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 مقدمه ـ 1

نسبت « از»، آنهادر میان در زبان فارسی حروف اضافه غالباً بر چندین معنا داللت دارند. 

 .کندی گوناگونی را بازنمایی میهای معناینقشبه سایر حروف اضافه چندمعناتر است و 

در پی  است و سایر معانی 1اصلی از منظر تحوالت تاریخی زبان، یکی از این معانی

 با استفاده از « از»های معنایی نقشدر این مقاله،  اند.شدگی پدید آمدهدستوری

کرد  ممعلورا  اضافه حرفاین معنی اصلی  د تا بتواننشومی بررسیهای تاریخی زبان داده

 .دریافت دیگربا معانی  را ة آنرابطو 

 بدر کت است که یهایدادهبر اساس  ،در فارسی امروز «از»های معنایی  نقشتحلیل 

و کارکرد این  صورت است. شده نقلسخن  جلدی هشتزبان فارسی و فرهنگ  دستور

، 2اوستاییهای انزب ها و دستورِنامهواژهاز با استفاده  ادوار پیشین زبان، در اضافه حرف

زبان  ازآنجاکه. است شده تحلیلبررسی و  5و پارتی 4میانه ، فارسی3باستان فارسی

 د، شوباستان محسوب می خواهر زبان اوستایی و فارسی ،وراثت ازنظر 6سنسکریت

 .انددهبو مدنظرزبان سنسکریت نیز  دستورکتب  و هانامهواژه

، اما اندشمردهرا بر« از»کردهای حرف اضافة کار در غالب کتب دستور زبان فارسی،

. اندای نکردهبه کارکردهای آن در ادوار پیشین زبان و تحوالت آن در فارسی امروز اشاره

در را « از»اضافة  معانی حرف شناسی شناختی،از منظر معنیزاهدی و محمدی زیارتی 

را بر اساس غلبه و « از»نة نموپیشمفهوم اند و بررسی کرده فارسی دری و فارسی امروز

های آنان در تحلیل خود از داده .انددانسته« مبدأ و منشأ» ،چیرگی آن در شبکة معنایی

 .(73: 1390)زاهدی و محمدی زیارتی،  اندتاریخی زبان استفاده نکرده
 

 مبانی نظری پژوهش ـ 2

دمعنایی و ، بر اساس چنامروز در زبان فارسی و تحوالت آن «از» های معنایینقش

از منظر  است؛ به همین سبب، در این بخش این دو مفهوم شده تحلیلشدگی دستوری

 شوند.معرفی می تحوالت تاریخی زبان،
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 چندمعنایی ـ 1 ـ 2

 به شمار  2اد، چندمعندارنهایی که بیش از یک معنی  واژه ،1شناسی واژگانی در معنی

یکی از از این منظر، خی است و حاصل تغییر تاری 3چندمعنایی ،درواقع .آیندمی

معنی سایر کارکردها و معانی از  .رودمیان نمی غالباً از و کارکردها یا معانی اصلی است

 (.116 ـ 110: 2001، 4تروگات و داشر) اندق شدهمشتاصلی 

دلیل قرار داشتن در فهرستی حروف اضافة زبان بهبر این باورند که  5تایلر و ایوانز

در  وقتیبنابراین، ؛ انسان را منعکس کنندمکانی  کی ـنند تمام تجارب فیزیتوا نمی ،بسته

موجود گوینده  موردنظرمکانی  ـ تجربة فیزیکی ای داللت بربر ای اضافه حرفنظام زبان، 

استفاده  است، ترنزدیک شنظرمفهوم موردبه  که ای اضافه حرف، گوینده یا از نباشد

تجارب  بتواندتا  گیرددر نظر میجدید ود کارکردی حروف اضافة موج رایکند، یا ب می

 .(145: 2001)تایلر و ایوانز،  بیان کندمکانی خود را  ـ فیزیکی
 

 شدگی دستوری ـ 2 ـ 2

 شدگی تغییری است که طی آن عنصر واژگانی کارکرد دستوری بر عهده دستوری

، 6پر و تروگاتها) پذیردمیگیرد یا عنصر دستوری کارکردهای دستوری جدیدتری می

 یندی تاریخی است و محصول آن، پدید آمدن اشدگی فردستوری (.18: 2003

 هایی در نظر گیریم که یک سوی آن، صورتپیوستار اگردار است. های نقشصورت

واحدهای زبانی که توان گفت می، باشد دستوری هایو سوی دیگر صورتواژگانی 

های های واژگانی به سمت صورترتصوسمت ند، از شویند میادستخوش این فر

یا زنجیرة ( 6: 2003)هاپر و تروگات،  7کنند. این پیوستار را طیفدستوری حرکت می

صورت  یندی را که طی آنافر نامند. تروگاتمی( 589: 2003، 9)هاینه 8شدگیدستوری

 11و گیون نامیده 10شدگی اولیهدستوری شود،میبدل دستوری  صورت بهواژگانی 
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صورتی با کارکردهای دستوری کمتر به صورتی با کارکردهای دی را که طی آن ینافر

؛ 77: 2002تروگات، ) است خوانده 1ثانویهشدگی دستوری ،شودبدل میدستوری بیشتر 

 .(305: 1991گیون، 

 موجود در نظام زبان، برای کارکردهای دستوریِ 2از واحدهای محتوایی گویشوران

 پدید حدهای محتوایی بدین ترتیب، نقشی جدید برای واکنند و  جدید استفاده می

ترین مهمدر این تحول، . پذیرندمیاین واحدها ارزشی نوین در نظام زبان  و آیدمی

افتد اتفاق می ،3های معناییدادن مؤلفه دست از ، یعنیشدگیسازوکارهای دستوری

 ی واژگانی در طی زمانواحدها (.579: 2003؛ هاینه، 27: 2005، 4)برینتون و تروگات

 دست  های معنایی خود را ازبرخی مؤلفه تدریج بهشوند و دچار تغییر معنایی می

شود، های واژگانی انجام نمیاز صورت مستقیماًهای دستوری تحول صورت دهند.می

ج یارزبان در هر دو  Bو  Aمعنی  ،بلکه همواره مرحلة میانجی وجود دارد که در آن

 :(590 ـ 589: 2003؛ هاینه، 26: 2005 و تروگات، )برینتون است
A > A, B > B 

 که نام بخشی از بدن انسان است برای بیان رابطة مکانی در عبارت backمثالً اسم 

in / at the back اضافه حرفبه  ،درنهایتتواند به قید و می تدریج بهرود و کار می به 

 .شودبدل 

اند. جهت انتقال یندها در تغییر معنیارین فرابداعات استعاری یکی از متمایزت

نگاشت از  برحسبیندهای استعاری ااستعاری از معانی عینی به معانی انتزاعی است. فر

هاینه و همکاران  (.84: 2003)هاپر و تروگات،  شوندای به حوزة دیگر منتقل میحوزه

های طح نخست استعارهاند؛ سنظر گرفتهرا برای انتقال مفهومی در 5دو سطح از انتزاع

 :(48: 1991)هاینه و همکاران،  است 6ایمقوله
 شخص >شیء  >فعالیت  >مکان  >زمان  >ویژگی 

سازی  مقولة دیگر را مفهوم ای؛ زیرا مقولهدارندرابطة استعاری با یکدیگر این مفاهیم 

تر عینی شود. در این الگو، مفاهیم کند و مقولة جدید بر پایة مقولة پیشین درک میمی

، مکان اساس آن رب و گیرنددر سمت راست قرار می تردر سمت چپ و مفاهیم انتزاعی
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ارجاع که  مانند اجزاء بدن ی. مفاهیمآیدبه شمار میتر از شخص و شیء ای انتزاعیحوزه

-، در این سطح قرار میداللت دارند 2جنبشیندهایی که بر حرکت و فراو  دارند 1ذهنی

  را بیانتر مفاهیم انتزاعیهستند که  یهایابزار یم و فرایندهااین مفاه .گیرند

 .(188: 1991هاینه و همکاران، ) کنندمی

و الگویی برای درک سایر  رودبه شمار میتر ای عینیمقوله 3در سطح دوم، مکان

در بنابراین، ؛ (188 ـ 187: 1991)هاینه و همکاران،  دهدمفاهیم غیرمکانی به دست می

 :استوار استمفهوم مکان بر پایة  غیرمکانی مفاهیمدرک م، سطح دو

Ablative > Agent > Purpose > Time > Condition > Manner 

Allative  Comitative  Instrument    Cause   

locative  Beneffactive  Dative       

Path    Possessive       

  ه روابط درون بنـد یا جمـله را بیانگیـرند کدر این سطح، مفاهیـمی قرار می

 ؛استسمت راست  بیان مفاهیم، ابزاری برای در سمت چپ آمده آنچهکنند. می

 است زمانهمچون  انتزاعی ایهابطبرای بیان رابزاری ترین مقوله و نیـ، مکان عیبنابراین

تعاره اس. شکاف بین این دو سطح از طریق یا سبب شرط برای بیان ابزاری و زمان

سازی تر سطح اول مفهوممقوالت عینی برحسب: مقوالت سطح دوم شودمیبرطرف 

 (.188: 1991)هاینه و همکاران، شوند می
 

 ها دادهتحلیل  ـ 3

و  در زبان سنسکریت، اوستایی و فارسی میانه« از»صورت و معنی در این بخش، ابتدا 

د تا بتوان چندمعنایی آن را بر شودر فارسی امروز ذکر می« از» های معنایینقشسپس 

 .تحلیل کردشدگی  دستوریاساس 
 

 در ادوار پیشین زبان «از» کارکردصورت و  ـ 1 ـ 3

 فارسیدر  hačā اوستایی و در زبان hačaبازماندة حرف اضافة  /az’/ ،منظر تاریخی از

 است تهکاررف به až صورت بهدر پارتی  و az صورت به میانه باستان است و در فارسی

 ،وراثت ازنظرکه  در زبان سنسکریت hačā / hačaمعادل  (.418: 1976، 4)مایرهوفر
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قبل و بعد از متمم خود  و بوده sačā، شودمحسوب میخواهر اوستایی و فارسی باستان 

بر نقش  وهمراه شده  1دری باحالت ،کاررفته بهودا در ریگ فقط sačā. است آمده

 §: 1968، 4؛ مکدانل1126 §: 1889، 3)ویتنی ه استداللت داشت 2معنایی همراهی

619): 

asme. bhūta sumatir vāṃ sā sačā 

 ما
loc.proun.1

st
.pl 

شما  اندیشینیک باشد

 )مثنی(

 با آن

 (.91: 1917)مکدانل، تان با ما باشد اندیشیآن نیک

 مونیر)است  کردهمعنی « حضور نزدیک، در، در باهمراه »را  sačā 5ویلیامز مونیر

 sacاز ریشة  sacā شدگی اسمحاصل دستوری اضافه حرفاین  (.1130: 1899ویلیامز، 

همراهی کردن، » این ریشه معنی .است در زبان اوستایی hakو در زبان سنسکریت 

؛ 1130: 1899ویلیامز،  مونیر) است« بودن، یکی شدن، پیوستن، پیروی کردنهمراه 

 دینب .(134: 2006، 8؛ بوبنیک212: 1953، 7کنت؛ 1742، 1739: 1961، 6بارتلمه

 هایواژه در زبان اوستاییهمراهی بوده است.  بیان sačā، کارکرد اصلی ترتیب

haxay- (Skr. sak
h
ay و  «دوست، همراه»( به معنیhaxman- (Skr. sakman )

 -hakریشة از ، «مجلس، مجمع»معنی  به -haxəδra و« دوستی، همراهی» معنی به

(Skr. sac  )جزء نخست واژة  (.1746، 1745، 1744: 1961)بارتلمه،  اندشده مشتق

haxā.maniš-  است همین ریشه ، از «منش، آنکه منش دوستانه دارددوست»به معنی

 (.1744: 1961؛ بارتلمه، 212: 1953)کنت، 

ا ب مطابق بعد از، طریق )عامل(، به سببِ، از )زمان و مکان(، از»را  hačaبارتلمه 

 ـ 1746: 1961)بارتلمه،  اندکرده معنی« درنتیجهبا، در، » آن را 9و جکسن «)روش(

نه  اضافه حرفن یا در زبان اوستایی و فارسی باستان، .(735 §: 1892؛ جکسن، 1752
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، 4، جدایی3مفاهیم خاستگاه 2و بایی 1ازی باحالتبرای داللت بر معنی همراهی، بلکه 

؛ 507 § :1909، 8)رایشلت را نشان داده است 7مکانو  6، کنشگر ساخت مجهول5روش

 ین کارکردها تا فارسی امروز باقیا .(112: 2010، 9؛ شروو271، 253 §§ :1953کنت، 

. دانست «همراهی» را آنمعنی اصلی  بایدشناختی، توجه به مسائل ریشه با ، امااندمانده

کاربرد رای بیان مفهوم همراهی ب ažهای ایرانی میانة غربی، در زبان پارتی، از زبان

 است: داشته
 u=t mā parmāyāh kē až 

 با که اندیش/فکر نکن نَـ ـت ـ و 
tu pad afrasāgīft padkārēnd. 

 مبارزه کنند تحقیر به تو

 .(50: 1975بویس، ) و تصور نکن که با تو از سر تحقیر و تنفر جدل کنند

)برونر،  است را بیان کردهوم همراهی مفه az ... hammisمیانه  در زبان فارسی

1977 :143): 
hammis … aswārān az xwad MP. 

  خود با سواران ... با
āmad. tišnagīh ud gursagīh ō 

 به گرسنگی و تشنگی شد

 .(143: 1977برونر،  :خودش با سواران ... گرسنه و تشنه شد )کارنامة اردشیر بابکان، به نقل از

 

 در فارسی امروز« از»ی معنایی هانقش ـ 2 ـ 3

های نقش پرداختن بهپس از شدگی آن، و دستوری« از»برای بحث دربارة تحول معنایی 

در فارسی امروز، . شوددربارة تحوالت معنایی آن بحث می ،در فارسی امروز «از»معنایی 

 :را بر عهده داردهای معنایی نقشاین « از»

 :خاستگاه ـ 1

 (.259 :1375انوری و گیوی، گیرد )ی کردستان سرچشمه میهاسفیدرود از کوه
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 (.257 :1375انوری و گیوی، از صبح راه افتادیم )

، انجام دهندة کاررفته بههایی که مصدر در ساخت ویژه به، هابرخی ساختدر  :1منشأ ـ 2

 :شودمی نشین هم« از»عمل با 

 (.56: 1381انوری، این شعر از فردوسی است )

 (.56: 1381انوری، تن است )از من گف

 :جدایی ـ 3

 او را از مرگ نجات داد.

 :2سبب ـ 4

 (.56: 1381انوری، از تب مرد )

 (.258: 1375انوری و گیوی، ) فروریختسقف از زلزله 

 :3ابزار ـ 5

 (.258: 1375پوشانده بودند )انوری و گیوی،  گل کاهرا از  بام پشت

 :روش ـ 6
 (.56: 1381انوری، کند )را سیر میاش از آهنگری شکم زن و بچه

 :4جنس ـ 7

 (.56: 1381انوری، سقف خانه از آهن است )

 (.222: 1374الدینی، ةاین انگشتر از طالست )مشکو

 :5مقایسه ـ 8

 (.56: 1381انوری، شناسد )دوست از دشمن نمی

 (.223: 1374الدینی، ةاحمد از علی داناتر است )مشکو

 (.56: 1355های مرا شمرده بود )وفائی، زودتر از همه او دندان

 :6مالکیت ـ 9

 (.456: 1349های طبیعی که از خود ماست )صادقی، زیبائی

 .(56: 1381)انوری، این کتاب از شماست 

                                                           
1
. origin (of events) 

2
. cause 

3
. instrument 

4
. material 

5
. comparison 

6
. possession 
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 :2اضافة بخشی یا 1جزء و کلرابطة  ـ 10

 (.112: 1388الدینی، ةبرخی از دانشجویان )مشکو

 (.65: 1355، به نقل از وفائی، احمدآلبود ) ها صورتش مثل چغندر قرمزیکی از بچه

 :گیرد برمی اجزاء یک مفهوم کلی را نیز دراین مفهوم، برشمردن انواع چیزی یا ذکر 

 (.56: 1381انوری، ها و ... )همه آمده بودند از معلمان و اولیای بچه

 (.259: 1375از هیدروژن و اکسیژن )انوری و گیوی،  شده ترکیبآب 

 :3مسیر ـ 11

 (.164، 163: 1387از جلوی دانشگاه گذشتیم )ماهوتیان، 

 (.56: 1355، به نقل از وفائی، هدایتها باال رفتم )از پله

 :4عد از موضوعبیان یک جنبه و بُ ـ 12

 .دانشگاه صحبت کنیماز 

 (.56: 1381انوری، )از شوهر  هماز بچه شانس داشت  هم

 (.56: 1381انوری، از زیبایی نظیر ندارد )

 (.318: 1384رسد )شریعت، او نمی پای بهاز علم کسی 

« از»شناختی، شد، از منظر تاریخی و ریشه گفته پیشکه در بخش  گونه همان

است و کارکرد اصلی آن داللت بر نقش  hakاز ریشة  hačā / hačaبازماندة اسم 

را نشان همراهی « با»حرف اضافة ، امروز در زبان فارسی .معنایی همراهی بوده است

های معنایی مشتق از همراهی را نقشاما ، داللت نداردهمراهی بر مفهوم « از»دهد. می

و جدایی است.  منشأبیان مفاهیم خاستگاه، « از»کارکرد  پربسامدترین. کندبیان می

 دیگرآورد و برخی  شمار به آند در شمار کارکردهای کهن را بای «از»های نقشبرخی از 

هم با  ،«از»های معنایی دانست. برخی از نقش آن های جدیدترِار نقشرا باید در شم

 توان گفت در تحوالت تاریخی خاستگاه در ارتباطند. می مفهومهمراهی و هم با  مفهوم

دستوری بدل شده  صورت بهنخست از صورت واژگانی « از»های ایرانی، حرف اضافة زبان

های معنایی دیگری را و نقش تر شدهو سپس صورت دستوری پیشین، دستوری

                                                           
1
. whole-part 

2
. partitive 

3
. path 

4
. area / concern 
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شدگی مرحلة نخست حاصل دستوری« از»است. برخی کارکردهای  گرفته برعهده

 شدگی مرحلة بعد.هستند و برخی دیگر حاصل دستوری

 مشتق از همراهی معنایی هاینقش ـ 1 ـ 2 ـ 3

های معنایی نقش ،همراهیمفهوم بیان مفهوم همراهی بوده و از « از»کارکرد اولیة 

 ایمقولهتوان همراهی را یهای مفهومی، م. در سطح استعارهاند یافته گسترشدیگری 

 از طریق آن جزء و کلروش، مالکیت و  تر ابزار،انتزاعی هایهگرفت که مقول درنظرعینی 

 .شوندمیسازی مفهوم

 .اند و این دو معنا همواره با یکدیگر همراه استهمراهی گسترش  محصول ابزار :ابزار ـ 1

های  در زبانکند.  انجامِ عمل، کنشگرِ آن عمل را در انجام آن کار همراهی می ابزارِ

کار   یا حالتی که برای داللت بر نقش معناییِ همراهی به اضافه حرف 1واروپایی هندی

 و az،میانه و پارتی های فارسیدر زبان. دهد رود، نقش معنایی ابزار را هم نشان می می

ažشناختی همراهی و ابزار ارتباط معنی. (1 ـ 3 ←) انددهنشان دارا  ابزار نقش معنایی

قابل  ،3«است ابزار همراهی»یا  (5: 1991)هاینه،  2«شخص به شیء»بر مبنای استعارة 

؛ 599 ـ 598: 2009، 5؛ ناروگ606 ـ 605: 2009و همکاران،  4)اشتولز توجیه است

که معنای همراهی را  ای اضافه حرفداری با اگر اسم جان .(605 ـ 604: 2015، 6لوراگی

جان با  و اگر اسمی بی شود، بر همراهی و مالزمت داللت دارد نشین همدهد،  نشان می

 ـ 605: 2009)اشتولز،  دهد همراه شود، نقش معنایی ابزار را نشان می اضافه حرفاین 

مراهی و هم بر هم بر معنی ه« با»حرف اضافة  ،در فارسی (.595: 2009؛ ناروگ، 606

کارکرد  ترین کهنتنها بر مفهوم ابزار داللت دارد و این « از»، اما معنی ابزار داللت دارد

در جملة  .کار برد به« با»آن  جای بهتوان میهمین دلیل  به و آیدمی شمار بهآن 

ابزار  گل کاه ،(258: 1375)انوری و گیوی،  ،«بودندپوشانده  گل کاهرا از  بام پشت»

بام را با پشت: »را جایگزین کرد« با»، «از» جای به توان میبام است و پوشاندن پشت

 «.پوشانده بودند گل کاه

                                                           
1
 Indo-European 

2
 person-to-object 

3
 An instrumental is a companion. 

4
. Stolz 

5
. Narrog 

6
. Luraghi 
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که بر نقش معنایی  ای اضافه حرفابزار است و غالباً  فهومروش، گسترش م :روش ـ 2

: 2009؛ ناروگ، 47: 2003)لوراگی،  کندبیان میابزار داللت دارد، معنی روش را نیز 

که  همراه شوند ای اضافه حرفهایی که بر مفاهیم انتزاعی داللت دارند، با  اگر اسم (.598

، 1)هاینه و کوتوا دهد، بر مفهوم روش داللت دارند معنای همراهی یا ابزار را نشان می

برای بیان مفهوم روش « از»رسی فادر  (.52: 1991: همکاران؛ هاینه و 181، 87: 2004

-آهنگری شکم زن و بچه/ با از »: کار برد به« با»، آن جای بهتوان میاست و  کاررفته به

 .(56 :1381انوری، « )کنداش را سیر می

های استعاری قرار توان در ساختار مقولهمی دشواری بهمفهومی را  ةحوز این :مالکیت ـ 3

و مانند فعالیت  یهایدر سمت راست حوزه است که حوزة مالکیت معتقد هاینه داد.

حوزة  او .(53: 1991)هاینه،  استو بیشتر با کیفیت و حالت مرتبط  گیردمیمکان قرار 

 ـ a1997 :90هاینه، )بررسی کرده است  ی تصوریهاوارهاز طرح گیری بهرهمالکیت را با 

همراه با  2در ساخت مالکیت محمولی« از» ،در زبان فارسی(. 67 ـ b1997 :45؛ 97

توان  گیرد. این ساخت را میمیدر جایگاه فاعل قرار  4ملوکمرود و به کار می 3مالک

 نشان داد. 5فعل ربطی مملوک + از + مالک + صورت به
و  آمده با مملوک نشانة همراهیدر ساخت مالکیت محمولی، ها در غالب زبان

 توان چنین بیان کرد:واره را میسازی شده است. این طرحمملوک در مقام همراه مفهوم

 7«مملوک استمالک با »توان استعارة واره را میاساس این طرح. 6با مملوک استمالک 

از استثنائاتی را  8کریسلز .(88: 2004؛ هاینه و کوتوا، 57 ـ b1997 :56)هاینه،  دانست

یعنی  ؛استآمده ک الذکر کرده که در آنها نشانة همراهی با مهای آفریقایی برخی زبان

: 1979)کریسلز،  9مملوک با مالک است :ه استگرفت رنظردصورت  طرحواره را بدین

بیان مفهوم همراهی است، « از»کارکرد اولیة  ،با توجه به اینکه از منظر تاریخی .(132

در زبان باید توجه داشت که همراهی دانست.  گسترشمالکیت را مفهوم توان می

                                                           
1
. Heine & Kuteve 

2
. predicative possession 

3
. possessor 

4
. possessee 

5
. copula 

6
. X is with Y > X has, owns Y 

7
. Possessor is with Possessee 

8
. Creissels 

9
. Possessee is with possessor 
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 )مونیر است کاررفته بهنیز  «، مالک بودنداشتن»به معنی  -sacریشة سنسکریت، 

مفهوم مالکیت مستلزم همراهی است. باید گفت ترتیب،  بدین (.1130: 1899ویلیامز، 

در بنابراین،  ؛است همراهی آن دو با یکدیگرمستلزم  کسی یا چیزی دیگربه  چیزیتعلق 

)شما( همراه کتاب با مالک آن  ،(56: 1381انوری، ) «از شماست این کتاب»جملة 

 .است

« کل»مشتق از نقش مالکیت است.  مفهوماین  :/ اضافة بخشیجزء  و کلرابطة  ـ 4

همراه است. « از»با حرف اضافة  )کل( است و در این ساخت نیز مالک «زءج»مالک 

 ،(112: 1388الدینی، ة)مشکو «برخی از دانشجویان»مثال، در عبارت  عنوان به

 .با آن همراه است خود دارد ومالکیت را در « برخی» ی است کهکل« دانشجویان»
 

 مشتق از آنمفاهیم خاستگاه و  معنایی نقش ـ 2 ـ 2 ـ 3

 ایهیند، مکان مقولادر این فر ند.اشدگی ثانویة آنحاصل دستوری« از»های این کارکرد

 است.جدایی، مقایسه و موضوع  ، مسیر،منشأبرای بیان روابط انتزاعی  و ابزاریعینی 

است. در  در فارسی« از»معنایی  پربسامدترین نقشِ خاستگاه معنایینقش  :خاستگاه ـ 1

برای بیان این  az ،میانه فارسیدر زبان و  hačā / hača باستان فارسیاوستایی و  زبان

؛ 112: 2010؛ شروو، 271 §: 1953؛ کنت، 474 §: 1909رایشلت، ) اند کاررفته بهنقش 

بیان  ،hačaکه معنای اصلی و کارکرد اولیة با توجه به این (.144، 141: 1977برونر، 

را و مفاهیم مرتبط با آن « خاستگاه»مفهوم  «از» چگونه مفهوم همراهی بوده است،

تاریخی، شواهدی در دست نیست که بتوان بر اساس آن  ازنظر ؟است گرفته برعهده

، ردو چیز با یکدیگهمراهی . سخن گفت hačā / hača تحول معنایی و کارکرددربارة 

با یکدیگرند، اما همواره در مبدأ، حرکت، مسیر و مقصد  2و متحرک 1ة ثابتنقطیعنی 

شود و همراه، از دیگری جدا می دو عنصرِخاستگاه نقطة جدایی همراهی است و یکی از 

سفیدرود از »بنابراین، در جملة  ؛در مبدأ، حرکت، مسیر و مقصد با آن همراه نیست

(، سفیدرود در 259: 1375)انوری و گیوی، « گیردهای کردستان سرچشمه میکوه

ها جدا و در مسیر جاری های کردستان همراه است و از آن نقطة از کوههبا کو ایهنقط

مفهوم خاستگاه از  های کردستان آغاز این مسیر یا همان مبدأ آن است. . کوهشودمی

                                                           
1
. landmark 

2
. trajector 
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زمان  است. کاررفته به 1نینقطة شروع زما نشان دادنو برای  یافته گسترشزمان  مکان به

-ای، بعد از مکان قرار میهای مقولهاستعارهسطح در  است و مکانتر از ای انتزاعیمقوله

مبدأ، مقصد و ای است که دارای همچون پهنهو  (48: 1991)هاینه و همکاران،  گیرد

 «تادنراه اف» ،(257: 1375انوری و گیوی، ) «از صبح راه افتادیم»؛ در جملة است مسیر

های  مؤلفه ،ترتیب بدیننقطة شروع آن است. « صبح»د که دارگسترة زمانی قرار  در

 .مفهوم خاستگاه وجود دارندتر از همه، حرکت، در  مسیر، مبدأ، مقصد و مهم

، انجام دهندة عمل است کاررفته بههایی که مصدر گاه در فارسی، در ساخت :منشأ ـ 2

امور که  است 2مکانی ایمانند نقطه ین کارکرد، کنشگر. در ااست نشین هم« از»مصدر با 

و اندکی  این کارکرد حاصل گسترش معنی خاستگاه است شود.از او ناشی می 3هاکارو 

این ساخت در فارسی امروز  .(31: 2003لوراگی، ) به نقش معنایی کنشگر شباهت دارد

: 1977)برونر،  است اههمر azمیانه کنشگر فعل مجهول با  پدید آمده است. در فارسی

مبدأ شعر و فردوسی  ،(56: 1381انوری، « )این شعر از فردوسی است»در جملة  (.146

)انوری، « از من گفتن است» جملةدر شعر در آن جاری است. مسیری است که  آغازگر

گفتن در مسیری انتزاعی جریان دارد که سرآغاز یا مبدأ این مسیر گوینده ، (56: 1381

 است.

در آن نقطة متحرک در دارد که  خط سیریاین نقش معنایی داللت بر  :مسیر ـ 3

نقطة ثابت و  .(22: 2003)لوراگی،  کندحرکت می نقطة ثابتیا از سمت  امتداد مسیر

همراه و سپس دوباره از هم  باهمدر بخشی از مسیر  و نقطة متحرک از هم جدا هستند

عهده  برچنین نقشی  ،میانه فارسیو در زبان اوستایی  azو  hača شوند.جدا می

« از» ،در فارسی. در دورة جدید برای آن پدید آمده است« از»و این کارکرد  اندنداشته

از جلوی دانشگاه »در جملة داللت دارد.  مسیر ، بر مفهومحرکتی با افعال نشینی همدر 

نقطة )ما( با نقطة متحرک  در بخشی از مسیر ،(164، 163: 1387)ماهوتیان، « گذشتیم

 درواقعیابد؛ مفهوم مسیر به ابزار گسترش می. همراه شده است (دانشگاه تهرانثابت )

که کنش عامل از طریق آن مجرا به وقایع و رویدادها منتقل  استمجرایی  مانند بهابزار 

، به نقل از وفائی، هدایت) «ها باال رفتماز پله»در جملة  (.35: 2003)لوراگی،  شودمی

 .استابزار باال رفتن  «پله» ،(56: 1355

                                                           
1
. source of time 

2
. point in space 

3
. state of affairs 
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نقطة  خاستگاه است و بر فاصله یا دوری ترشمعنایی حاصل گس این نقش :جدایی ـ 4

)نقطة متحرک( از « او» ،«او را از مرگ نجات داد». در جملة داللت دارد و ثابت متحرک

یان آن و م گیرد . جدایی در تقابل با همراهی قرار میاست جداشده( ثابتمرگ )نقطة 

 .یابدنمیجدایی مفهوم همراهی،  بدوندو رابطة استلزام معنایی برقرار است؛ 

هاست و پدید آمدن نشانة مقایسه از نشانة خاستگاه، امری رایج در زبان: مقایسه ـ 5

 ـ b1997 :115؛ هاینه، 31: 2004)هاینه و کوتوا،  حاصل گسترش مفهوم جدایی است

دوست از » در جملةجدایی مستلزم همراهی است.  که گفته شد، گونه همان .(116

تا  همراه باشند باهمباید دوست و دشمن  ،(56: 1381انوری، ) «شناسددشمن نمی

 «احمد از علی داناتر است» در جملةیکدیگر ممکن باشد.  از آنهاتشخیص  و همقایس

مقایسه  اهآنگو  اندشدهاحمد و علی در دانایی همراه  ،(223: 1374الدینی، ة)مشکو

 بنابراین، همراهی مؤلفة اولیه و ضروری برای مقایسه است. ؛است گرفته انجام
از دانشگاه » :شودمی نشین هم« از»با  در سخن، موردبحث موضوعیا  مسئله :موضوع ـ 6

« در»حرف اضافة « گفتن»ی نظیر با افعال ،دری فارسی در متون«. صحبت کنیم

دربارة : »همراه است با فعل گفتن «دربارة»، گاهی زاست. در فارسی امرو کاررفته به

در جمله ظاهر « از»، استمدّ نظر  ز موضوعا یخاص ةجنب وقتی«. دانشگاه صحبت کنیم

« رسداو نمی پای بهاز علم کسی »، (56: 1381انوری، « )از زیبایی نظیر ندارد»شود: می

علمی بر دیگران  ازنظر» :شودمیهمراه  «از»نیز با « نظر»گاهی  (.318: 1384)شریعت، 

در زبان اوستایی با  پدید آمده و« از»معنایی در فارسی، برای  نقشاین  «.برتری دارد

: 2010؛ شروو، 453 §: 1909)رایشلت، است  شده دادهنشان حالت بایی یا مفعولی 

 نیز نمفهوم مکابر کند، را بیان می« موضوع»که  اینشانه ،هالب زباناغدر  .(114، 107

بر « از»توان گفت در این کارکرد، می (.202 ـ 201: 2004داللت دارد )هاینه و کوتوا، 

سخن  ، با آن همراه است وقرارگرفتها و مضمون کالم در آن فضایی داللت دارد که محتو

های معنایی مبدأ و مسیر مؤلفهدارای « موضوع»، ترتیب بدینشود. گفتن از آن آغاز می

 .است
 

 همراهی یا خاستگاه ـ 3 ـ 2 ـ 3

؛ خاستگاهو هم  دانستهمراهی ـ ابزار  توان هم حاصل گسترشمیرا  جنس و سبب

این دو ای برای درک توانند پایهمی هستند که همراهی و خاستگاه مفاهیم عینی درواقع

 .قرار گیرند انتزاعی مفهوم
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در شمار توان آن را میاست و از شخص  تر انتزاعیمفهومی نقش معنایی  این :جنس ـ 1

آن رابطة معنایی تنگاتنگی با  است و ابزارگسترش معنی جنس شیء محسوب کرد. 

 رود.برای داللت بر مفهوم ابزار به کار می« با»در فارسی امروز، غالباً حرف اضافة  .ددار

 طال این انگشتر از»در جملة  کرد؛« از»را جایگزین « با»توان می ،در برخی جمالت

 شده ساختهاین انگشتر با طال : »انگشتر است شدن ساختهطال ابزار  ،«است شده ساخته

: کار برد به« با»، «از» جای بهتوان ، نمیدارندربطی  فعل کههایی در ساخت«. است

 «این انگشتر از طالست» ،(56: 1381انوری، « )سقف خانه از آهن است»

 ةنقط؛ یعنی داردداللت  منشأبر جنس  ،این جمالتدر  .(222: 1374الدینی، ة)مشکو

این گسترش  توانمی گرفته است. نشأتاز آن  (متحرک نقطة)شیء  که است یثابت

 (.96 ـ a1997 :95الف از ب است )هاینه،  وارة مبدأ توجیه کرد:با طرح معنایی را

 سبب و ابزار مکمل یکدیگرند ،درواقعو  گسترش ابزار استاین نقش معنایی  :سبب ـ 2

به میل خود از  کنشگرداللت دارد و  کنشگرمفهوم ابزار بر وجود  (.241: 2010وگ، )نار

 کنشگربه وجود  بستهکند و بر موقعیت تسلط و نظارت دارد، اما سبب ابزار استفاده می

)لوراگی،  در وقوع رویداد شرکت کند، کنشگرتسلط و نظارتِ بدون تواند و می یستن

داللت  مفهوم سبببر و هم حالت ازی حالت بایی هم ، وستاییدر زبان ا .(611: 2015

میانه و  فارسیدر  (.114: 2010؛ شروو، 483، 451 §§: 1909)رایشلت، دارند 

فارسی  در (.145: 1977)برونر،  اند کاررفته بهداللت بر مفهوم سبب  برایaž  و az،پارتی

و  مرگسبب  «تب»، «از تب مرد»است؛ در جملة  شده یانب« از»مفهوم سبب با  ،نیز

است. از آن  منشأ، سببِ هر موقعیت یا حالتی، افزون بر این ابزار آن است. حال یندرع

 منشأای که بر مفهوم حروف اضافهتواند با است و می منشأمنظر شناختی نیز، هر سببی 

 گسترش منشأو  منشأ گسترشسبب از این منظر،  .شود نشان دادهداللت دارند، 

؛ 37: 2003)لوراگی،  واسطة خاستگاه و سبب است منشأ ،به بیانی دیگر ؛استخاستگاه 

 است حرکتیمنشأ نقطة آغاز یا و تب سبب مرگ  ،«از تب مرد»در جملة . (612: 2015

 مرگ است. نقطة پایان آن که

 

 نتیجه ـ 4

ی هاداده بر تکیهفارسی امروز، با  در زبان «از»ة رفتار معنایی حرف اضاف در این پژوهش،

 دینتوان ب را می حاصلنتایج  شناختی بررسی شد.منظر معنی تحلیل و از زبان، تاریخی

 شرح خالصه کرد:
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، جدایی، سبب، منشأخاستگاه،  :از اند عبارتدر زبان فارسی « از»های معناییِ  نقش ـ 1

 ، مسیر و موضوع.و جزء روش، مقایسه، مالکیت، رابطة کل جنس، ابزار،

« همراهی کردن، پیوستن»به معنی  hakاز ریشة  hačaبازماندة « از»حرف اضافة  ـ 2

کارکرد اولیة شده و  اضافه حرفصورت واژگانی بدل به  ،شدگییند دستوریااست. طی فر

بیان مفهوم خاستگاه را « از»در تحوالت بعدی،  است. بودههمراهی  آن بیان

آن، گسترش معنی  یامروز، بخشی از کارکردهای ترتیب بدیناست.  گرفته برعهده

 همراهی است و برخی گسترش معنی خاستگاه.

، جهت انتقال استعاری از حوزة همراهی به حوزة «از» شدگی نخستینِدر دستوری ـ 3

در  دونقطهها همراهی است. مؤلفة مشترک این حوزه جزء و کل و مالکیت ،ابزار، روش

ترین مفهوم بوده و با ی عینییند، همراهادر این فرمبدأ، حرکت، مسیر و مقصد است. 

 سازی کرده است.را مفهوم جزء و کلگسترش استعاری، ابزار، روش، مالکیت و رابطة 

است. یکی  گرفته انجامسازی بر اساس حوزة مکان مفهومشدگی ثانوی، در دستوری ـ 4

از نقطة ثابت دور شده و مفاهیم خاستگاه، منشأ،  نقطة متحرک عنوان به دونقطهاز 

عینی  یخاستگاه مفهوم ،یندادر این فراند. پدید آمده و موضوع مقایسه، سیر، جداییم

 از طریق آن، مسیر، جدایی، مقایسه و موضوع منشأتری مانند و مفاهیم انتزاعی است

 .  اندشدهسازی ومهمف

همراهی دانست و هم  توان هم حاصل انتقال استعاریِمفاهیم جنس و سبب را می ـ 5

 هستند که همراهی یا خاستگاه مفاهیمی عینیسازی بر اساس خاستگاه. هومحاصل مف

 اند. ای برای درک این دو مفهوم انتزاعی شدهپایه
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