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چکیده
در زبان فارسی امروز ،حرف اضافة «از» بر مفاهیم ابزار ،روش ،سبب ،جنس ،مالکیت ،رابطة کل و جزء،
خاستگاه ،منشأ ،مسیر ،جدایی ،مقایسه و موضوع داللت دارد« .از» بازماندة حرف اضافة  hačaدر زبان
اوستایی و  sacāدر زبان سنسکریت است hača / sacā .از ریشة  sac / hakبه معنی «همراهی
کردن» بوده و در زبان فارسی میانه و پارتی بهصورت  azو  ažبهکاررفته است sacā .در زبان
سنسکریت بر مفهوم همراهی داللت داشته و در تحوالت زبانهای ایرانی ،دو مرحلة دستوریشدگی را
طی کرده است :نخست اسم بدل به حرفاضافه شده و برای داللت بر همراهی و مفاهیم مشتق از آن
بهکاررفته است؛ سپس در زبان فارسی ،کارکردهای دیگری برعهدهگرفته و نقش معنایی خاستگاه و
مفاهیم مشتق از آن را نشان داده است .در این مقاله ،چندمعنایی «از» با توجه به معنی اصلی آن و با
تکیهبر الگوی انتقال مفهومی بررسیشده است.
واژههای کلیدی :چندمعنایی ،دستوریشدگی ،نقش معنایی ،از ،با.
 .1رایانامة نویسندة مسئول:
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 1ـ مقدمه
در زبان فارسی حروف اضافه غالباً بر چندین معنا داللت دارند .در میان آنها« ،از» نسبت
به سایر حروف اضافه چندمعناتر است و نقشهای معنایی گوناگونی را بازنمایی میکند.
از منظر تحوالت تاریخی زبان ،یکی از این معانی اصلی 1است و سایر معانی در پی
دستوریشدگی پدید آمدهاند .در این مقاله ،نقشهای معنایی «از» با استفاده از
دادههای تاریخی زبان بررسی میشوند تا بتوان معنی اصلی این حرفاضافه را معلوم کرد
و رابطة آن را با معانی دیگر دریافت.
تحلیل نقشهای معنایی «از» در فارسی امروز ،بر اساس دادههایی است که در کتب
دستور زبان فارسی و فرهنگ هشتجلدی سخن نقلشده است .صورت و کارکرد این
حرفاضافه در ادوار پیشین زبان ،با استفاده از واژهنامهها و دستورِ زبانهای اوستایی،2
فارسی باستان ،3فارسی میانه 4و پارتی 5بررسی و تحلیلشده است .ازآنجاکه زبان
سنسکریت 6ازنظر وراثت ،خواهر زبان اوستایی و فارسی باستان محسوب میشود،
واژهنامهها و کتب دستور زبان سنسکریت نیز مدنظر بودهاند.
در غالب کتب دستور زبان فارسی ،کارکردهای حرف اضافة «از» را برشمردهاند ،اما
به کارکردهای آن در ادوار پیشین زبان و تحوالت آن در فارسی امروز اشارهای نکردهاند.
زاهدی و محمدی زیارتی از منظر معنیشناسی شناختی ،معانی حرف اضافة «از» را در
فارسی دری و فارسی امروز بررسی کردهاند و مفهوم پیشنمونة «از» را بر اساس غلبه و
چیرگی آن در شبکة معنایی« ،مبدأ و منشأ» دانستهاند .آنان در تحلیل خود از دادههای
تاریخی زبان استفاده نکردهاند (زاهدی و محمدی زیارتی.)73 :1390 ،
 2ـ مبانی نظری پژوهش
نقشهای معنایی «از» و تحوالت آن در زبان فارسی امروز ،بر اساس چندمعنایی و
دستوریشدگی تحلیلشده است؛ به همین سبب ،در این بخش این دو مفهوم از منظر
تحوالت تاریخی زبان ،معرفی میشوند.
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 2ـ  1ـ چندمعنایی
در معنیشناسی واژگانی ،1واژههایی که بیش از یک معنی دارند ،چندمعنا 2به شمار
میآیند .درواقع ،چندمعنایی 3حاصل تغییر تاریخی است و از این منظر ،یکی از
کارکردها یا معانی اصلی است و غالباً از میان نمیرود .سایر کارکردها و معانی از معنی
اصلی مشتق شدهاند (تروگات و داشر 110 :2001 ،4ـ .)116
تایلر و ایوانز 5بر این باورند که حروف اضافة زبان بهدلیل قرار داشتن در فهرستی
بسته ،نمیتوانند تمام تجارب فیزیکی ـ مکانی انسان را منعکس کنند؛ بنابراین ،وقتی در
نظام زبان ،حرفاضافهای برای داللت بر تجربة فیزیکی ـ مکانی موردنظر گوینده موجود
نباشد ،گوینده یا از حرفاضافهای که به مفهوم موردنظرش نزدیکتر است ،استفاده
میکند ،یا برای حروف اضافة موجود کارکردی جدید در نظر میگیرد تا بتواند تجارب
فیزیکی ـ مکانی خود را بیان کند (تایلر و ایوانز.)145 :2001 ،
 2ـ  2ـ دستوریشدگی
دستوری شدگی تغییری است که طی آن عنصر واژگانی کارکرد دستوری بر عهده
میگیرد یا عنصر دستوری کارکردهای دستوری جدیدتری میپذیرد (هاپر و تروگات،6
 .)18 :2003دستوریشدگی فرایندی تاریخی است و محصول آن ،پدید آمدن
صورتهای نقشدار است .اگر پیوستار ی در نظر گیریم که یک سوی آن ،صورتهای
واژگانی و سوی دیگر صورتهای دستوری باشد ،میتوان گفت واحدهای زبانی که
دستخوش این فرایند میشوند ،از سمت صورتهای واژگانی به سمت صورتهای
دستوری حرکت میکنند .این پیوستار را طیف( 7هاپر و تروگات )6 :2003 ،یا زنجیرة
دستوریشدگی( 8هاینه )589 :2003 ،9مینامند .تروگات فرایندی را که طی آن صورت
11
واژگانی بهصورت دستوری بدل میشود ،دستوریشدگی اولیه 10نامیده و گیون
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فرایندی را که طی آن صورتی با کارکردهای دستوری کمتر به صورتی با کارکردهای
دستوری بیشتر بدل میشود ،دستوریشدگی ثانویه 1خوانده است (تروگات77 :2002 ،؛
گیون.)305 :1991 ،
2
گویشوران از واحدهای محتوایی موجود در نظام زبان ،برای کارکردهای دستوریِ
جدید استفاده میکنند و بدین ترتیب ،نقشی جدید برای واحدهای محتوایی پدید
میآید و این واحدها ارزشی نوین در نظام زبان میپذیرند .در این تحول ،مهمترین
سازوکارهای دستوریشدگی ،یعنی از دست دادن مؤلفههای معنایی ،3اتفاق میافتد
(برینتون و تروگات27 :2005 ،4؛ هاینه .)579 :2003 ،واحدهای واژگانی در طی زمان
دچار تغییر معنایی میشوند و بهتدریج برخی مؤلفههای معنایی خود را از دست
میدهند .تحول صورتهای دستوری مستقیماً از صورتهای واژگانی انجام نمیشود،
بلکه همواره مرحلة میانجی وجود دارد که در آن ،معنی  Aو  Bهر دو در زبان رایج
است (برینتون و تروگات26 :2005 ،؛ هاینه 589 :2003 ،ـ :)590
A > A, B > B

مثالً اسم  backکه نام بخشی از بدن انسان است برای بیان رابطة مکانی در عبارت
 in / at the backبه کار میرود و بهتدریج میتواند به قید و درنهایت ،به حرفاضافه
بدل شود.
ابداعات استعاری یکی از متمایزترین فرایندها در تغییر معنیاند .جهت انتقال
استعاری از معانی عینی به معانی انتزاعی است .فرایندهای استعاری برحسب نگاشت از
حوزهای به حوزة دیگر منتقل میشوند (هاپر و تروگات .)84 :2003 ،هاینه و همکاران
دو سطح از انتزاع 5را برای انتقال مفهومی درنظر گرفتهاند؛ سطح نخست استعارههای
مقولهای 6است (هاینه و همکاران:)48 :1991 ،
ویژگی < زمان < مکان < فعالیت < شیء < شخص

این مفاهیم با یکدیگر رابطة استعاری دارند؛ زیرا مقولهای مقولة دیگر را مفهومسازی
میکند و مقولة جدید بر پایة مقولة پیشین درک میشود .در این الگو ،مفاهیم عینیتر
در سمت چپ و مفاهیم انتزاعیتر در سمت راست قرار میگیرند و بر اساس آن ،مکان
1
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حوزهای انتزاعیتر از شخص و شیء به شمار میآید .مفاهیمی مانند اجزاء بدن که ارجاع
ذهنی 1دارند و فرایندهایی که بر حرکت و جنبش 2داللت دارند ،در این سطح قرار می-
گیرند .این مفاهیم و فرایندها ابزارهایی هستند که مفاهیم انتزاعیتر را بیان
میکنند (هاینه و همکاران.)188 :1991 ،
در سطح دوم ،مکان 3مقولهای عینیتر به شمار میرود و الگویی برای درک سایر
مفاهیم غیرمکانی به دست میدهد (هاینه و همکاران 187 :1991 ،ـ )188؛ بنابراین ،در
سطح دوم ،درک مفاهیم غیرمکانی بر پایة مفهوم مکان استوار است:
Manner

>

Condition
Cause

>

Time

>

Purpose
Instrument
Dative
Possessive

>

Agent
Comitative
Beneffactive

>

Ablative
Allative
locative
Path

در این سطح ،مفاهیـمی قرار میگیـرند که روابط درون بنـد یا جمـله را بیان
میکنند .آنچه در سمت چپ آمده ،ابزاری برای بیان مفاهیم سمت راست است؛
بنابراین ،مکان عیـنیترین مقوله و ابزاری برای بیان رابطهای انتزاعی همچون زمان است
و زمان ابزاری برای بیان شرط یا سبب .شکاف بین این دو سطح از طریق استعاره
برطرف میشود :مقوالت سطح دوم برحسب مقوالت عینیتر سطح اول مفهومسازی
میشوند (هاینه و همکاران.)188 :1991 ،
 3ـ تحلیل دادهها
در این بخش ،ابتدا صورت و معنی «از» در زبان سنسکریت ،اوستایی و فارسی میانه و
سپس نقشهای معنایی «از» در فارسی امروز ذکر میشود تا بتوان چندمعنایی آن را بر
اساس دستوریشدگی تحلیل کرد.
 3ـ  1ـ صورت و کارکرد «از» در ادوار پیشین زبان
از منظر تاریخی /’az/ ،بازماندة حرف اضافة  hačaدر زبان اوستایی و  hačāدر فارسی
باستان است و در فارسی میانه بهصورت  azو در پارتی بهصورت  ažبهکاررفته است
(مایرهوفر .)418 :1976 ،4معادل  hačā / hačaدر زبان سنسکریت که ازنظر وراثت،
1

. referential concepts
. kinetic processes
3
. space
4
. Mayrhofer
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خواهر اوستایی و فارسی باستان محسوب میشود sačā ،بوده و قبل و بعد از متمم خود
آمده است sačā .فقط در ریگودا بهکاررفته ،باحالت دری 1همراه شده و بر نقش
معنایی همراهی 2داللت داشته است (ویتنی1126 § :1889 ،3؛ مکدانل§ :1968 ،4
:)619
sā
آن

sumatir bhūta
asme.
vāṃ
شما
نیکاندیشی
باشد
ما
loc.proun.1st.pl
(مثنی)
آن نیکاندیشیتان با ما باشد (مکدانل.)91 :1917 ،

sačā
با

مونیر ویلیامز sačā 5را «همراه با نزدیک ،در ،در حضور» معنی کرده است (مونیر
ویلیامز .)1130 :1899 ،این حرفاضافه حاصل دستوریشدگی اسم  sacāاز ریشة sac
در زبان سنسکریت و  hakدر زبان اوستایی است .معنی این ریشه «همراهی کردن،
همراه بودن ،یکی شدن ،پیوستن ،پیروی کردن» است (مونیر ویلیامز1130 :1899 ،؛
بارتلمه1742 ،1739 :1961 ،6؛ کنت212 :1953 ،7؛ بوبنیک .)134 :2006 ،8بدین
ترتیب ،کارکرد اصلی  sačāبیان همراهی بوده است .در زبان اوستایی واژههای
 )Skr. sakhay( haxayبه معنی «دوست ،همراه» و )Skr. sakman( haxman-به معنی «دوستی ،همراهی» و  haxəδra-به معنی «مجلس ،مجمع» ،از ریشة hak-
(  )Skr. sacمشتق شدهاند (بارتلمه .)1746 ،1745 ،1744 :1961 ،جزء نخست واژة
 haxā.manišبه معنی «دوستمنش ،آنکه منش دوستانه دارد» ،از همین ریشه است(کنت212 :1953 ،؛ بارتلمه.)1744 :1961 ،
بارتلمه  hačaرا «از (زمان و مکان) ،از طریق (عامل) ،به سببِ ،بعد از ،مطابق با
(روش)» و جکسن 9آن را «با ،در ،درنتیجه» معنی کردهاند (بارتلمه 1746 :1961 ،ـ
1752؛ جکسن .)735 § :1892 ،در زبان اوستایی و فارسی باستان ،این حرفاضافه نه
1
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برای داللت بر معنی همراهی ،بلکه باحالت ازی 1و بایی 2مفاهیم خاستگاه ،3جدایی،4
روش ،5کنشگر ساخت مجهول 6و مکان 7را نشان داده است (رایشلت507 § :1909 ،8؛
کنت271 ،253 §§ :1953 ،؛ شروو .)112 :2010 ،9این کارکردها تا فارسی امروز باقی
ماندهاند ،اما با توجه به مسائل ریشهشناختی ،باید معنی اصلی آن را «همراهی» دانست.
در زبان پارتی ،از زبانهای ایرانی میانة غربی až ،برای بیان مفهوم همراهی کاربرد
داشته است:
u=t
mā parmāyāh kē až
ـت ـ و
نَـ
با که اندیش/فکر نکن
tu pad afrasāgīft padkārēnd.
تو
به
تحقیر
مبارزه کنند
و تصور نکن که با تو از سر تحقیر و تنفر جدل کنند (بویس.)50 :1975 ،

در زبان فارسی میانه  az ... hammisمفهوم همراهی را بیان کرده است (برونر،
:)143 :1977
xwad az aswārān … hammis
خود
با
سواران
...
با
ō gursagīh ud tišnagīh
āmad.
گرسنگی به
و
تشنگی
شد
خودش با سواران  ...گرسنه و تشنه شد (کارنامة اردشیر بابکان ،به نقل از :برونر.)143 :1977 ،
MP.

 3ـ  2ـ نقشهای معنایی «از» در فارسی امروز
برای بحث دربارة تحول معنایی «از» و دستوریشدگی آن ،پس از پرداختن به نقشهای
معنایی «از» در فارسی امروز ،دربارة تحوالت معنایی آن بحث میشود .در فارسی امروز،
«از» این نقشهای معنایی را بر عهده دارد:
 1ـ خاستگاه:
سفیدرود از کوههای کردستان سرچشمه میگیرد (انوری و گیوی.)259 :1375 ،
1

. ablative
. instrumental
3
. source
4
. separation
5
. manner
6
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7
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8
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9
. Skjærvø
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از صبح راه افتادیم (انوری و گیوی.)257 :1375 ،
 2ـ منشأ :1در برخی ساختها ،بهویژه در ساختهایی که مصدر بهکاررفته ،انجام دهندة
عمل با «از» همنشین میشود:
این شعر از فردوسی است (انوری.)56 :1381 ،
از من گفتن است (انوری.)56 :1381 ،
 3ـ جدایی:
او را از مرگ نجات داد.
 4ـ سبب:2
از تب مرد (انوری.)56 :1381 ،
سقف از زلزله فروریخت (انوری و گیوی.)258 :1375 ،
 5ـ ابزار:3
پشتبام را از کاهگل پوشانده بودند (انوری و گیوی.)258 :1375 ،
 6ـ روش:
از آهنگری شکم زن و بچهاش را سیر میکند (انوری.)56 :1381 ،
 7ـ جنس:4
سقف خانه از آهن است (انوری.)56 :1381 ،
این انگشتر از طالست (مشکوةالدینی.)222 :1374 ،
 8ـ مقایسه:5
دوست از دشمن نمیشناسد (انوری.)56 :1381 ،
احمد از علی داناتر است (مشکوةالدینی.)223 :1374 ،
زودتر از همه او دندانهای مرا شمرده بود (وفائی.)56 :1355 ،
 9ـ مالکیت:6
زیبائیهای طبیعی که از خود ماست (صادقی.)456 :1349 ،
این کتاب از شماست (انوری.)56 :1381 ،
1
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 10ـ رابطة کل و جزء 1یا اضافة بخشی:2
برخی از دانشجویان (مشکوةالدینی.)112 :1388 ،
یکی از بچهها صورتش مثل چغندر قرمز بود (آلاحمد ،به نقل از وفائی.)65 :1355 ،
این مفهوم ،برشمردن انواع چیزی یا ذکر اجزاء یک مفهوم کلی را نیز در برمیگیرد:
همه آمده بودند از معلمان و اولیای بچهها و ( ...انوری.)56 :1381 ،
آب ترکیبشده از هیدروژن و اکسیژن (انوری و گیوی.)259 :1375 ،
 11ـ مسیر:3
از جلوی دانشگاه گذشتیم (ماهوتیان.)164 ،163 :1387 ،
از پلهها باال رفتم (هدایت ،به نقل از وفائی.)56 :1355 ،
 12ـ بیان یک جنبه و بُعد از موضوع:4
از دانشگاه صحبت کنیم.
هم از بچه شانس داشت هم از شوهر (انوری.)56 :1381 ،
از زیبایی نظیر ندارد (انوری.)56 :1381 ،
از علم کسی بهپای او نمیرسد (شریعت.)318 :1384 ،
همانگونه که در بخش پیشگفته شد ،از منظر تاریخی و ریشهشناختی« ،از»
بازماندة اسم  hačā / hačaاز ریشة  hakاست و کارکرد اصلی آن داللت بر نقش
معنایی همراهی بوده است .در زبان فارسی امروز ،حرف اضافة «با» همراهی را نشان
میدهد« .از» بر مفهوم همراهی داللت ندارد ،اما نقشهای معنایی مشتق از همراهی را
بیان میکند .پربسامدترین کارکرد «از» بیان مفاهیم خاستگاه ،منشأ و جدایی است.
برخی از نقشهای «از» را باید در شمار کارکردهای کهن آن به شمار آورد و برخی دیگر
را باید در شمار نقشهای جدیدترِ آن دانست .برخی از نقشهای معنایی «از» ،هم با
مفهوم همراهی و هم با مفهوم خاستگاه در ارتباطند .میتوان گفت در تحوالت تاریخی
زبانهای ایرانی ،حرف اضافة «از» نخست از صورت واژگانی بهصورت دستوری بدل شده
و سپس صورت دستوری پیشین ،دستوریتر شده و نقشهای معنایی دیگری را
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برعهدهگرفته است .برخی کارکردهای «از» حاصل دستوریشدگی مرحلة نخست
هستند و برخی دیگر حاصل دستوریشدگی مرحلة بعد.
 3ـ  2ـ  1ـ نقشهای معنایی مشتق از همراهی
کارکرد اولیة «از» بیان مفهوم همراهی بوده و از مفهوم همراهی ،نقشهای معنایی
دیگری گسترشیافتهاند .در سطح استعارههای مفهومی ،میتوان همراهی را مقولهای
عینی درنظر گرفت که مقولههای انتزاعیتر ابزار ،روش ،مالکیت و کل و جزء از طریق آن
مفهومسازی میشوند.
 1ـ ابزار :ابزار محصول گسترش همراهی است و این دو معنا همواره با یکدیگر همراهاند.
ابزارِ انجامِ عمل ،کنشگرِ آن عمل را در انجام آن کار همراهی میکند .در زبانهای
هندیواروپایی 1حرفاضافه یا حالتی که برای داللت بر نقش معناییِ همراهی به کار
میرود ،نقش معنایی ابزار را هم نشان میدهد .در زبانهای فارسی میانه و پارتی az،و
ažنقش معنایی ابزار را نشان دادهاند (←  3ـ  .)1ارتباط معنیشناختی همراهی و ابزار
بر مبنای استعارة «شخص به شیء»( 2هاینه )5 :1991 ،یا «ابزار همراهی است» ،3قابل
توجیه است (اشتولز 4و همکاران 605 :2009 ،ـ 606؛ ناروگ 598 :2009 ،5ـ 599؛
لوراگی 604 :2015 ،6ـ  .)605اگر اسم جانداری با حرفاضافهای که معنای همراهی را
نشان میدهد ،همنشین شود ،بر همراهی و مالزمت داللت دارد و اگر اسمی بیجان با
این حرفاضافه همراه شود ،نقش معنایی ابزار را نشان میدهد (اشتولز 605 :2009 ،ـ
606؛ ناروگ .)595 :2009 ،در فارسی ،حرف اضافة «با» هم بر معنی همراهی و هم بر
معنی ابزار داللت دارد ،اما «از» تنها بر مفهوم ابزار داللت دارد و این کهنترین کارکرد
آن به شمار میآید و به همین دلیل میتوان بهجای آن «با» به کار برد .در جملة
«پشتبام را از کاهگل پوشانده بودند»( ،انوری و گیوی ،)258 :1375 ،کاهگل ابزار
پوشاندن پشتبام است و میتوان بهجای «از»« ،با» را جایگزین کرد« :پشتبام را با
کاهگل پوشانده بودند».
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 2ـ روش :روش ،گسترش مفهوم ابزار است و غالباً حرفاضافهای که بر نقش معنایی
ابزار داللت دارد ،معنی روش را نیز بیان میکند (لوراگی47 :2003 ،؛ ناروگ:2009 ،
 .)598اگر اسمهایی که بر مفاهیم انتزاعی داللت دارند ،با حرفاضافهای همراه شوند که
معنای همراهی یا ابزار را نشان میدهد ،بر مفهوم روش داللت دارند (هاینه و کوتوا،1
181 ،87 :2004؛ هاینه و همکاران .)52 :1991 :در فارسی «از» برای بیان مفهوم روش
بهکاررفته است و میتوان بهجای آن« ،با» به کار برد« :از  /با آهنگری شکم زن و بچه-
اش را سیر میکند» (انوری.)56 :1381 ،
 3ـ مالکیت :این حوزة مفهومی را بهدشواری میتوان در ساختار مقولههای استعاری قرار
داد .هاینه معتقد است که حوزة مالکیت در سمت راست حوزههایی مانند فعالیت و
مکان قرار میگیرد و بیشتر با کیفیت و حالت مرتبط است (هاینه .)53 :1991 ،او حوزة
مالکیت را با بهرهگیری از طرحوارههای تصوری بررسی کرده است (هاینه 90 :1997a ،ـ
97؛  45 :1997bـ  .)67در زبان فارسی« ،از» در ساخت مالکیت محمولی 2همراه با
مالک 3به کار میرود و مملوک 4در جایگاه فاعل قرار میگیرد .این ساخت را میتوان
بهصورت مملوک  +از  +مالک  +فعل ربطی 5نشان داد.
در غالب زبانها در ساخت مالکیت محمولی ،نشانة همراهی با مملوک آمده و
مملوک در مقام همراه مفهومسازی شده است .این طرحواره را میتوان چنین بیان کرد:
7
مالک با مملوک است .6اساس این طرحواره را میتوان استعارة «مالک با مملوک است»
دانست (هاینه 56 :1997b ،ـ 57؛ هاینه و کوتوا .)88 :2004 ،کریسلز 8استثنائاتی را از
برخی زبانهای آفریقایی ذکر کرده که در آنها نشانة همراهی با مالک آمده است؛ یعنی
طرحواره را بدین صورت درنظر گرفته است :مملوک با مالک است( 9کریسلز:1979 ،
 .)132با توجه به اینکه از منظر تاریخی ،کارکرد اولیة «از» بیان مفهوم همراهی است،
میتوان مفهوم مالکیت را گسترش همراهی دانست .باید توجه داشت که در زبان
1
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سنسکریت ،ریشة  sac-به معنی «داشتن ،مالک بودن» نیز بهکاررفته است (مونیر
ویلیامز .)1130 :1899 ،بدین ترتیب ،باید گفت مفهوم مالکیت مستلزم همراهی است.
تعلق چیزی به کسی یا چیزی دیگر مستلزم همراهی آن دو با یکدیگر است؛ بنابراین ،در
جملة «این کتاب از شماست» (انوری ،)56 :1381 ،کتاب با مالک آن (شما) همراه
است.
 4ـ رابطة کل و جزء  /اضافة بخشی :این مفهوم مشتق از نقش مالکیت است« .کل»
مالک «جزء» است و در این ساخت نیز مالک (کل) با حرف اضافة «از» همراه است.
بهعنوان مثال ،در عبارت «برخی از دانشجویان» (مشکوةالدینی،)112 :1388 ،
«دانشجویان» کلی است که «برخی» را در مالکیت خود دارد و با آن همراه است.
 3ـ  2ـ  2ـ نقش معنایی خاستگاه و مفاهیم مشتق از آن
این کارکردهای «از» حاصل دستوریشدگی ثانویة آناند .در این فرایند ،مکان مقولهای
عینی و ابزاری برای بیان روابط انتزاعی منشأ ،مسیر ،جدایی ،مقایسه و موضوع است.
 1ـ خاستگاه :نقش معنایی خاستگاه پربسامدترین نقشِ معنایی «از» در فارسی است .در
زبان اوستایی و فارسی باستان  hačā / hačaو در زبان فارسی میانه az ،برای بیان این
نقش بهکاررفتهاند (رایشلت474 § :1909 ،؛ کنت271 § :1953 ،؛ شروو112 :2010 ،؛
برونر .)144 ،141 :1977 ،با توجه به اینکه معنای اصلی و کارکرد اولیة  ،hačaبیان
مفهوم همراهی بوده است ،چگونه «از» مفهوم «خاستگاه» و مفاهیم مرتبط با آن را
برعهدهگرفته است؟ ازنظر تاریخی ،شواهدی در دست نیست که بتوان بر اساس آن
دربارة تحول معنایی و کارکرد  hačā / hačaسخن گفت .همراهی دو چیز با یکدیگر،
یعنی نقطة ثابت 1و متحرک 2در مبدأ ،حرکت ،مسیر و مقصد همواره با یکدیگرند ،اما
خاستگاه نقطة جدایی همراهی است و یکی از دو عنصرِ همراه ،از دیگری جدا میشود و
در مبدأ ،حرکت ،مسیر و مقصد با آن همراه نیست؛ بنابراین ،در جملة «سفیدرود از
کوههای کردستان سرچشمه میگیرد» (انوری و گیوی ،)259 :1375 ،سفیدرود در
نقطهای با کوههای کردستان همراه است و از آن نقطة از کوهها جدا و در مسیر جاری
میشود .کوههای کردستان آغاز این مسیر یا همان مبدأ آن است .مفهوم خاستگاه از
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مکان به زمان گسترشیافته و برای نشان دادن نقطة شروع زمانی 1بهکاررفته است .زمان
مقولهای انتزاعیتر از مکان است و در سطح استعارههای مقولهای ،بعد از مکان قرار می-
گیرد (هاینه و همکاران )48 :1991 ،و همچون پهنهای است که دارای مبدأ ،مقصد و
مسیر است؛ در جملة «از صبح راه افتادیم» (انوری و گیوی« ،)257 :1375 ،راه افتادن»
در گسترة زمانی قرار دارد که «صبح» نقطة شروع آن است .بدین ترتیب ،مؤلفههای
مسیر ،مبدأ ،مقصد و مهمتر از همه ،حرکت ،در مفهوم خاستگاه وجود دارند.
 2ـ منشأ :گاه در فارسی ،در ساختهایی که مصدر بهکاررفته است ،انجام دهندة عمل
مصدر با «از» همنشین است .در این کارکرد ،کنشگر مانند نقطهای مکانی 2است که امور
و کارها 3از او ناشی میشود .این کارکرد حاصل گسترش معنی خاستگاه است و اندکی
به نقش معنایی کنشگر شباهت دارد (لوراگی .)31 :2003 ،این ساخت در فارسی امروز
پدید آمده است .در فارسی میانه کنشگر فعل مجهول با  azهمراه است (برونر:1977 ،
 .)146در جملة «این شعر از فردوسی است» (انوری ،)56 :1381 ،فردوسی مبدأ شعر و
آغازگر مسیری است که شعر در آن جاری است .در جملة «از من گفتن است» (انوری،
 ،)56 :1381گفتن در مسیری انتزاعی جریان دارد که سرآغاز یا مبدأ این مسیر گوینده
است.
 3ـ مسیر :این نقش معنایی داللت بر خط سیری دارد که در آن نقطة متحرک در
امتداد مسیر یا از سمت نقطة ثابت حرکت میکند (لوراگی .)22 :2003 ،نقطة ثابت و
نقطة متحرک از هم جدا هستند و در بخشی از مسیر باهم همراه و سپس دوباره از هم
جدا میشوند hača .و  azدر زبان اوستایی و فارسی میانه ،چنین نقشی بر عهده
نداشتهاند و این کارکرد «از» در دورة جدید برای آن پدید آمده است .در فارسی« ،از»
در همنشینی با افعال حرکتی ،بر مفهوم مسیر داللت دارد .در جملة «از جلوی دانشگاه
گذشتیم» (ماهوتیان ،)164 ،163 :1387 ،در بخشی از مسیر نقطة متحرک (ما) با نقطة
ثابت (دانشگاه تهران) همراه شده است .مفهوم مسیر به ابزار گسترش مییابد؛ درواقع
ابزار بهمانند مجرایی است که کنش عامل از طریق آن مجرا به وقایع و رویدادها منتقل
میشود (لوراگی .)35 :2003 ،در جملة «از پلهها باال رفتم» (هدایت ،به نقل از وفائی،
« ،)56 :1355پله» ابزار باال رفتن است.
1
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 4ـ جدایی :این نقش معنایی حاصل گسترش خاستگاه است و بر فاصله یا دوری نقطة
متحرک و ثابت داللت دارد .در جملة «او را از مرگ نجات داد»« ،او» (نقطة متحرک) از
مرگ (نقطة ثابت) جداشده است .جدایی در تقابل با همراهی قرار میگیرد و میان آن
دو رابطة استلزام معنایی برقرار است؛ بدون همراهی ،جدایی مفهوم نمییابد.
 5ـ مقایسه :پدید آمدن نشانة مقایسه از نشانة خاستگاه ،امری رایج در زبانهاست و
حاصل گسترش مفهوم جدایی است (هاینه و کوتوا31 :2004 ،؛ هاینه 115 :1997b ،ـ
 .)116همانگونه که گفته شد ،جدایی مستلزم همراهی است .در جملة «دوست از
دشمن نمیشناسد» (انوری ،)56 :1381 ،باید دوست و دشمن باهم همراه باشند تا
مقایسه و تشخیص آنها از یکدیگر ممکن باشد .در جملة «احمد از علی داناتر است»
(مشکوةالدینی ،)223 :1374 ،احمد و علی در دانایی همراه شدهاند و آنگاه مقایسه
انجامگرفته است؛ بنابراین ،همراهی مؤلفة اولیه و ضروری برای مقایسه است.
 6ـ موضوع :مسئله یا موضوع موردبحث در سخن ،با «از» همنشین میشود« :از دانشگاه
صحبت کنیم» .در متون فارسی دری ،با افعالی نظیر «گفتن» حرف اضافة «در»
بهکاررفته است .در فارسی امروز ،گاهی «دربارة» با فعل گفتن همراه است« :دربارة
دانشگاه صحبت کنیم» .وقتی جنبة خاصی از موضوع مدّ نظر است« ،از» در جمله ظاهر
میشود« :از زیبایی نظیر ندارد» (انوری« ،)56 :1381 ،از علم کسی بهپای او نمیرسد»
(شریعت .)318 :1384 ،گاهی «نظر» نیز با «از» همراه میشود« :ازنظر علمی بر دیگران
برتری دارد» .این نقش معنایی در فارسی ،برای «از» پدید آمده و در زبان اوستایی با
حالت بایی یا مفعولی نشان دادهشده است (رایشلت453 § :1909 ،؛ شروو:2010 ،
 .)114 ،107در اغلب زبانها ،نشانهای که «موضوع» را بیان میکند ،بر مفهوم مکان نیز
داللت دارد (هاینه و کوتوا 201 :2004 ،ـ  .)202میتوان گفت در این کارکرد« ،از» بر
فضایی داللت دارد که محتوا و مضمون کالم در آن قرارگرفته ،با آن همراه است و سخن
گفتن از آن آغاز میشود .بدین ترتیب« ،موضوع» دارای مؤلفههای معنایی مبدأ و مسیر
است.
 3ـ  2ـ  3ـ همراهی یا خاستگاه
جنس و سبب را میتوان هم حاصل گسترش همراهی ـ ابزار دانست و هم خاستگاه؛
درواقع همراهی و خاستگاه مفاهیم عینی هستند که میتوانند پایهای برای درک این دو
مفهوم انتزاعی قرار گیرند.
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 1ـ جنس :این نقش معنایی مفهومی انتزاعیتر از شخص است و میتوان آن را در شمار
شیء محسوب کرد .جنس گسترش معنی ابزار است و رابطة معنایی تنگاتنگی با آن
دارد .در فارسی امروز ،غالباً حرف اضافة «با» برای داللت بر مفهوم ابزار به کار میرود.
در برخی جمالت ،میتوان «با» را جایگزین «از» کرد؛ در جملة «این انگشتر از طال
ساختهشده است» ،طال ابزار ساختهشدن انگشتر است« :این انگشتر با طال ساختهشده
است» .در ساختهایی که فعل ربطی دارند ،نمیتوان بهجای «از»« ،با» به کار برد:
«سقف خانه از آهن است» (انوری« ،)56 :1381 ،این انگشتر از طالست»
(مشکوةالدینی .)222 :1374 ،در این جمالت ،جنس بر منشأ داللت دارد؛ یعنی نقطة
ثابتی است که شیء (نقطة متحرک) از آن نشأت گرفته است .میتوان این گسترش
معنایی را با طرحوارة مبدأ توجیه کرد :الف از ب است (هاینه 95 :1997a ،ـ .)96
 2ـ سبب :این نقش معنایی گسترش ابزار است و درواقع ،سبب و ابزار مکمل یکدیگرند
(ناروگ .)241 :2010 ،مفهوم ابزار بر وجود کنشگر داللت دارد و کنشگر به میل خود از
ابزار استفاده میکند و بر موقعیت تسلط و نظارت دارد ،اما سبب بسته به وجود کنشگر
نیست و میتواند بدون تسلط و نظارتِ کنشگر ،در وقوع رویداد شرکت کند (لوراگی،
 .)611 :2015در زبان اوستایی ،هم حالت بایی و هم حالت ازی بر مفهوم سبب داللت
دارند (رایشلت483 ،451 §§ :1909 ،؛ شروو .)114 :2010 ،در فارسی میانه و
پارتی az،و  ažبرای داللت بر مفهوم سبب بهکاررفتهاند (برونر .)145 :1977 ،در فارسی
نیز ،مفهوم سبب با «از» بیانشده است؛ در جملة «از تب مرد»« ،تب» سبب مرگ و
درعینحال ابزار آن است .افزون بر این ،سببِ هر موقعیت یا حالتی ،منشأ آن است .از
منظر شناختی نیز ،هر سببی منشأ است و میتواند با حروف اضافهای که بر مفهوم منشأ
داللت دارند ،نشان داده شود .از این منظر ،سبب گسترش منشأ و منشأ گسترش
خاستگاه است؛ به بیانی دیگر ،منشأ واسطة خاستگاه و سبب است (لوراگی37 :2003 ،؛
 .)612 :2015در جملة «از تب مرد» ،تب سبب مرگ و نقطة آغاز یا منشأ حرکتی است
که نقطة پایان آن مرگ است.
 4ـ نتیجه
در این پژوهش ،رفتار معنایی حرف اضافة «از» در زبان فارسی امروز ،با تکیهبر دادههای
تاریخی زبان ،تحلیل و از منظر معنیشناختی بررسی شد .نتایج حاصل را میتوان بدین
شرح خالصه کرد:
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 1ـ نقشهای معناییِ «از» در زبان فارسی عبارتاند از :خاستگاه ،منشأ ،جدایی ،سبب،
ابزار ،جنس ،روش ،مقایسه ،مالکیت ،رابطة کل و جزء ،مسیر و موضوع.
 2ـ حرف اضافة «از» بازماندة  hačaاز ریشة  hakبه معنی «همراهی کردن ،پیوستن»
است .طی فرایند دستوریشدگی ،صورت واژگانی بدل به حرفاضافه شده و کارکرد اولیة
آن بیان همراهی بوده است .در تحوالت بعدی« ،از» بیان مفهوم خاستگاه را
برعهدهگرفته است .بدین ترتیب ،بخشی از کارکردهای امروزی آن ،گسترش معنی
همراهی است و برخی گسترش معنی خاستگاه.
 3ـ در دستوریشدگی نخستینِ «از» ،جهت انتقال استعاری از حوزة همراهی به حوزة
ابزار ،روش ،مالکیت و کل و جزء است .مؤلفة مشترک این حوزهها همراهی دونقطه در
مبدأ ،حرکت ،مسیر و مقصد است .در این فرایند ،همراهی عینیترین مفهوم بوده و با
گسترش استعاری ،ابزار ،روش ،مالکیت و رابطة کل و جزء را مفهومسازی کرده است.
 4ـ در دستوریشدگی ثانوی ،مفهومسازی بر اساس حوزة مکان انجامگرفته است .یکی
از دونقطه بهعنوان نقطة متحرک از نقطة ثابت دور شده و مفاهیم خاستگاه ،منشأ،
مسیر ،جدایی ،مقایسه و موضوع پدید آمدهاند .در این فرایند ،خاستگاه مفهومی عینی
است و مفاهیم انتزاعیتری مانند منشأ ،مسیر ،جدایی ،مقایسه و موضوع از طریق آن
مفهومسازی شدهاند.
 5ـ مفاهیم جنس و سبب را میتوان هم حاصل انتقال استعاریِ همراهی دانست و هم
حاصل مفهومسازی بر اساس خاستگاه .همراهی یا خاستگاه مفاهیمی عینی هستند که
پایهای برای درک این دو مفهوم انتزاعی شدهاند.
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