
فارسیمتونبرخیدر»را«خاصکاربردهاي

باباساالراصغر
1  

تهراندانشگاهفارسیادبیاتوزبانگروهاستادیار

  )196تا  181فحۀصاز(

  25/6/92: تاریخ پذیرش، 27/5/91: تاریخ دریافت

  

  

  چکیده

مناقشــاتوهــا بحـث محــلّ،دسـتوري مقــاالتوکتــبدر»را«مختلـف کاربردهــايومعـانی 

آنبرخیواند شمردهنما نقشونشانهحرفراآندستورنویسانازگروهی.استبودهگوناگونی

از؛انـد  کـرده ذکـر »را«بـراي چنديمعانینیزدستورسنّتیکتبدر.اند دانستهاضافهحرفرا

  .مطابقتموافقت،توضیح،تعلیل،استعانت،اختصاص،جمله

مفعـول نشـانۀ عنوانبه»را«:استشدهبازشناخته»را«مختلفکاربردنوعهفتمقاله،ایندر

ي»ار«اضـافه؛ کسـرة نشانۀعنوانبه»را«اضافه؛حرفنشانۀعنوانبه»را«؛غیرصریحوصریح

هـر دربـارة مقاله  در.مجهولافعالبا»را«؛نهادبا»را«تأکید؛وزایدي»ار«اضافه؛فصلوفک

برخـی بـه ارجـاع بـا وشـده مـرور مختلفدستورنویسانهاي دیدگاهوآراکاربردها،اینازیک

  .استیافتهعرضهامکاناي تازهنکاتوجدیدشواهدفارسی،ادبوزبانونمت

  .الیه مضاف،زایدحرفاضافه،فصلوفکاضافه،حرف،»را«:کلیديواژگان
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مهمقد  

؛77: 1370خـانلري، (گرفتـه نشـانه حرفرا»را«حرففارسی،زباندستورنویسانغالب

همبرخیو)224: 1371احمدي و انوري،  ؛324: 1371شریعت،  ؛1374:213ینی، الد!مشکو

.)448: 1382فرشیدورد،  ؛108: 1381وحیدیان کامیار، (اند  کردهنما بودن آن اشاره نقش به

. )448: 1382فرشـیدورد،   ؛357: 1367، رهبرخطیب (اند حرف اضافه دانسته را»را«برخی

»را«حـرف بهفقطامراینوهستندنما نقشونشانهکلماتادوات،وحروفهمۀاصوالً

بازيکالمدرحرفاینکهنقشیبهنظربا)1372:128(پورخیامدکتر.ندارداختصاص

کـار بهپسیناضافۀحرفعنوانبهحرفاین.استخواندهمفعولیحرفراآن،کند می

چنـد هـر ؛هسـت هـم غیرصـریح وصـریح مفعولنشانۀ،حالعیندرکهشود میبرده

  .اند اسمیگروهیااسمدهندة نشانوگیرند میقرارمتممازپیشاضافهحروفبیشترِ

کـه داردیمتنـوع ومتعـدد معـانی »را«،فارسـی زبانمنثورومنظومهاي کتابدر

مترادفگاه»را«.آنهاستجملۀازمطابقتموافقت،توضیح،تعلیل،استعانت،اختصاص،

»در«،»تـا «،»بـر «قسـم، »بـاي «،»بـا «،»به«،»از«مانندـاضافهحروفازبسیاريبا

رهبـر، خطیـب (اسـت رفتهکاربههمـاضافهکسرة،»پیشنزد،«،»برابردر«،»ربارةد«

1367:358-369(.

بـراي وزایـد صـورت بـه یا،بودهغیرصریحیاصریحمفعولنشانۀیاگذشتهدر»را«

گاهوبودهالیه مضافنشانۀمضاف،نشانۀاضافه،کسرةنشانۀیاواسترفتهکاربهتأکید

اضافهحروفازیکیمعادلیااضافهحرفبیشتراما،استشدهاضافهفصلیافکسبب

اینباحال.استرایجفارسیزباندرهمچنانکاربردهاومعانیاینازبرخی.استبوده

حال،وگذشتهدر»را«حرفجایگاهونقشبیشترتعیینوتبیینبرايمختصرتوضیح

  .رانیم میسخنشواهدوادلّهبهاتّکابامبحثهردربارةوکنیم میبندي طبقهراموضوع

  غیرصریحوصریحمفعولنشانۀ»را«.1

يدیگـر گـروه یـا کلمـه بـه فاعلازفعلعملباشد،متممال الزمیامتعدي،لفعگاههر

نمـاي نقـش «.گوینـد )غیرصـریح صـریح، (مفعـول راگروهیاکلمهآنکهکند میسرایت

مفعـول ازپـس کـه نامنـد  مـی واژه پسروآنازراکلمهاین.ستا"را"واژة پس،مفعول

  :مثل؛)1381:108کامیار،وحیدیان(»آید می
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»راخاكاو،تاجوسرسپردش      راضحاكآورداندرتختز«

  )1669: 6، ج 1313فردوسی، (

نشـانۀ بیشترورفته میکاربهصریحمفعولنشانۀعنوانبهکمترقدیمدرحرفاین

کـه اسـت وقتـی صـریح، مفعولجایگاهدرآنکاربردنیزامروزه.استبودهاضافهحرف

چیـز سـه نشـانۀ ،شـود ظاهرمفعولازپس»را«گاههر.باشدمشخّصونمعی،مفعول

اسـم ازبعـد آناستعمالومفعول؛بودنمعرفه،فعلبودنمتعدي،صریحمفعول:است

باشـد شـده اضـافه ضـمیر بـه کهاسمیازبعد،ضمیرازبعدمعرفه،اسمازبعد،خاص،

تـو کتـاب «،»شناختمراآنها«،»خریدمراکتاب«،»دیدمراعلی«:همانند؛استالزامی

دکتـر و)1371:324(شـریعت دکتـر راآنچـه ،مطالـب ایـن بـه توجـه با.»برداشتندرا

طـور بـه انـد،  کردهبندي تقسیموگفتهصریحمفعولدربارة)1374:214(الدینی !مشکو

  .پذیرفتتوان نمیکامل

جملهدرفعلیکمفعولِدوهربا»را«حرفکهبینیم میندرتبهگذشتهمتوندر

  :مانندباشد؛شدهظاهر

.)6:تا بیطبري، (»راحالاینبگفتراهرمزوآمدبازگوي فالآن«

  »راجانوراتنبگماردوهربدین      طاعتوعلمگوهرجانوکانتنت«

  )1384:10،قبادیانی(

افرید«              رن فریدگا انجز       مگرآ ،زی انمرا اتوزب   »ر

)1389:6سنایی،(

،االولیا!تذکر(»کنآگاهکارازرامراخدايگفتموبگفتمويباهقصبگزاردمنمازچون«

1390:32(.  

آمـده  مـی مـتمم پـی دراضـافه حرفجاي بهوحذف،صریحمفعولي»را«یگاهو

  ).12: 1320ابوسعید،(»دهمرامرگتنو...برمفروگوري«:ماننداست؛

حـذف مفعـولی نشـانۀ ي»را«گرفتـه و   پیش از مفعول قرار می» مر«مواردبرخیدر

:ماننداست،شده  می

  »هپاسواسبمردریاازبردبیرونآنکه      بروبیشهازشدنبیرونداردخطرچه«

)347: 1341سیستانی، فرّخی(
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  »نوشتاوهمهاستاوزندینمر      بهشتاندردیدمراخداوند«

)5:6ج ،1386فردوسی، (

  .)342:ب1384،سعدي(»کردندخبر،بوداونظرمملوحکهزادهپادشهآنمرکهاند آورده«

  اضافهحرفنشانۀي»را«.2

کلمـۀ متممووابستهرااسمییااسمیگروهکهستاايکلمه،سازمتممیااضافهحرف

واسـت قیـد عادلمیابیشترکهسازدمیايمجموعهخودازبعدکلمۀباوکندمیدیگر

  .شوند میبمرکّصفتیاقیدبهبدلاینهاازبعضیکهطوريبهصفت،معادلیا

براي،از،آخر،کسرةدر،چون،جز،هبجز،تا،بی،بر،با،به،:ازاندعبارتاضافهحروف

سـاز  مـتمم گاهینیز»مروا،فرو،فرا،فا،زي،باز،ایدون،اندر،ا،الّ«قدیمدر.راهمچون،

  .1اند بوده)اضافهحرف(

کاربهاضافهحروفمعانیدر،باشدصریحمفعولنشانۀآنکهازبیشگذشتهدر»را«

است؛ساخته میاي اضافهحرفگسستۀهاي گروهدیگر،اضافۀحروفباگاهواسترفته

دیگـري وگرفـت  مـی قراراسمیگروهیااسمازپیش،اضافهحرفیککهصورتبدین

تأکیـد برايبیشتراي اضافهحرفگسستۀهاي گروهاینکاربرد.استآمده میآنازپس

هرچند.»را...براياز«،»را...از«،»را...پیاز«،»را...بهراز«،»را...مر«مانند؛استبوده

فارسـی اي اضافهحرفگسستۀهاي گروهبازماندةتوانمیرااینهاتاریخی،دستورنظرزا

.شمردمیانهفارسیوباستان

  »راکافريمرسرمایهستادروغ      راطمعودروغآرياندرنظمبه«

)1384:143،قبادیانی(

ینبهرازمن«      امۀا اشاهن   »راراهبسپرمسربهفرمانبه        ر

)5:50ج،1374فردوسی، (

زورابهرز«   »استآبستنوبیمارنیزهمان        استبستندرا

  )2:1837ج،1389فردوسی،(

ز«        »دخترينشستهمنظرسربـر           منظريالیعودبراضاقا

  )1385:286،عطّار(

جانشـین گـاه ورفتـه کـار بهمتعددمعانیدرگذشتهمتوندر،اضافهحرفي»را«

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


 185/ در برخی متون فارسی » را«کاربردهاي خاص

بـراي شـواهدي وپرداختهآنبهپژوهشگرانازبسیاريکهاستشدهدیگراضافۀحرف

شـفیعی، ؛ 178-1373:177،پـور  ؛ خیـام 369-1367:358رهبـر، خطیـب (اند کردهذکرآن

نخسـتین عايدمـ بـر گـواه تاشود  ذکر می موارديآگاهی،وآشناییبراي.)1377:346

  .استرفتهکاربهاضافهحرفمعنايدربیشتر»را«کهباشد

  اختصاص.1

  کس ز مادر نزاد راکه جز مرگ       جهان را چنین است ساز و نهاد«

  »بسازید نو کین دیرینه را        رابپوشید جوشن همه کینه          

  )223: 1ج ،1389، فردوسی(

  »اراي مصلحت عام  خاص کند بنده      آفرینحکمت محض است اگر لطف جهان«

  )55: 1369سعدي، (

  واسطهواستعانت.2

مهمـان مـن شـوي کـه دادپیغـام بدوراحجامزن.بودحجامیزنایشانمیانسفیر«

  .)1386:76،نصراهللا منشی(»توودانممنچنانکهبیا،وبرخیزتو.رفت

  تعلیل.3

  »نامبردار گو رابزد، خشم       یکی تازیانه بر آن تیزرو«

  )5:173ج،1389، فردوسی(

  .)1384:84بیهقی،(»بازگردیمرسانندآنجاارويچونورویمقلعتتاراوفاگفتم«

  مطابقتوموافقت.4

ینجا«        لیترايصوابزا   »راخطارود نمیشغلیک          عا

  )1364:5انوري،(

  »هنوگیااندرمسجدببیندکه          شاهجست میراروزهري قاعده«          

)1336:693،مولوي(

  همقابلبراي.5

»راوفابینیوفاتاکنوفا      راجفادیديجفاکرديجفا«

)286: 1338، گرگانیفخرالدین(
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»اسامنالیاحسنمردياگر             جزاباشدسهلبديرابدي«    

)93:الف 1384سعدي،(

  »از«مترادف.6

  »رادمسهبیشاومنصبعملهیچدر      نپایدکهزیراتوخصممگراستجمره«

)1364:8انوري،(

  مقسي»اب«مترادف.7

  »باشسلطانومابهکنرهاکهراخداي         کردنبندگیآیینوخدمتطریق«

)1381:212حافظ،(

  »با«مترادف.8

  »آزماییاینازبیشتاباشرام           آیمبهآزمایشازمننگارا«          

)1385:394سیستانی،فرّخی(

  »بر«مترادف.9

  »رابادنشانخاكاززیرتر            رابیدادآتشبریزآب«                

)1384،9:نظامی(

  »در«مترادف.10

  »نبردآمداندرتنگکهبگویش      بازگردراروزرسیشباگر«           

  )1،283ج،1389،فردوسی(

  »تا«مترادف.11

  »اودیاردراودشمنهیچناکشته            نماندراشبانگاهرزمگاهبهروزي«      

)1385،341سیستانی،فرّخی(

  »به«مترادف.12

  »نمايکمفضلراشیفتهروزگاراین    روزگاراستفضلدشمنسعدمسعود«

  )1384:105سعد،مسعود(

: 1321، فیعو(»نشینندزورقدرتابفرمودرامرددویستشد،خبرحالینا ازراطاهر«

236(.  

  »دربارة«مترادف.13
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  .)75، 3ج : تا ، بیجوینی(»روداستکشافوبحثراگذشتهاحوالآنکهفرمان«

  »برابردر«مترادف.14

  »نه مغفر است و نه جوشن ،رازخم ملک       نیاید قیاس خلق در این بابراست «

  )169: 1368، قبادیانی(

: 1324، بیهقـی (نیستصبرچونچیزيهیچرامحنتکهامپوشیدهصبرپیراهنسوم«

339(.  

درورود مـی کـار بـه اضـافه حرفمعنايدر»را«گاهنیزامروزرایجفارسیزباندر

حـرف ي»را«گـاه هـر .کنـد مـی ایجادبیشتريعتنوزبانی،ساختارهايتغییروتبدیل

دربیشـتر ،کنـد  مـی بـازي رامکـان یازمانقیدنقشکهگیردقراراسمیازبعداضافه

درراسـاعتی او.ماندمدوستمخانۀدرراشبمن«:مانند؛رودمیکاربه»براي«معنی

  .ساعتیبرايوشبیبرايیعنی؛»زدقدمپاركکنار

واردسـخن بهاي لطمهآنبرداشتنورسد مینظربهزاید»را«نخستنگاهدرهالبتّ

ودهـد  مـی نشانراساعتطولوشبطول»را«اینکهداشتتوجهبایداام،کند نمی

ـ راعملآنساعتیکطولدروشبطولدرکهستا آنگویندهمراد سـاخته قمحقّ

  .است

ازآنهـا تبـدیل وجمالتساختارتغییرباکهکرداشارهموارديبهتوانمیهمچنین

دررا»را«حـرف وکـرده تبدیلمتممبهرافاعلاسنادي،هايجملهبهفعلیهايجمله

فاعـل شـوند مـی سـاخته تامفعلباکههاییجملهدر.استدادهقراراضافهحرفمقام

هـر ولی.»نداردوفاکسیبهدنیا.نداردپایانیراهاین«:مانند؛رودمیکاربه»را«بدون

کـه شـود مـی تبـدیل مـتمم بهفاعل،رودکاربهاسناديفعلباهمراهفاعلهمینگاه

وفـا کسـی بـه رادنیـا .نیسـت پایانیراراهاین«:مانند؛آیدمی»را«اضافۀحرفهمراه

  .»نیست

:شـنویم مـی هروزمرّزباندرراجمالتیچنین،قدیممعهودومرسومطریقبهگاهو

  .»دارندنگاهرایکدیگراحترامکه بگوییدرامردم«

  اضافهکسرةنشانۀي»را«.3

:1382فرشـیدورد،  (اند کردهتقسیمدستهچندبهرااسمیهايگروهدستور،پژوهشگران
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سـاخته آنهـاي  وابستهواسمیکازبیشیااسمیکازآنهاازکدامهرکه)338-375

ایـن اگـر .باشدگردانگاهوبیایدآنازپسیاپیشتواند میاسمهاي وابسته.شوند می

دروپیوسـته اسـمی گروهآنبه،شوندملحقاسمبهبالفاصلهوواسطهبدونها وابسته

انی،بیصفاتتواندمیاسمهاي وابسته.گویندگسستهاسمیگروهآنبهصورتاینغیر

ایندرآنچه.باشد...و)بدلشبه(شاخص،الیه مضافشبه،الیه مضافترتیبی،عددصفات

مضافبرالیه مضافتقدیمازکهاستاسمیگسستۀهاي گروه،استبحثموضوعمقال

»را«آنپـی دروشـد  مـی مقـدم   مضـاف برالیه مضافگاههردیربازاز.شود میحاصل

پدیـد سـاختاري وگسـیخته ازهـم اسـمی گروهءجزدوکهبودآندهندةنشانآمد،می

؛1370:203معـین، (نامیدنـد  مـی »اضافهفصل«گاهو»اضافهکف«گاهراآنکهآورده

الیـه  مضـاف نشـانۀ را»را«حـرف مـا، روزگاردستورنویسانغالباام.)2535:87تجلیل،

:1372،پـور  خیـام  ؛1367:367رهبر،خطیب(دانآوردهشماربهاضافهکسرةراآنوگرفته

ازايجملـه نقـل بـا تجلیلجلیلدکترومعینمحمددکتر.)1371:325شریعت،؛177

ودانسـته مضـاف برالیهمضافتقدیمرااضافهفصلیافکشکالاَازیکیقبفهیدستور

عمـر راآدمـی «:اند آوردهچنینمثالیوشود میمفعولبهلمبدالیه مضافآناند گفته

  ).1354:959تجلیل، ؛203: 1370معین، (استعزیزآدمیعمریعنی؛»استعزیز

هـاي  گـروه ذیلدررها،تأخّوتقدیمنوعاینگفتبایدمزبورمطالببهتوجهباحال

مفعـول نشـانۀ تواندنمیروینا ازاست؛اضافهکسرةنشانۀ»را«وگیردمیقرارگسسته

واستاسناديفعل،شدهمطرحمثالدرزیراسازد،لمبدمفعولبهراالیه مضافیاباشد

کسـرة جايبرواستمقدم  الیه مضافنشانۀ»را«حالعیندرونداردمفعولبهنیازي

غاتلّلاغیاثفمؤلّازنقلبا،خودسخنازيدیگربنددرمعیندکتر.استنشستهاضافه

:مصـرع درچنانکـه آرنـد، اضـافت کسرةبدلراکلمۀگاهیکهدانستباید«:نویسدمی

عـین نیـز الغنـی  نجماالدب نهجدر.نیوشندگانشکیب:اي"شکیبرانیوشندگانربوده"

  .)همان: معین(»استآمدهگفتاراین

گـاه هـر کـه رسـاند  مـی نتیجـه ایـن بهراماآنازحاصلنتایجوپژوهشگرانآراي

م شود مضافبرالیهمضافاسـمی گروهراآناستبهتر،گیردقرارآنپیدر»را«ومقد

عـا ادایـن اثبـات بـراي .آوریمحساببهاضافهحرفنشانۀرا»را«آنوبدانیمگسسته
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:شود میذکريمتعددشواهد

  »روزنراقرزستا تنگسخت      میدانراحرصستا فراخبس«

.)289: 1320،زاقعبدالرّینالد جمال(»رزقروزنِ«و » حرص میدانِ«

»بودحاصلرختنورازروشنیرادیده      بودمنزلتوامکويسرآنکهبادیاد«

  .)1381:160حافظ،(»دیدهروشنیِ«

  »روان بیتنیچونمنمدردشز      جوانآنبرفتنوبت،بودمرا«

»8:344ج، 1386،فردوسی(»مننوبت(.  

  »شنوندآواصبحدمجرسزرابختیان    شنونداینجاطلبنداياینجاستمقصد«

  .)1385:100خاقانی،(»بختیانآوايِ«

  »زداي غمطبعمراگرفتغمزنگار      بلندتهممراگشتپست«

»تهم1384:104سعد،مسعود(»منزدايِ غمطبع«و» منبلند(.  

  »دراندازیمنوطرحیوبشکافیمسقفرافلک    اندازیمساغردرمی وبرافشانیمگلتابیا«

»1381:291حافظ،(»فلکسقف(.  

4.اضافهفصلوفک  

فارسـی زبـان دسـتور دربـارة مبـاحثی دیربـاز ازنویسـان لغتوشعرناقدانومانحکی

ونـدارد چنـدانی قـدمت ـ البتّه با نگاه نو ـ  فارسیزباندردستورنویسیاام،اندنگاشته

نخسـتین، هـاي گـام دررویـن ا ازگذرد؛نمیآنتبیینوتدوینازسالصدیکازبیش

رهگـذر ایـن ازوبـوده یـا فرنگـی   ترکـی وعربیزباندستورهايدستورنویسان،الگوي

ایـن ازیکی.استیافتهراهفارسیزبانبههازبانآنازتعبیراتواصطالحاتازايپاره

فارسـی تیسـنّ دسـتورهاي بهعربیزبانازکهاستاضافهدرفصلیافک،اصطالحات

میـان درسـخنی اضـافه فـک ازفارسـی زبانبرعکسعربینحودر«چهاگرشده؛وارد

گفتگـو آنفـک ازبتـوان کهندارد)کسره(ثابتیاعرابمضاف،فارسیمانندزیرا،نیست

بـا آنهـا بـین وکننـد  مـی خـارج اضافهحالتازراالیه مضافومضافوقتیولی،داشت

اصـطالح بـا راآن،افکنندفاصلهآنجزوندانعت،قسم،ظرف،به، مفعولٌمانندکلماتی

  .)1354:960تجلیل،(»کنندمیبیانفصل

تنهـا نـه وشودمیگرفتهکاربهگستردهطوربهفصلوفکاصطالحدو،فارسیزباندر
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سلبنیزصفتوموصوفمیانندرتبهگاهکه،اندازد میفاصلهالیه مضافومضافبین

  :است نمایاناضافهفک»بیژن جوان«دربیت زیر که  مانند؛کند میحرکت

»پهلوانگوهرآنبجنبیدش      جوانبیژنگفتچنینگرگینچو«

)2،661ج:1389شاهنامه،(

روش بـدین ،استاضافهحالتازکلمهدوکردنخارجاند گفتهاضافهفکتعریفدر

بـه عمـل اینوسازندمقطوعرااضافهوکنند خارجاضافهحالوصورتازرااسمیکه

کـرده اسـت  اشـاره آنقسـم سـیزده بـه معیندکترکهپذیرد میانجاممختلفهاي  راه

وسومبندهاي،داردارتباطماموضوعبهمباحثایندرآنچه.)207-1370:202معین،(

چنـین گاههرکندمیبیانودارداشارهمضافبرالیه مضافمتقدبهکهستا آنچهارم

افتـاده فـاق اتّاضـافه فکعملگیرد،قرار»را«حرفالیه مضافازپسودهدرخفاقیاتّ

استداشته اظهاروکرده مطرحظریفینکاتتجلیلدکتراظهاراتی،چنینپیدر.است

اضـافه فـک دیگـر ،انـدازد فاصـله الیهمضافومضافمیاناضافه،حرف»راي«کهآنجا

  .است»اضافهفصل«بلکه،نیست

آنچـه بـه توجهباااماست،صحیحعربیزبانسیاقوسبکبرارجمنداستاداننظر

اسـمی هـاي گـروه مصـداق ،مـوارد گونهاینکهستا آنبرنگارندهآمد،پیشینبنددر

  .استاضافهکسرةنشانۀنیز»را«وگسسته

اشـاره هایی نمونهبهتوان میاند، کردهذکرپژوهشگرانکهشواهديومواردبرعالوه

هـیچ ،شـواهد گونـه ایـن در.اندعربیزباندراضافهفصلیافکمصداقدقیقاًکهکرد

اضـافه، حرفي»را«فقط وشود نمیدیدهالیه مضافومضافنحويساختاردرتغییري

نقـش جمـالت همـۀ درحـرف اینآنکهضمن.کند میخارجاضافیحالتازرااسمدو

یـا الیهمسـند گـاه واستغیرصریحیاصریحمفعولآنازپیشاسمگاهندارد؛سانیک

و،اضـافه فک،نباشدفاصلهالیهمضافومضافبینکهآنجا،ساختاريچنیندر.مسند

روشنبراي.شود مینامیدهاضافهفصل،شوندحایلکلماتازگروهییاوکلمهکهآنجا

  :ایم ، ارائه کردهشواهدباهمراهوبندي  تقسیمگروهچهاردررامباحثموضوع،شدن

  صریحمفعولنشانۀواضافهفصلیافکي»را«.الف

  »مرامگرگیتیزنیافتزبونگویی      مراجگرغربتکژدمکردآزرده«

)1384:11،قبادیانی(

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


 191/ در برخی متون فارسی » را«کاربردهاي خاص

  »امرکمربنديچهخیرهخشکنالاز      منراهبهنالیوتوحجتیکهگویی«

)13:همان(

دهوزنبهرز«   »رافرسودهمردروانبپیچد      رادودهوزا

  )8:344ج، 1386،فردوسی(

  حغیرصریمفعولنشانۀواضافهفصلیافکي»را«.ب

  »مراسربهاندهازبرآیدهمیصفرا      بنگرمژرفهمیچوخویشتنحالدر«

  )1384:11،قبادیانی(

ا« رخاطرب  زترروشنمنو اید      قمرا ربهن   »مراقمرمقرّهیچکا

)12:همان(

  مسندالیهنشانۀواضافهفصلیافکي»ار«.ج

  »مراسفرمجالستا هفتمچرخبر          شبوروزاستزمینبهمسکنمهرچند«

  )همان(

  »مراوزرومفرّحشروحسابروز           خداايتوسويبهکهجزنیستکهدانم«

  )13:همان(

زترپاك            ستا ترپاكچههاآبزاگرزمزم«   زارستا زمزما   »مراا

  )125:همان(

  »مراشماربدوگرددآسان          حشربهآنکهفدايجاننکنمچون«  

  )همان(

  »مراخمار بیگشتخردزسر                  مرانورزپرگشتخردزدل«  

  )126:همان(

  مسندنشانۀواضافهفصلیافکي»را«.د

  »امریارتونیستیاگرشاید           بسطاعتوعلمامروزمنیار«     

  )1384:125،قبادیانی(

  »مراقدروقضارهبرنددوهروین             کندقدروقضازحذرهمیکسهر«      

  )13:همان(

  »مراکاره بمحتشمآنحشمت            نبودستمکسیبرنکنمچون«    

  )125:همان(
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  »مراپیشکارگشتبدودوهر             سخنوزبانوگشتمبدوهست«    

  )126:همان(

آنپایاندروشودایجادفاصلهالیه مضافومضافمیانجاهرکهشود مییادآوري

گـاه زیـرا دانسـت؛ اضافهفصلیافکنشانۀراآنتواننمیگیرد،قرار»را«اضافۀحرف

یـا گـروه قیـد و فعـل و ماننـد  دیگـر کلمـات کـه اسـت ايگونهبهکالمسیاقوسبک

»را«جمالتـی، چنـین در.آوردوجـود بـه گسسـته هاي گروهتواند میدیگراي وارهجمله

  :مانند؛استمفعولنشانۀ

راتخمینولتخیصعوةاین      دبنپرفکندپرعشقشهباز«

  »راپروینورفعتشکستدندان         سایداوبندةپايکهسنگی                 

)صفاي اصفهانی(

باصریحمفعولکهاستعیطبیوهستنديمتعددافعال،شودمیمالحظهکههمچنان

  .شودظاهر»را«نشانۀ

  تأکیدوزایدي»را«.5

در.استداشتهتأکیدجنبۀبیشترورفتهکاربهیگاهفارسیزبانمتوندرزایدي»را«

رازایدي»را«ازبسیاريهاي نمونه.شود نکته شنیده میایننیزاخیرروزگارمردمزبان

  :کردجستجوفردوسیشاهنامۀدرتوان می

  »جفتجفتجدارابداریدشان      گفتباهوشهوشنگجهاندار«

)19، 1ج ،1313فردوسی، (

  »راونهیبازگشتخیرههمی           ورارکیبويپاببوسید«

)104: 9ج، 1386،فردوسی(

  .)1325:56،کاشانی(»راستمؤمنانخاص،علم«

  .استرفتهکاربهتأکیدبرايرا،

  »راثواببرايبریزمنخونتو      وبالبودخونریختناگرچهمجرم«

)1388:125تبریزي،سمدرازنقلبه(

  »وسنباباشمروزشبهمهباشموسنبی                     ارتوبهرازمنواستروزبهناخفتنرسم«         

)1375:80منوچهري،(
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یزمن« اشکیبماگرچهن   رامصلحتبرايدوروزي           ن

  »گیرمخویشکاردنبالۀ             گیرمپیشصبروبنشینم           

)1371:818سعدي،(

  :شود میتکرارزایدطوربهمفعولیرايی همگاه

  »ارتوارزبهرازنیازارم      راتومرزوبومبردپسایناز«  

)8،418ج، 1386،فردوسی(

ازیکیبهرز«   »رادودهومیهنبرانداختم        رابودهگمب

  )26: 5، ج 1967فردوسی، (

سوگندسرانجام تاکرداصرارآنقدر«:امروزمردمزباندرزایدي»ار«ازهایی نمونهو

  .»روند میپیادهرامدرسهتاخانهازنآموزادانشبیشتر«یا » خوردار

  نهادبا»را«آوردن.6

اينشـانه ماروزگاردروشودمیدیدهگذشتهمتوندربیشترنهادازبعد»را«استعمال

  :نیستآناز

غـم راه کـ ،آیـم گرفتـار وسـت ا شترگویندغرضبهحسوداناگرکه،خاموشیگفت«

  .)71-1369:70،سعدي(»کند؟منحالتفتیشتاباشدمنتخلیص

  .)84: 1341،بلعمی(»هافتادهجدبهرااحو.سراندیبکوهبهافتادهندوستانبهآدم«

  .)3:130، ج 1343رجانی، اال(»آیدمنطلببهرااو«

  »هرکس بر آزر بتگرنفرین کندي       رز تفکّ راگر کرد این عزم کسی «

  )507: 1368، قبادیانی(

  »مرابه گوش آمدش بانگ رخش       چو دید آن درخشان درفش مرا«

  )6:1673، ج 1386فردوسی،(

مهری« د و  ب و  ا ا  ب ج  ا ت   »آرزو کرد گاه راشاه شبان زاده       کی 

  )9:3508همان، ج (

  مجهولافعالبا»را«کاربرد.7

حـذف جملهساختارازفاعلکهمعناستبدان،شودمجهولجمله،متعديفعلگاههر

طوربهوشود  میفاعلبنایمفعول،،ترتیببدیناست،گرفتهراآنجايمفعولوشده

همـراه »را«حـرف ،گذشتهمتوندرندرتبهگاهاماگردد؛ میحذف»ار«فحرطبیعی
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  :شود میاشارهآنازاينمونهبهکهاسترفتهکاربهمجهولفعلبا

دورکـار سـر ازرااو،دادخواهـد راهخللـی ،باشدآندمقلّکهیمهمبهکسیهنراگر«

ـ (»آیدنمودهصیانتخیانتآنازرااتمهمجانبوشودکرده ،رهبـر خطیـب ازنقـل هب

1367:374(.  

  گیرينتیجه

کـار بهاضافهحرفنقشدربیشترگذشتهدر»را«،شدمطرحمقالهمتندرآنچهبربنا

مفعـول کهزمانیفقط نیزاخیرروزگاردرواستبودهصریحمفعولنشانکمترورفته

وفـک قـدما راآنچـه کـه شد اشارههمچنین.آید می»را«همراهباشدمشخّصومعین

راآنهـا سـت ا بهتـر ونداشتهتطبیقآنعربیمصداقباهمواره،ندنامید میاضافهفصل

شـمار بـه اضـافه کسـرة نشـانۀ راالیهمضافازبعدي»را«وبنامیمگسستهاسمیگروه

عربـی نحوبامنطبقاضافهفصلوفکتاشدبه دست داده الگویی،اینبرعالوه.آوریم

آشـکار ،داردعهدهبرآنایجاددر»را«حرفکهرانقشیوشودبررسیفارسیزباندر

غیرصـریح مفعـول ،صـریح مفعـول مسندي،الیهی،مسندنقشچهارآننتیجۀکهسازد

بـه زایـد طـور ه بوتأکیدبرايگاهمذکور،هاي نقشبرافزون»ار«اینکهسرانجام .است

  .استشدهدیدهنیزمجهولفعلباهمراهندرته بورفته میکار

  منابع

ـ    التّمنتخب اسرار ، )1320(ابوسعید ابوالخیر  ، انتخـاب  سـعید یخ ابـی وحیـد فـی مقامـات الشّ

.وزارت فرهنگ، تهرانمرحوم احمد بهمنیار،

  .، تهران، فاطمیدستور زبان فارسی، )1371(احمدي گیوي، حسن و حسن انوري 

، تصحیح دکتر پرویز ناتـل  ارسمک عی، )1343(االرجانی، فرامرز بن خداداد بن عبداهللا کاتب 

.انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،خانلري

س رضوي، تهران، علمـی و  ، به تصحیح محمدتقی مدردیوان، )1364(محمد، علی بن انوري

  .یفرهنگ

 محمـد به کوشش  محمدتقی بهار و، به تصحیح تاریخ بلعمی، )1341(محمدعلی بلعمی، ابو

.اداره کل نگارش وزارت فرهنگ، تهرانپروین گنابادي،

، بـه اهتمـام دکتـر غنـی و     بیهقیتاریخ ، )1324(بن حسین  محمدبیهقی، خواجه ابوالفضل 

بانک ملی ایران،تهراناض، دکتر فی.

  .ماض، تهران، علاکبر فی، تصحیح علیتاریخ بیهقی، )1384(بیهقی، ابوالفضل 
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  .، مجلّۀ گوهر، شمارة یازدهم و دوازدهم»فک و فصل در اضافه«، )1354(تجلیل، جلیل 

کامل استاد جمـال الـدین محمـد     دیوان، )1320(زاق اصفهانی بن عبدالرّ محمدالدین لماج

، به تصحیح و حواشی حسـین  سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم ؛بن عبدالرزاق اصفهانی

.ارمغانتهران،وحید دستگردي، 

، به سعی و اهتمام و تصـحیح  تاریخ جهانگشاي جوینی، )1312(ین عطاملک الدجوینی، عالء

.نامبی ،مشهدامه قزوینی،علّ

محمـد قزوینـی و قاسـم     ۀ، از روي نسـخ دیـوان ، )1381(الدین محمد  خواجه شمسحافظ، 

  .ارشاد اسالمی وغنی، به خط کیخسرو خروش، تهران، وزارت فرهنگ 

  .راادي، تهران، زوین سجد ضیاءالدتصحیح سی،دیوان، )1385(الدین بدیل  افضلخاقانی، 

مشـتمل بـر    ، کتـاب حـرف اضـافه و ربـط    ان فارسیدستور زب، )1367(خطیب رهبر، خلیل 

  .سعديتهران، ، شرح و اصالحات معانی و کاربرد حروفتقسیم و تعریف و 

  .، تهران، کتابفروشی تهراندستور زبان فارسی، )1372(. پور، ع خیام

، )برگزیده قصـاید مسـعود سـعد سـلمان    (از کوهسار بی فریاد، )1384(سعد سلمان، مسعود 

  . ي نوریان، تهران، جامیدگزارش مهگزینش و 

  .ی، به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران، خوارزمگلستان، )1369(الدین  مصلحسعدي، 

محمـدعلی  ة شـد تصـحیح  ۀ، از روي نسـخ شیخ سعدي اتیکلّ، )1371(ـــــــــــــــــــ

.سفروغی، تهران، ققنو

  .یغالمحسین یوسفی، تهران، خوارزم، تصحیح بوستان، )الف 1384(ــــــــــــــــــ

  .شاهعلییصف، تهران، رهبرب خطیل خلیش کوشه ب، گلستان، )ب 1384(ـــــــــــــــــ

  .راا، تهران، زو، به کوشش مظاهر مصفّدیوان، )1389(ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی، 

  .، تهران، اساطیردستور زبان فارسی، )1371(شریعت، محمدجواد 

.، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهرانشاهنامه و دستور، )1377(شفیعی، محمود 

، بـه اهتمـام دکتـر    بهـرام چـوبین از ترجمـه تـاریخ طبـري     ، )بی تا(بن جریر  محمدطبري، 

.کبیرامیرتهران، اهللا صفا، ذبیح

، تهران، تقی بهارمحمد، به اهتمام منتخب جوامع الحکایات، )1324(محمدبن  محمدعوفی، 

  .وزارت فرهنگ

محمدرضـا شـفیعی کـدکنی،    ح تصـحی ، یـر الطّق منطـ ، )1385(، فریدالدین نیشابورير اعطّ

  .تهران، سخن

  .رازو، تهران، استعالمید محمح تصحیه ب، االولیا!تذکر، )1390(ــــــــــــــــــــــــــ
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  .بروخیم ناشر، تصحیح مجتبی مینوي، ویس و رامین، )1338(گرگانی  فخرالدین

 بحثـی در شـرح احـوال و روزگـار شـعرا،      : خـی سیسـتانی  فرّ)1341(غالمحسـین ،یوسفی

.کتابفروشی باستان،مشهد

  .را، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، زودیوان، )1385(فرّخی، ابوالحسن علی بن جولوغ 

ـ  شـاهنامه ، )1313(فردوسی، ابوالقاسم  مینـوي و سـعید   قبـال و مجتبـی   اس ا، تصـحیح عب

.ناشر بروخیم،، تهراننفیسی

ف المعـار !دایر، تهران، مطلقی خالقل جالش کوشه ب، شاهنامه، )1386(ــــــــــــــــــ

  .یاسالمگ بزر

نوشـین، مسـکو،    .یف، زیر نظـر ع اهتمام رستم علی ه، بشاهنامه، )1967(ــــــــــــــــــ

  .يحاد جماهیر شوروآکادمی علوم اتّ

  .، تهران، سخندستور مفصل امروز، )1382(فرشیدورد، خسرو 

، به تصحیح مجتبـی مینـوي و مهـدي محقّـق، تهـران،      دیوان، )1368(قبادیانی، ناصرخسرو 

.دانشگاه تهران

، بـه تصـحیح   مصـباح الهدایـه و مفتـاح الکفایـه    ، )1325(الدین محمود بن علـی  کاشانی، عزّ

  .یین همایی، تهران، سنایالدجالل

، بـه اهتمـام حمیـده    دستور زبان فارسی، )1388(مدرس تبریزي خیابانی، میرزا محمدعلی 

حجازي، با دو مقدمه در شرح حال مؤلّف از استاد شیخ جعفر سبحانی تبریـزي و دکتـر مهـدي    

  .محقق، تهران، مؤسسۀ مطالعات اسالمی

، مشـهد، دانشـگاه   گشتاريدستور زبان فارسی بر پایه نظریۀ ، )1374(الدینی، مهدي !مشکو

  .فردوسی

  .، چاپ پنجم تهران، امیرکبیراضافه، )1370(معین، محمد 

.را، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران، زودیوان، )1375(، احمد بن قوص منوچهري

  .ر، تهران، امیرکبیمثنوي معنوي، )1336(ین الدجاللمولوي، 

  .، چاپ یازدهم، تهران، توسرسیدستور زبان فا، )1370(ناتل خانلري، پرویز 

  .ر، تصحیح مجتبی مینوي، تهران، امیرکبیکلیله و دمنه، )1386(نصراهللا منشی، ابوالمعالی 

، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردي، مخزن االسرار، )1384(الیاس بن یوسف نظامی، 

ارتهران، زو.  

.، تهران، سمت)1(فارسی  دستور زبان، )1381(وحیدیان کامیار، تقی و غالمرضا عمرانی 
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