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چکیده

، خاستگاه یِیهاي معنا شنقبر پسایند است و /ǰɑ/زبان مازندرانی، حرف اضافۀ ونۀ بابلیِگدر 

در زبان فارسی »با«و»از«آن همانند یِیکارکرد معناو  ندک میداللت و روش ابزار،همراهی

هاي ایرانی، کدام  آن است که با توجه به تحوالت تاریخی زبان پژوهشاصلی اینپرسش  .است

 صورت،در این مقاله.و کدام حاصل تغییر معنایی است عنایی این حرف اضافه اصلیم نقش

 بررسی و هاي ایرانیۀ زباناي باستان و میانه هآن در دور معنایی و کارکردهاي/ǰɑ/کهنِ

و  ،اوستایی و فارسی باستاني ها زباندر  hačāیا hačaبازماندة /ǰɑ/که است دهشمشخص 

sacā لت بر نقش معنایی همراهی کارکرد اصلی این حرف اضافه دال.استریتدر زبان سنسک

هاي معناییبا گسترش معنایی بر نقشاین حرف اضافه در تحوالت تاریخی زبان، .است بوده

میانه براي  هايِدر دوره هاي این حرف اضافهبازمانده.است هداللت کردروش ، سبب وابزار

در گونۀ بابلی زبان /ǰɑ/.اندبه کار رفتهو سبب روش ،ابزار اهی،همر معناییِي ها شنقداللت بر 

هاي این پژوهش به روش داده.کارکرد اصلی این حرف اضافه را حفظ کرده است مازندرانی

-گردآوري شده و شیوة بررسی آنها توصیفیاستفاده از شم زبانی گویشورانو اي کتابخانه

.تحلیلی است

.روش، خاستگاه، ابزار، همراهینی،مازندرا:ها کلیدواژه
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مقدمهـ 1

)1،1358:331یارانسک(است  یرانیا هاي زبانیِقشاخۀ شمال شراز يیا تبر یزبان مازندران

این زبان در .ودش میالبرز بدان تکلم  ياه هکورشته ۀاي خزر تا دامنیدر یکرانه جنوب که در

نامه نامه، باوندیکینامه، نمانند مرزبان یر مکتوبآثا ياما در گذشته دارا ،نداردی حال حاضر خط

ياه هاز گون یکی، یبابلگونۀ .)1327:10ا،یک(د ان هان رفتیازم یکه همگ و شکره بوده است

زندران رواج دارد و نسبت به استان ما يِاست که در بخش مرکز يی یا طبرمازندران زبان

در تلفظ  هایی تالبرز تفاو ياه هدامن یِازندرانم ياه ها گونیشرق و غرب مازندران و  ياه هگون

یکی از  .هستند2یا مؤخراي آن پسایند ه هحروف اضافه در زبان مازندرانی و گون.کلمات دارد

ǰ/در این زبان هحروف اضاف ɑ/  ي ها شنقبر و  زبان فارسی استدر  »با«و»از«دلکه معااست

صورت کهنِ این مقالهدر .ندک میداللت8روشو7و ابزار 6همراهی، 5سبب، 4خاستگاه 3معنایی

/ǰ ɑ/ ۀ در دورة باستان و میانشود و با بررسی پیشینۀ آن ذکر میآن معناییِکارکردهاي و

نقش معنایی کارکرد اصلی این حرف اضافه  داللت بر کدام که دشو میمشخص ایرانی  يِها زبان

.بوده است

ǰ/ۀحرف اضاف ɑ/ داللت داردمتعددي معناییيِها شنقبر رانیزندزبان ماگونۀ بابلیِدر:

:خاستگاه

bi?amiǰɑeǰketu

توکجاازآمدي

تو از کجا آمدي؟

:سبب و علت

ba-mərdəǰɑhasbe?e

1. I. M. Oranskij
2. post-position
3. semantic role
4. source
5. cause
6. comitative
7. instrument
8. manner
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حصبهازردم

رد به/رداز حصبه مسبب حصبه م.

:روش/ابزار

be-tɑši-məǰɑdarə?evanəvɑš=rə

ي هرزهارا ـ علفداسباتراشیدم

.هاي هرز را با داس تراشیدم علف

ba-vri-məǰɑerdɑkrasən=rə

را طنابچاقوبابریدم

.دمیطناب را با چاقو بر

ha-kənebɑznatuneǰɑdassebazəni,gərəǰɑlinge

پاباگرهبزنیدستبادناوت مینبازدکن

.واند باز کندت می، با دست نیبا پا گره بزن

:براي بیان نقش همراهی 1فعال تعاملیبا ا

ha-kərdəbɑziǰɑ?ali?e

علیبابازيکرد

.با علی بازي کرد

ba-zu-mə harfǰɑ?ahmede

احمدباحرفزدم

.حرف زدم احمدبا 

ǰ/هاي فوق پیداست، گونه که از مثالهمان ɑ/  ي ها شنقحرف اضافۀ پسایندي است که عالوه بر

به بیانی دیگر، ،دهدنشان مینیز را همراهی و ابزار  معناییِيها شنق ،سبب و خاستگاهمعناییِ

/ǰ ɑ/که حروف اضافۀ  دارد یهایکارکرد در گونۀ بابلی زبان مازندرانی/?az/و /b ɑ/ در زبان

1. co-verb
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که با توجه به تحول تاریخی ودش میمطرح  نکته این ،به این ترتیب.برعهده دارندفارسی 

اصلی است و کدام  ،بر آن داللت دارداي که این حرف اضافه کدام یک از معانی هاي ایرانی،زبان

کارکردهاي این حرف اضافه الزم است  آگاهی از چگونگیِبراي .یک حاصل تغییرات معنایی

ǰ/صورت کهنمعلوم شود  ɑ / چه  ها زبانصورت در آن  تر زبان چیست و آنکهن ايِه هدر دور

.استداشته  معناییکارکردهايِ

پیشینۀ تحقیق ـ1ـ1

»)يسار(یانش مازندریحروف اضافه در گو«با عنوان يادر مقاله 1380در سال  يطبر يعبد

شکري .بحث نکرده استآنها دربارة تحوالت تاریخی، اما سخن گفتهحروف اضافه  دربارة

نقل حرف اضافه و کارکردهاي آن در گویش ساري هایی از کاربرد اینمثال)1374:133(

دربارة تحوالت تاریخی حرف رسدنظر میبه.ابقۀ تاریخی آن اشاره نکرده است، اما به سکرده

ǰ/اضافۀ  ɑ/ انجام نشده باشدپژوهشی ،آنهايکارکرد و.

:1953(3کنت ،2یتایدربارة حروف اضافه در زبان اوس )734-737§:1892(1جکسن

)105-106و2010:83(5و شروو 4استاندربارة حروف اضافه در زبان فارسی ب )271-268§

:1954(6گرشویچ.دان هسخن گفتهر دو زباندر آنها معناییو کارکردهاي دربارة حروف اضافه 

یک بحث کرده هر معناییِو کارکردهاي  7دربارة حروف اضافه در زبان سغدي )1632-1610§

رسی آنها در زبان فامعناییاي دربارة حروف اضافه و کارکرده)154ـ1977:116(8برونر .است

.ی ذکر کرده استایه هسخن گفته و نمون 10و پارتی 9میانه

مبانی نظري ـ2ـ1

مازندرانی از زبانِ در گونۀ بابلیِ/ǰɑ/هاي معنایی حرف اضافۀ از آنجا که در این مقاله، نقش

رانی معرفی هاي اینخست ادوار زبان ،شود، در این بخشتحوالت تاریخی بررسی می منظرِ

1. A. V. W. Jackson 6. I. Gershevitch
2. Avestan (Av.) 7. Sogdian (Sog.)
3. R. Kent 8. C. J. Brunner
4. Old Persian (OP.) 9. Middle Persian (MP.)
5. P. O. Skjærvø 10. Parthian (Pth.)
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ǰ/هاي معنایی که اي از نقشو سپس دربارة دسته دشو می ɑ /  روابط آنها نیز بر آنها داللت دارد و

.شودسخن گفته می ،اجمالبا یکدیگر، به

هاي ایرانیـ ادوار زبان1ـ2ـ1

دورة.شوندتحوالت تاریخی، به سه دوره تقسیم می اساسبرحسب قرارداد و برهاي ایرانی زبان

از آغاز هزارة اول پیش از  هایی است کهشود و مشتمل بر زبانست دورة باستان نامیده مینخ

هاي این دوره که از آنها آثار مکتوب در دست  زبان.اند رواج داشته.م.ق331میالد تا سال 

که در هند رواج داشته، خواهر  1زبان سنسکریت.ی و فارسی باستان استیهاي اوستا است، زبان

هاي  زبان 2وایرانیِی و فارسی باستان، شاخۀ هنديیهاي اوستا و زبان است و با زباناین د

هاي ایرانی از  زبان در بررسی ساختمانِ ،به همین سبب .دهدرا تشکیل می 3واروپاییهندي

هستند و  4هاي تصریفی زبان واین سه زبان جز.شود زبان سنسکریت نیز استفاده می يِها داده

در.اند استفاده کرده 6نشانیمعنایی از حالت هايِ و نقش 5روابط دستوري یِیبراي بازنما

درنظر  7هایی که براي این سه زبان نوشته شده است، براي اسم هشت حالت دستورزبان

دري11یی، برا10، اضافی9، مفعولی8فاعلی:اند گرفته ازي12، اسم در این .15ییو ندا 14یی، با13،

داشته  23و خنثی 22، مؤنث21مذکر 20و سه جنسِ 19و جمع 18، مثنی17مفرد 16ها، سه شمارِ زبان

اند و براساس  دهنشان داها عالوه بر حالت، شمار را نیز  نشانه).24،2009:700استیلو(است 

هاي غیرفاعلی با حرف اضافه گاه برخی از حالت.اند هر اسم متفاوت بوده جنس و واج پایانیِ

.اندهمراه شده

انقراض (میالدي  331که از  گیردرا در بر می هایی زبانیا دورة میانهدورة دوم 

هاي دورة میانه نامیده ، زباناند هجري قمري در ایران رواج داشته 254تا )امپراتوري هخامنشی

شامل سغدي، (میانۀ شرقی  ایرانیِ:اند هاي این دوره به دو گروه تقسیم شده زبان.شوندمی

در.)میانه و پارتی شامل فارسیِ(میانۀ غربی  هاي ایرانیِ و زبان )میبلخی، ختنی و خوارز

1. Sanskrit (Skr.) 13. ablative (abl.)
2. Indo-Iranian 14. instrumental (inst.)
3. Indo-European 15. vocative (voc.)
4. Inflectional 16. number
5. grammatical relation 17. singular (sg.)
6. case marking 18. dual (du.)
7. case 19. plural (pl.)
8. nominative (nom.) 20. gender
9. accusative (acc.) 21. masculine (m.)\
10. genitive (gen.) 22. feminine (f.)
11. dative (dat.) 23. neuter (n.)
12. locative (loc.) 24. D. Stilo
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1اي سازه ساختواژي ازمیان رفته و حروف اضافه و نظمِ نشانیِحالت هاي دورة میانه نظامِ زبان

نشان  حروف اضافهکاربرد  هايِ معنایی ازطریقِنقشبه همین سبب، .جایگزین آن شده است

.اندهشد هددا

 254از سال  شود کهنامیده میدورة جدیدهاي ایرانی رة تحوالت زباندو نسومی

هاي ایرانی در این دوره تنوع زبان.و تا امروز ادامه دارد شدهآغاز .)م867(هجري قمري 

نیز، همچون  هادر این زبان.اندمازندرانی از این دسته زبان فارسی امروز و زبان.بسیاري دارند

.دنشو ی مییهاي معنایی با کاربرد حرف اضافه بازنمانقش یانه،هاي دورة مزبان

معنایی هايـ حروف اضافه و نقش2ـ2ـ1

 تحوالت ازمنظرِ.متعددي داللت دارند هاي معناییِهاي حالت، بر نقشنشانه مانندحروف اضافه 

والت زبانی طی تح ها ها اصلی است و سایر نقشتوان گفت یکی از این نقشزبان، می تاریخیِ

.اندپدید آمده

و2هاي معنایی مکانینقش:توان به دو دسته تقسیم کردهاي معنایی را مینقش

.)151-5،2004:154؛ بلیک514-4،2009:515هسپلمت(3هاي معنایی غیرمکانینقش

در بررسی این دسته از .هاي معنایی غیرمکانی عبارتند از همراهی، ابزار، روش و سببنقش

ی حرف اضافه یا یواروپاهاي هنديدر زبان.شوددانسته می یاصلنقش معناییِها، همراهی شنق

رود، نقش معنایی ابزار را هم نشان کار میهمراهی به معناییِ داللت بر نقشحالتی که براي 

:8،2015ی؛ لوراگ598-7،2009:599؛ ناروگ605-2009:606، انهمکارو  6استولز(دهد می

شود و این دو معنا همواره با یکدیگر همراهی محسوب می يگسترش معناقش ابزار ن).604

اياگر اسم جانداري با حرف اضافه).604-2015:605؛ لوراگی، 2009:599ناروگ، (ند ا همراه

ي همراهی و مالزمت داللت دارد، و اگر ادهد، همراه شود، بر معني همراهی را نشان میاکه معن

:2009:ناروگ(دهدرا نشان مینقش معنایی ابزارا این حرف اضافه همراه شود،جان باسمی بی

بر هر دو »با«که در فارسی حرف اضافۀ ، چنان)605-2009:606، همکاران؛ استولز و 595

آید و غالباً حالت یا شمار میسوي دیگر، روش نیز گسترش معناي ابزار بهاز.مفهوم داللت دارد

1. word order

2. local / spatial case
3. non-local/ non-spatial
4. M. Haspelmath
5. B. Blake
6. T. Stolz
7. H. Narrog
8. S. Luraghi
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را نیز )چگونگی انجام عمل(ابزار داللت دارد، معنی روش  ییامعننقش بر  اي کهحرف اضافه

هایی که بر مفاهیم انتزاعی اگر اسم).2003:47لوراگی،  ؛2009:598ناروگ، (دهد نشان می

، همراه شوند، بر دهدنشان میي همراهی یا ابزار را ااي که معنداللت دارند، با حرف اضافه

روش، گسترش معناي ابزار و ابزار  معنايتوان گفت بدین ترتیب، می.ندمفهوم روش داللت دار

).242-2010:243ناروگ، (ي همراهی است انیز گسترش معن

واروپایی حرف اضافه یا نشانۀ حالتی که مختص بیان سبب باشد، هاي هنديدر زبان

اي نشان اضافه حرفنقش معنایی سبب با حالت یا  و غالباً)2015:603لوراگی، (وجود ندارد 

؛2009:598، ناروگ(دهد خاستگاه را نشان می و گاهیهمراهی و ابزار  شود که داده می

گسترش معناي ابزار است و سبب و ابزار مکمل یکدیگرند  مفهوم سبب،)2003:37لوراگی، 

).2010:241ناروگ، (

،)2004:151یک، بل(مکانی است  هاي معناییِچه جزء نقشنقش معنایی خاستگاه، اگر

ویژه هب ،غیرمکانی هايِشود که بر نقشاي نشان داده میاما غالباً با حالت یا حروف اضافه

هایی نیز که در زبان).2009:598؛ ناروگ، 1،2009:618کریسلز(داللت دارد  ،همراهی یا ابزار

متمایز نیستند  2تب حالتمراکنند، غالباً حالت ازي و بایی ازنظر سلسلهاز نظام حالت پیروي می

).2004:156بلیک، (نیستند 

ـ روش پژوهش2

پرسش از  یکی از نگارندگان و نیز زبانیِ زبان مازندرانی براساس شم هاي گونۀ بابلیِداده

ǰ/و اطالع از شیوة کاربرد آنان براي پس از طرح موضوع ،گویشوران بابلی ɑ / شاندر گفتار 

تحلیل وگردآوري شده ايروش کتابخانهبه ،کهن ایرانی هايِزبان هايِداده.تدوین شده است

 هايِنخست با مراجعه به فرهنگ واژه.شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته استها بهداده

ǰ/ۀ حرف اضاف هايِها، صورتدستور این زبان هاي باهاي دورة باستان و میانه و نیز کتزبان ɑ /

هریک با ذکر ی یمعنا کارکردهايِو میانه نقل شده و سپس  دورة باستان هاي ایرانیِدر زبان

.ده استشها بررسی هایی از متون این زبانپاره

ـ بحث و تحلیل3

/ǰ ɑ /حرف اضافۀ  بازماندةhačā/hača  در فارسی  و ی و فارسی باستان استیاوستاي ها زباندر

،در این بخش.است ی ماندهباقančصورتبه سغديدر وažدر پارتی،azصورتبهمیانه

1. D. Creissels
2. case hierarchy
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 يِها تسپس صورو دورة باستان  يِها زباندر hačā/hačaکارکرد حرف اضافۀنخست 

ادوارشودتا معلوم  ودش میو سغدي بررسی  ، پارتیآن در زبان فارسی میانه ايه هبازماند در

ǰ/با کارکردهاي  ی داشته ویهاکارکردچه این حرف اضافه ي ایرانی ها زبانگذشتۀ  ɑ /  چه وجوه

.داردی اشتراک

ي دورة باستانها زبانـ 1ـ3

ي ها تبرخی از حالگاه و  هدنشان دارا  معناییي ها شنقها حالتهاي دورة باستان در زبان

بوده که با حالت  hačā/hačaیکی از حروف اضافه .دان هبا حرف اضافه نیز همراه شدغیرفاعلی 

کردن، همراهی«ي امعنبه -sak-/hakاضافه از ریشۀ این حرف .همراه شده است ییباازي یا 

معادلِ).1،2006:134؛ بوبنیک212§:1953کنت، (مشتق بوده است »کردندنبال

hačā/hača در زبان سنسکریتsačā  رفته استکار میو قبل و بعد از متمم خود بهبوده.

sačāداللت داشته و با حالت دري همراهیمعناییِبر نقش کار رفته و ودا بهتنها در ریگ

:مثال .)619§:3،1968دانل؛ مک1126§:2،1889ویتنی(ده است ش میهمراه 

asme.bhūtasumatirvāṃsāsačā

ما

loc.proun.1st.pl

ا شماندیشینیکباشد

du.

باآن

.)1917:91دانل، مک(تان با ما باشداندیشینیکآن 

ی و یدر زبان اوستارا  hačā/hača)212§:1953(کنت و  )1904:1746(4بارتلمه

را براي »سببِبا، به«معانی  )735§:1892(جکسن .دان هدانست»از«ي امعنبهفارسی باستان

یا  غالباً با حالت ازيی و فارسی باستان یي اوستاها زباندر  این حرف اضافه.ن ذکر کرده استآ

ی از یاه هنموندر ادامه .است هداللت داشتمعنایی متعددي  يِها شنقبر کار رفته و به ییبا

.ودش مینقلحالت ازي همراه با  hačā/hačaحرف اضافۀ معناییِکارکردهاي

1. V. Bubenik
2. W. D. Whitney
3. A. A. Macdonell
4. C. Bartholomae
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شروو، ؛253§:1953کنت،  ؛472-478§:1،1909رایشلت(أخاستگاه و منشـ1ـ1ـ3

2010:112(:

garōiţ…hačaərəxšō…aŋhaţyimAv.

کوه

abl.sg.m. gari-

راپرتاب کردآرشاز آن

آرشآن .)6، بند 8یشت(پرتاب کرد ...از کوه ...را

bābiraušhačānijāyamadamOP.

بابل

abl.sg.m. bābiru-

منرفتماز

.)65، 64، سطر 2بیستون، ستون (از بابل رفتم

:)483§:1909رایشلت، (سبب و علتـ2ـ1ـ3

paiti.γnītašaētāţ…hačataxmō...nāAv.

ثروتندک مینبرد 

abl.sg.m. šaēta-

مرددلیرسبببه

.)67، بند 13یشت (ندک میسبب ثروت نبرد به...مرد دلیر 

روش/همراهی/ابزارـ 3ـ1ـ3

روشمعناییکرده، نقش  بر آن داللت،hačaبا ، همراهکه حالت ازي معناییي ها شیکی از نق

است و ابزار  ابزارگسترش معناي  ،روشمعناي  ـ اشاره شد،2ـ2ـ1ه که در بخش گونهمان.است

هاي در زبان.ندا معنا همواره با یکدیگر همراه هر سهمعناي همراهی است و این  گسترشنیز

نقش دادنِنشانبراي  hačā/hačaاي از کاربرد حرف اضافۀ اوستایی و فارسی باستان نمونه

کار رفتهمفهوم روش به بیانبراي  hačā/hačaار در دست نیست، اما همراهی و ابز معناییِ

معنایینقش بر ،همراه با حالت ازيhačaاي زیر، حرف اضافۀ ه هدر پار.است

:داللت داردهمراهی/ابزار/روش

1. H. Reichelt
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…frāyazāitipaurvayatāra=vā=dimAv.

ـ هریک راستیهباو را ـ نخستبستاید...

hača.aŋuhyaţzrazdātōiţ

نیروبا

abl.sg.f. ahvā-

مطمئنمؤمنانه، 

abl.sg.f. zrazdātī-

، بند 1؛ هادخت نسک 9، بند 10یشت (نیروي قلبیبا ...بستاید  نخستاو را هریک راستی هب

3(

…yasnasčadāityō.təmōastiyaθa=hē Av.

کهبراي او ـ چناناستترینشایستهستایش

vahištāţ.yaţhačaašāţ

بهترین

abl.sg.n.

vahišta-

راستیبا)حرف تعریف(

abl.sg.n. aša-

).56، بند 8یشت (با بهترین راستی ...ترین ستایش  است که براي او شایستهچنان

، حاصل تغییر معنایی این حرف و سبب مفهوم روش بیانبراي  hačā/hačaکاررفتنِبه

در زبان سنسکریت hačā/hačaکارکرد اصلی باستان است،  وستایی و فارسیاضافه در زبان ا

و  ي همراهی استانقش ابزار نیز گسترش معن ،استهمراهی بوده یِینقش معنابیان ودایی،

.ندابزارسبب و روش نیز هر دو گسترش معناي 

ي ایرانی میانهها زبانـ 2ـ3

طریق هاي معنایی از و نقشرفته ازمیانساختواژي  نشانیِنظام حالتهاي دورة میانه در زبان

وhačā/hačaايه هبازمانددربارة  ،در این قسمت.نشان داده شده استحروف اضافه 

 فارسیِ(میانۀ غربی  ي ایرانیِها زبانزبان سغدي از گروه شرقی و در کارکردهاي معنایی آنها

.ودش میبحث )میانه و پارتی

ـ زبان سغدي1ـ2ـ3

است  hača-awana*، بازماندة )cnn/cn(با صورت نوشتاري  čanفۀ در زبان سغدي حرف اضا

ضمیر اشاره در حالت  awana).85§:1954،گرشویچ(awanaوhačaکه مرکب است از 
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روش بر مفاهیم خاستگاه، علت، ابزار و čan).200§:1953کنت، (ی مفرد است یبا/ازي

).1374:126؛ قریب، 1616ـ1612§:انهم(کرده است داللت می

:)1612§:1954گرشویچ، (خاستگاهـ 1ـ1ـ2ـ3

Nyzytyyk’ß’nw’z’kwcnnrtyw’zγδpyδhcnn

nižitiβēkanwāzōčanrətiwāzγaδpīδčan

ازفیلپائین آمدوازجمعبیرونرفت

.)145-146هاي ، سطر15:؛ متن1383:63قریب، (بیرون رفت از فیل پایین آمد و از جمع 

):1613§:1954گرشویچ، (ـ سبب و علت 2ـ1ـ2ـ3

myr’mcšncnnZYz’ßδ cnn
mirāmčəšančantiazāßδčan

ازگرسنگیوازتشنگیمیرمب

.)814، سطر 58:، متن1383:88قریب، (میرمباز گرسنگی و تشنگی 

:)1616§:1954گرشویچ، (روش/ـ ابزار3ـ1ـ2ـ3

γr’ywh...’nywγypθt’š’tkrthtrγhcnn’PZY

γrīwanyu xēpθtāšātkərta/ātarγa/āčantuti

وباکاردتیزببرددیگريتن

تن دیگري را  ،تیز با کارد...115-117، سطرهاي2، متن 1،1940:9بنونیست(ردبب(.

cmy...qwryqt’txwycqztwqγcnqys’rqwynt

čəmi...kōrekətātxwēčkxaztukčankēsārkuwint

کسیبهکهباآب دهانبازکردهکورچشم

).3،1934:516و لنتز 2مولر(...است به آن کسی که با آب دهان چشم کور را باز کرده 

1. E. Benveniste
2. F. K. W. Műller 
3. W. Lentze
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 یِیهاي معنادر زبان سغدي براي داللت بر نقش čanبا توجه به آنچه گفته شد، 

 است و ابزار ابزارروش گسترش معنی سبب و .به کار رفته است روش، ابزار و سببخاستگاه، 

مفهوم  داللت بربراي  ودایی، در زبان سنسکریت sačāنیز گسترش معنی همراهی است و 

.کار رفته استبههمراهی 

و پارتی میانه فارسیِ زبانـ 2ـ 2ـ3

بر زباندو در این ažوaz.استažو در زبان پارتی azمیانه  فارسیِدر زبان  /ǰɑ/معادل

:دان هداشتداللت معنایی زیر  يها شنق

خاستگاهـ 1ـ2ـ2ـ3

āmad hē kuazMP.

ازکجاآمدي

)1975:40بویس، (از کجا آمدي؟ 

سبب و علتـ 2ـ2ـ2ـ3

paydāg.nērōzudšabdūdudgardazMP.

ازگردودودشبوروزنَـپیدا

).1374:52ابی، ماهیار نو(گرد و دود، شب و روز پیدا نبود از

روش/ابزار/همراهیـ 3ـ2ـ2ـ3

dēsīd.az-i=štanhānkē MP.

کهآنتنبا/ـَش ـ ازساخته شده است

.)1977:146برونر، (شده استساخته  با آن/که آن تن از آن

MP. ēn puhl … az xīr xwēš framād bastan. 

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

نقل از کتیبۀ فیروزآباد به(با سرمایۀ خودش بسازند /از سرمایه خودش...مود این پل را فر

).1977:147برونر، 

tōažkēparmāyāmāPth.
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نَـاندیشکهباتو

padkārēndafrasāgīftpad

باتوهینجدل کنند

.)1975:50بویس، (ندیش که با تو با توهین و تحقیر جدل کنندمی

است  1دوتائی/، حرف اضافۀ مضاعفhammisهمراه با  azفزون بر این، در فارسی میانه ا

):1977:143برونر، (معناي همراهی به کار رفته است  داللت برکه براي 

hammis…aswārānazxwadMP.

خودباسواران...با

āmad.tišnagīhudgursagīhō

بهگرسنگیوتشنگیشد

:1977نقل از برونر، کارنامۀ اردشیر بابکان، به(گرسنه و تشنه شد ...واران خودش با س

143.(

هر دو ابزار و مراهیهتوان گفت که می ، )2ـ2ـ1←(ه شداشارطور که پیشتر همان

در.است و سبب و روش گسترش معناي ابزار ابزار گسترش معناي همراهی؛ندیک معنا دار

.ده استحفظ شاین حرف اضافه کارکرد اصلی ،زبان فارسی میانه و پارتی

گیريـ نتیجه4

داللت خود براي  قبل و بعد از متممِ sačāودا، حرف اضافۀ در کتاب ریگ ،در زبان سنسکریت

ی و فارسی باستان، یي اوستاها زباندر  sačāمعادل .کار رفته استمعناي همراهی به بر

hačā/hača ودهش میهمراه ی یبا/ا حالت ازيگرفته و برار میکه قبل یا بعد از متمم ق است

 ،در زبان سغدي.است رفتهکار میبهروش خاستگاه، علت، معناییِي ها شنقبراي داللت بر 

، سبب، ابزار و خاستگاه معناییِي ها شاست و بر نق hača-awana*بازماندة čanحرف اضافۀ 

بازماندة  az/ažرتی، حرف اضافۀ در زبان فارسی میانه و پا.داللت داشته است روش

hačā/hača داللت داشته روش و ابزار،همراهی، سبب،خاستگاهیِیهاي معنااست و بر نقش

 یِینقش معنابر ودا، ترین صورت خود در ریگکهندر این حرف اضافهبا توجه به اینکه .است

نیز و سبب و روش گسترش معناي همراهی است ابزار یِیو نقش معنا داللت داشتههمراهی 

نقش داللت بر توان نتیجه گرفت که کارکرد اصلی این حرف اضافه، ، میندابزارگسترش نقش 

1. reduplicated
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نشان هاي معنایی را نیز نقش سایرمعنایی همراهی بوده است و سپس گسترش معنایی یافته و 

 داللت بربراي  این کارکردها را حفظ کرده و /ǰɑ/مازندرانی نیز  زبانِ در گونۀ بابلیِ.داده است

.رودکار میی همراهی، ابزار، روش، علت و خاستگاه بهیمعنا هايِنقش
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