیان مفهوم جنس، از حالت اضافی استفاده

  : استکاررفتهبه az، براي بیان این مفهوم حرف اضافۀ فارسی میانه
gil  az  passāzišn  …  xānag  MP. 

    خانه    تساخ  از  گل

dār.  ud  sang  ud  

  و  سنگ  و  چوب

  ). 502، 221، 77: 1385؛ راشدمحصل، 1، بند 29زادسپرم، فصل (با گل و سنگ و چوب است /ساخت خانه از            
براي بیان مفهوم جنس وجود » از«در فارسی دري نیز، شواهدي از کاربرد حرف اضافۀ 

: 1371(و یاسمی و دیگران » تبیین جنس«) 79: 1347(رهبر این نقش معنایی را خطیب. دارد
: 1377(خانلري ، و ناتل»بیان جنس«) 159: 1389(پور و خیام) 318: 1384(، شریعت )215
  :استنامیده» هاي مختلفنوع، جنس و گونه«) 313

  ).313: 1377خانلري، بلعمی، به نقل از ناتل(است  از سنگها آن کوه
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  کـالهز آهـن ساعد  ز آهنـش    سیاهدرفشش سیاه است و خفتان 
  )215: 1371فردوسی، به نقل از یاسمی، ( 

  پس اي بنده افتادگی کن چو خاك    آفـریدت خـداونـد پاك ز خـاك
  )159: 1389پور، به نقل از خیام( 

  :شودمینشان داده» از«در فارسی معاصر، بیان مفهوم جنس با حرف اضافۀ 
  ).»از«سخن، ذیل  فرهنگ(سقف خانه از آهن است 

  )222: 1374الدینی، ةمشکو(این انگشتر از طالست 

  سبب و علت. 4ـ3ـ2
hača است کاررفتهدر اوستایی براي بیان مفهوم سبب یا علت به)Reichelt, 1909: 

§483:(  
paiti.γnīta.  šaētāţ…  hača  taxmō...  nā  Av.  

  ثروت  کندنبرد می
abl.sg  

    مرد  دلیر      به سبب

  ).67، بند 13یشت (کند به سبب ثروت نبرد می... مرد دلیر                           

  : )Brunner, 1977: 145(است کاررفتهبراي بیان مفهوم سبب به azدر فارسی میانه نیز 
awištābīhist. wād ud dard ud tab az MP. 

  از تب و درد و باد رنجور شد

، 56:  1385، راشد محصل، 2، بند 8زادسپرم، فصل (سبب تب و درد و باد به رنج آمد به )/ نفخ(از تب و درد و باد 
193 ،478.(  

widrāy.  gyān  bramēd  burz  wxarindag  tabag  durā  až  Pth. 

    از  آتش  سوزان  بلعنده  صداي بلند  گرید  جان  رنجور

  ).Brunner, 1977: 146تون مانوي، م(آتش سوزان و بلعنده با صداي بلند گریه کند ) به سبب(جان رنجور از   
: همان(رهبر خطیب. استشدهنشان داده» از«در فارسی دري، مفهوم سبب با حرف اضافۀ 

عنوان ) 318: 1384(و شریعت ) 158: 1389(پور ، خیام)216: 1371(، یاسمی و دیگران )80
» علت و سبب«آنرا هم ) 313: 1377(خانلري . اندرا براي بیان این معنی برگزیده» سببیت«

  : استنامیده
  ).313: 1377خانلري، ترجمۀ تفسیر طبري، به نقل از ناتل(تنگ همی بود از سخن آن کافران دل
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  پس خدا بنمودشان عجز بشر  از بطرگر خدا خواهد نگفتند 
  )215: 1371: مولوي، به نقل از یاسمی و دیگران( 

  ورنه تشریف تو بر باالي کس کوتاه نیست    ماست انداماز قامت ناساز بیهر چه هست 
  )77: 1347رهبر، حافظ، به نقل از خطیب( 

  :رودمیکاربراي داللت بر مفهوم سبب به» از«در فارسی معاصر نیز، 
  ).فرهنگ سخن(از تب مرد      

  ).56: 1355هدایت، زنده به گور، به نقل از وفائی، (آخرش از زور ناتوانی بستري شدم 
  ستگاهخا. 5ـ3ـ2

در زبان اوستایی و . استشدهکدگذاري» از«این نقش معنایی از دورة باستان تا معاصر با 
است کاررفتهبراي داللت بر نقش معنایی خاستگاه یا مبدأ به hačā/hačaفارسی باستان، 

)Reichelt, 1909: § 472-478; Kent, 1953: §253, 271; Skjærvø: 2010: 
112:(  

…  uzbarənte  āpō  yaţ Av.  

    وقتی  هاآب  شوندسرازیر می  

hača.  zrayaŋhaţ 

  دریا  از

abl.sg.n 

  ).65، بند 13یشت (شوند از دریا سرازیر می... ها وقتی آب                                                  

است رفتهکاربراي بیان مفهوم خاستگاه به ažو  azدر فارسی میانه و پارتی نیز، 
)Brunner, 1977: 141, 144 ،287: 1387؛ ابوالقاسمی :(  

hamē waxšēnd.  az-i=š  urwar  sardag  hamāg  kē=š  MP. 

    ـش ـ که  همه  نوع  گیاه  ـش ـ از  رویندمی

  ).466، 179، 46: 1385؛ راشدمحصل، 39، بند 3زادسپرم، فصل (روید نوع گیاه از آن میکه همه                
gurg.  az  mēš  ...  tarsēd  frāz  MP.  
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    )پیشوند فعل(  ترسد    میش  از  گرگ

 ).509، 235، 84؛ راشدمحصل، 32، بند 30زادسپرم، فصل (ترسد میش از گرگ می                    

در فارسی دري، سه کارکرد معنایی با عناوین » از«براي ) 78تا76: 1347(رهبر خطیب
کرده هایی نقلکرده و در ذیل هر یک نمونهذکر» انتساب«و » اختصاص«، »ابتداي غایت«

آغاز و «) 216: 1371(یاسمی . مربوطند» مبدأ و منشأ«یا » خاستگاه«که همگی به حوزة 
نقطۀ آغاز زمانی یا «) 312تا311: 1377(خانلري ، ناتل»ابتدا«) 157: 1389(پور ، خیام»ابتدا

- نامیده» أ زمانی و مکانی انجام کارنشان دادن مبد«آنرا ) 292: 1387(و ابوالقاسمی » مکانی
  :اند

: 1347رهبر، تاریخ بیهقی، به نقل از خطیب(بخدمت این پادشاه پیوست  از چهارده سالگی... این خواجه 
76.(  
-التجیم، به نقل از ناتل عۀالتفهیم الاوائل الصنا(بکشید تا بر سوي تخارستان  هاي طبرستاناز کوه  

  ).312: 1377خانلري، 
  

  ز ایزد دادارمدان تو نیک و بدي جز     قضا و قدر کردگار عالم راست همه
  )78: 1347رهبر، مسعود سعد سلمان، به نقل از خطیب( 
  :، داللت بر مفهوم خاستگاه است»از«در فارسی معاصر، پرکاربردترین کارکرد 

  ).257: 1375انوري و گیوي، (از صبح راه افتادیم 
  ).259: همو(گیرد سرچشمه می هاي کردستانسفیدرود از کوه

  ).»از«فرهنگ سخن، ذیل (این شعر از فردوسی است 

  )separation(جدایی . 6ـ3ـ2
در زبان اوستایی . استشدهنشان داده» از«مفهوم جدایی از دورة باستان تا معاصر، با 

hača است کاررفتهبراي بیان این مفهوم به)Reichelt, 1909: §473; Kent, 1953: 
§271; Skjærvø: 2010: 112:(  
yimaţ xšaētāt.  hača  apanəmata  xvarənō  Av. 

  جمشید

abl.sg.m.  

    فرّه  دور شد  از
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  ).35، بند 14یشت (فرّه از جمشید دور شد                                         
 ,Brunner(است شدهنشان داده ažو  azدر فارسی میانه و پارتی نیز مفهوم جدایی با 

1977: 141:(  
dāšt.  abāz  rān-šahrē  az  āb  frāsyāb  MP. 

    افراسیاب  آب  از  ایرانشهر  باز  داشت

  .)473، 188، 52؛ راشدمحصل، 4، بند 4زادسپرم، فصل (افراسیاب آب را از ایرانشهر بازداشت                 

سی دري، ذیل هایی از این کارکرد معنایی را در متون فارنمونه) 86: 1347(رهبر خطیب
خانلري نیز این مفهوم را ناتل. استذکرکرده» فصل و تمیز«و » عوض و بدل«عناوین 

  :استدانسته» ی چیزي از چیز دیگریجدا«
  ).312: 1377خانلري، تاریخ بیهقی، به نقل از ناتل(جداکردند  از پایشغالمان دیگر آمدند و موزه 

تاریخ بیهقی، به نقل ( از ناممکنو ممکن را  از زشترا و نیکو  از باطلپس این تواند دانست حق را 
  از 

  ).86: 1347رهبر، خطیب
  :بسیار پرکاربرد است» از«در فارسی معاصر نیز، بیان این مفهوم با 

  .او را از مرگ نجات داد
  ).»از«فرهنگ سخن، ذیل (شناسد دوست از دشمن نمی

، »)passive(مجهول «در ساخت » )agent(عامل «در زبان اوستایی، کنندة کار یا . 7ـ3ـ2
 ;Bartholomae, 1961: 1750(است همراه بوده hačaدر حالت ازي و با حرف اضافۀ 

Kent, 1953: §271 .(شمارآورد توان خاستگاه نیز بهاین نقش معنایی را می)ك.ن .
اند و عامل همچون ؛ در این کاربرد، وقایع به مانند موجودي متحرك تصورشده)6ـ3ـ2

  ):Luraghi, 2003: 31-32(است گرفتهتاي در مکان که وقایع از او نشئنقطه
us.zayeinti.  nara  dva  nərəbyō  hača  dvaēibya  Av. 

 زاده شود

pass. 

  انسان

nom.sg  

  دو

nom.sg  

  انسان

abl.du 

  دو  از

abl.du  

  

  ).41، بند 2وندیداد (سان دیگر زایند هر دو انسان، دو ان/ از هر دو انسان دو انسان دیگر زاده شود              
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 ,Brunner(است کاررفتهبه) عامل(براي کدگذاري کنندة کار   azمیانه،در فارسی
1977: 146:(  

čiyōn kē nimāyēm u=tān MP. 
  ـتان ـ و نشان دهم که چگونه

yazdān. az dēw zad bawād 
 نابود شود دیو با ایزدان

  ).21، بند 110: 1374نوابی، (ا نشان دهم که چگونه دیو را ایزدان نابود کنند و به شم                   
همراه با اسم، نقش معنایی عامل را کدگذاري » از«ها، در فارسی دري، در برخی ساخت

  ، و »اختصاص«این معنی را ) 318: 1384(و شریعت ) 77: 1347(رهبر خطیب. استکرده
  :اندامیدهن» وظیفه«) 159: 1389(پور خیام

  تـوان نشـستـنبیـکار نمـی    کار بستن ز من از توگفتن 
  ).159: 1389پور، نظامی، به نقل از خیام( 

از و بر از تو ، ضعف از من، ستر از تو، جرم از من، عفو از توبندة من، گر زانک عذر خواهی، عذر 
   من

  ).77: رهبراالسرار، به نقل از خطیبکشف(
همراه » از«ها با ها یا فعلز همچون فارسی دري، گاه متمم برخی اسمدر فارسی معاصر نی
  :کندمیرا کدگذاري» عامل«است و نقش معنایی 

  ).»از«فرهنگ سخن، ذیل (از من گفتن است 
  . شود» از«تواند جایگزین می» با«در این مفهوم 

  )comparision(مقایسه . 8ـ3ـ2
ر مفهوم مقایسه داللت داشته در حالت ازي در زبان اوستایی، متمم صفت تفضیلی که ب

در فارسی میانه و پارتی، بیان این مفهوم با حرف ). Reichelt, 1909: 481(است بوده
  : استبودهمتمم صفت تفضیلی با این حرف اضافه همراه شده ونشان داده až/azاضافۀ 

grāmīgtar.  ud  āzarmīgtar  kanīzagān  abārīg  az  …  kanīzag=ē  MP. 

    کنیزي    از  دیگر  کنیزکان  ترمحترم  و  ترگرامی

  ).23تا22: 1374وشی، ، فره1، بند 2کارنامۀ اردشیر بابکان، فصل (تر از دیگر کنیزکان تر و گرامیمحترم... کنیزي  
wuzurgistar.  čē  im  až  Pth.  
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    از  این  چه  بزرگتر

  )Boyce, 1975:35متون مانوي، (گتر از این چیست؟ بزر                                                   
- دادههمراه بوده و مفهوم مقایسه را نشان» از«در فارسی دري، متمم صفت تفضیلی با 

است نامیده» تعریف«را با متمم صفت تفضیلی » از«کاربرد ) 92: 1347(رهبر است؛ خطیب
پور و خیام» تفضیل«) 318: 1384(؛ شریعت )315: 1377خانلري، ناتل(؛  )80: 1347(
  :اندنامیده»  واسطۀ تفضیل«) 159: 1389(

  ).315: 1377خانلري، ترجمۀ تفسیر طبري، به نقل از ناتل(به حدیث  تر از خدايراستگويکیست 
  خداوندا مرا آن ده که آن به    بهجاودان  ز عمروصال او 

  )159: 1389پور، حافظ، به نقل از خیام( 
  صر نیز همراه با متمم صفت تفضیلی نیز، براي بیان معنی مقایسه در فارسی معا» از«

  :استکاررفتهبه
  ).223: 1374، الدینیمشکوة(احمد از علی داناتر است 

 ).56: 1355ی، یوفا(بود هاي مرا شمردهزودتر از همه او دندان

  )respect(بیان یک جنبه و بعد از موضوع . 9ـ3ـ2
دارد و تنها در یا یک بعد از ابعاد مختلف چیزي داللت این نقش معنایی بر یک جنبه

: 1347(رهبر این مفهوم را خطیب. استکاررفتهبه» از«فارسی دري و معاصر با حرف اضافۀ 
  » از حیث«و » به اعتبارِ«به معنی » قید تمیز«) 159: 1389(پور خیام. استنامیده» توضیح«) 83

اي براي این کارکرد نمونه» از حیث«ز ذیل عنوان نی) 318: 1384(شریعت . استدانسته
  :استذکرکرده

  یک دختر بیش نداشت ] از جهت نسل و نژاد[ از عقبفردوسی در آن دیه، شوکتی تمام داشت، و 
  ).83: 1347 رهبر،عروضی، به نقل از خطیبنظامی (                                                                               

  تر از ماهی شیم؟است کسی نرمماه دیده    ز روي و اندامماه و ماهی را مانی تو 
  )159: 1389پور، ابوحنیفۀ اسکافی، به نقل از خیام(

  هـزاران بیـش ز شـمـار خردو    دو چشم یک تن کم از شمار
  )1374:39رودکی، به نقل از دبیرسیاقی، ( 

  :کندمیمفهوم را بیان این» از«در فارسی معاصر نیز، 
  ).»از«فرهنگ سخن، ذیل (از زیبایی نظیر ندارد 

  ).همان(نه از بچه شانس داشتم نه از شوهر 
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  ).318: 1384شریعت، (رسد از علم کسی به پاي او نمی
توان آن را ذیل همراه است و می» از«شود، با میگفته موضوعی که دربارة آن سخن

  :همین مفهوم قرارداد
  .کنیمدانشگاه صحبت از

  )partitive(تقسیمی /رابطۀ جزء و کل یا اضافۀ بخشی. 10ـ3ـ2
است شدهنشانی بازنماییاین رابطه در زبان فارسی باستان و اوستایی از طریق حالت

)Reichelt, 1909:§496; Kent, 1953:§250/D; Skjærvø, 2010: 109.(  در
 ,Brunner(است شدهنشان داده azخشی با فارسی میانه، رابطۀ جزء و کل یا اضافۀ ب

1977: 145:(  

... kas=ē  mard  ān  frazandān  az  MP. 

    از  فرزندان  آن  مرد  کسی  

  ).6: 1374وشی، ، فره18، بند 1کارنامۀ ارشیر بابکان، فصل ... (کسی از فرزندان آن مرد                    
hrmazd.ō  dām=ī  az  tis  nā  MP.  

    آن  چیز  از  آفریده ـِـ ـ  اورمزد

  ).Brunner, 1977: 145ماتیکان یوشت فریان، (آن چیز از آفریدگان اورمزد                  

الیهی که رابطۀ جزء و کل با یکدیگر دارند، در فارسی دري نیز، بین مضاف و مضاف
: 1371(، یاسمی و دیگران )318: 1384(، شریعت )79: 1347(خطیب رهبر . استآمده» از«

) 312: 1377(خانلري ناتل. اندنامیده» تبعیض«این معنی را ) 158: 1389(پور ، و خیام)215
  :استذکرکرده» اي، قسمتی از گروهی، جزئی از چیزيپاره«این معنی را براي بیان 

  ).215: 1371سعدي، به نقل از یاسمی و دیگران، ... (را شنیدم  یکی از ملوك عرب
 مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوري، به نقل از ناتل(بزرگوارتر است به هر هنري  انشهرایر، از این هفت کشور

  ).313: 1377خانلري، 
  :استشدهنشان داده» از«در فارسی معاصر نیز، رابطۀ بخشی با 

  ).112: 1388، الدینیمشکوة(برخی از دانشجویان 
  ).65: 1355ائی، احمد، به نقل از وفآل(ها صورتش مثل چغندر قرمز بود یکی از بچه
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  مفهوم بخش یا تقسیم، برشمردن انواع چیزي یا ذکر اجزاء یک مفهوم کلی را نیز 
  : گیرددربرمی

  ).»از«فرهنگ سخن، ذیل ... (ها و همه آمده بودند از معلمان و اولیاي بچه
  ).259: 1375انوري و گیوي، (شده از هیدروژن و اکسیژن آب ترکیب

  مسیر. 11ـ3ـ2
. کند، داللت داردمیعنایی بر مسیر، راه یا جریانی که چیزي در آن حرکتاین نقش م 

رهبر خطیب. استشدهدر فارسی دري انجام» از«کدگذاري این مفهوم با حرف اضافۀ 
  . 2اندنامیده 1»مجاوزت«این کارکرد معنایی را ) 158: 1389(پور و خیام) 90: 1347(

  ).90: 1347رهبر، سفرنامۀ ناصرخسرو، به نقل از خطیب(ریا رسیدیم عرفه دو فرسنگ بگذشتیم، بلب د ازچون 
  گلستان، به نقل از (حلقۀ انگشتري بگذراند، خاتم او را باشد  ازفرمود تا انگشتري بر گنبد عضد کردند تا هر که تیر 

  ).90: رهبرخطیب

  : شوددر فارسی معاصر نیز به همین روش انجام می
  ).164، 163: 1387ماهوتیان، (از جلوي دانشگاه گذشتیم 

  ).56: 1355سه قطره خون، به نقل از وفائی، (ها باال رفتم از پله

  

  گیرينتیجه. 3
هاي معنایی ابزار، جنس، سبب، خاستگاه، در زبان فارسی معاصر، نقش »از«حرف اضافۀ 

ها از نقش برخی از این. کندمیجدایی، عامل، مقایسه، جزء و کل، جنبه و مسیر را بازنمایی
است و برخی دیگر در فارسی میانه و فارسی آغاز جزء کارکردهاي این حرف اضافه بوده

در زبان سنسکریت  sacāاین حرف اضافه بازماندة . اندشدهدري به کارکردهاي آن افزوده
با توجه . در فارسی میانه است azدر زبان اوستایی و فارسی باستان و  hačā/hača ،ودایی

شود که نقش معنایی میکهن این حرف اضافه و ریشۀ آن، این نتیجه حاصل با صورت
در زبان اوستایی و فارسی  hačā/hača. ترین کارکرد این حرف اضافه استهمراهی کهن

است و این کردههاي معنایی خاستگاه، جدایی، سبب، و عامل را بازنماییباستان نقش
در فارسی میانه و پارتی به دلیل از میان . ر عهده دارددر فارسی امروز نیز ب» از«کارکردها را 

یافته و عالوه بر کارکردهاي دورة افزایش az/ažنشانی، کارکردهاي رفتن نظام حالت
است گرفتههاي معناییِ جنس، مقایسه و جزء و کل را نیز بر عهدهباستان، کدگذاري نقش

در فارسی دري و فارسی معاصر براي » از« .شوندمیبازنمایی» از«که در فارسی امروز نیز با 
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آنچه . استکاررفتههاي معنایی بیان یک جنبه و بعد از موضوع و مسیر نیز بهداللت بر نقش
- در فارسی امروز، مفهوم ابزار را کدگذاري» از«در این میان قابل توجه است، آن است که 

مفهوم ابزار گسترش . شودمیارينیز کدگذ» با«این کارکرد معنایی با حرف اضافۀ . کندمی
- مفهوم همراهی است و کدگذاري مفهوم همراهی کارکرد اولیۀ این حرف اضافه بوده

تواند براي کدگذاري می» با«همانند حرف اضافۀ » از«بدین ترتیب، حرف اضافۀ . است
   .رودکارمفهوم ابزار نیز به

  
  هایادداشت

این مفهوم را یاسمی و ). »مجاوزت«فرهنگ معین، ذیل مدخل ( است» از جایی گذشتن«ـ مجاوزت به معنی 1
اند مشتمل بر هایی که ذکر کردهنمونه. رسد اشکال چاپی باشداند که به نظر میمجاورت نامیده) 216: 1371(دیگران 

  را » خاستگاه«معنی » از«در این جمله . چاره از دست ما رفت: همین معنی است جز یک نمونه
  .کندمیبازنمایی

  اسکردهاین بیت از سعدي را نقل» مجاوزت«در ذیل نقش معنایی ) 158: 1389(پور خیامـ 2
  جز آه بیوه زنی               اگر بر شدي دودي از روزنیهنبودي ب

  .کندمیرا بازنمایی» خاستگاه«معنی » از«در این بیت حرف اضافۀ 
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