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چکیده

تاکنون ،دربارۀ سازۀ «را» ،پژو هشهژایی گونژاگون صژور گففهژ
است« .را» ب عنوان یک سازه ،در زبان فارسژی ،بسژاد

وژوب بژا یی

دارد دربارۀ نقشهژا اایاژاههژا نن در الهژ  ،ازدیژ گاههژا
دهفا

بحث شژ ه اسژت .دربژارۀ ایژع عنصژف ،بفرسژیهژایی صژففا

صور  ،گفهلژانی تهفیقژی صصژور  -گفهلژانی) صژور گففهژ

نهایجی گوناگون ب دست ند ه اسژت .در دقالژۀ حاضژف کوشژی هایژ
ایع سازه را در زبان فارسی ادف ز بفرسی کنی

بژ یع دنوژور ،تنهژا

گونۀ گفهار صدحا رها ) را د ّنوف وفار دادهایژ  .در پژو هشهژایی

ک تاکنون ،دربژارۀ «را» صژور گففهژ اسژت ،پو هشژافان تژش

کفدهان ایع عنصف را تنها ب عنوان یک سازه دوردتوا وژفار دهنژ

درحالی ک دح دکفدن «را» ب یک نقش دواژب دژیشژود دیاژف

 .1دانشیار عضو هیأ عهلی گف ه زبان شناسی دانشااه الزهفا صس) Faridehaghbin@Yahoo.com
 .0دانش ندوخه کارشناسی ارش زبان شناسی دانشااه الزهفا صس) hama_asadi68@yahoo.com
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انب ها کارکفد ایع عنصف ،نادی ه گففه شون از ایژع ر  ،در
پو هش حاضف ،نقشها دهع د ایع عنصف را بفرسژی کژفده نشژان

دادهای ژ «را» تنهایژژک سژژازه نیسژژت بهک ژ دن ژ یع سژژازه اسژژت ک ژ

کارکفدهایی دهع د دارن  .یکژی از دسژها ردها دیاژف دقالژ  ،ایژع

است ک بفخشف نوف بسیار از زبژانشناسژان دسهورنویسژان« ،را»
نشانۀ دعففای نیست در اوع ،انطباق دفعژو

یکژی از نشژان هژا

دعففای در زبان فارسی ک شفایط گفهلانی است ،ایع ابهام را ایجاد

کفده است .از نن سو  ،یکی دیاف از نقشهژا «را» -کژ ازالهژ

دسها ردها دقالۀ حاضف ب شلار دیر د -غایهلن
زبان فارسی است.

واژههای کلیددی :نشژاناف غایهلنژ
حالت ،دعففای.

ایع تژک اژ در

 ،نشژاناف دفعژو  ،نشژاناف

 .1مقدمه

بفاساس شواه تاریخی ،سازۀ«را» از د رۀ فارسی باسهان ،در زبان فارسی ب کار دیرفه

تژا

ادف ز نیز در ایع زبان ،ب حیا خود اداد داده است .ب گفهۀ ابوالقاسلی ص« ،)082 :1387را»
در زبان فارسی باسهان ،ب صور  rādiاود داشه اسژت .ابوالقاسژلی ایژع عنصژف را ذیژ
حف ف اضاف بفرسی کفده دعهق است حف ف اضاف در ایفان باسهان ،عاد ان یعنژی در
حالت اس دفبوط ب ننها دخالت دیکنن  .در ایع د ره ،حف ف اضاف پیشاز دعلو هژا
خود یا پساز ننها ند هان  .ازنوف ایع زبانشناس« ،را» در دهون کشسیک فارسی ،ب دعنژا
«بفا » ،نشانۀ دفعو در اله  ،اانشیع کسفۀ اضاف
ب دعنا «داشهع» بژ کژار رفهژ اسژت.

درصور هلفاهژی بژا فعژ «بژودن»،

ص )1387 :009در ادادژ گفهژ اسژت« :را» در زبژان

پههژژو اشژژکانی ،بژ صژژور  roởدر زبژژان فارسژژی دیانژ  ،بژ صژژور  rāyندژ ه بژژفا
نشاندادن کسی یا دیز اسهفاده ش ه است ک کار بفا نن انجام دیشود rāy .بژ صژور
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«را» ب فارسی در رسی ه است .در زبان فارسی دعاصف ،دربژارۀ ایژع عنصژف ،پژو هشهژا
بسژژیار انجژژام ش ژ ه شژژای هژژی تژژک اژ ب ژ ایژژع ان ژ ازه ،دژژوردبحژژث زبژژانشناسژژان
دسهورنویسان اوع نش ه است .بیتفدی  ،در نین ه نیژز دربژارۀ ایژع تژک اژ دشژک نفژفیع،
پو هشها بسیار انجام داده خواه ش

از ننجا ک هنوز ه دربارۀ نن ،ناگفه هایی باوی

دان ه است ،دقالۀ حاضف را ب بفرسی ایژع عنصژف اخهصژا

دادهایژ  .در بخژش د م دقالژ ،

پو هشها انجامش ه دربارۀ ایع عنصژف را ن رده دیژ گاههژا گونژاگون را دربژارۀ نن
بفرسی کفدهای  .در بخش سوم ،رخداد «را» اایااه نن را در اله ها فارسژی توصژی
کفدهای  .در بخش دهارم ک وسلت تحهیهی دقال است ،ایع عنصف را ب د دسهۀ اابار
اخهیار تقسی کژفده الهژ هژایی را تحهیژ کژفدهایژ کژ ساخهشژان بژ ن اژود «را»،
نادسهور است یژا در هژف صژور  ،ساخهشژان دژ بژا اژود «را» دژ بژ ن نن ،شژکهی
دسهور دارد .شایان ذکف است ک اخهیار بودن «را» باعث نادسهور ش ن اله نلیشود
لی دگفگونیهایی دعنایی را پ ی دین رد .در بخش پنج  ،دسها ردها حاص از دقالژ
نهیج گیف را ذکف کفدهای .
 .2بررسی دیدگاههای پیشین

دربارۀ «را» ،پو هشافان ایفانی غیفایفانی ،تحقیقا بسیار انجام دادهانژ  .دعژیع ص:1331
 )78دربارۀ نقش دعففای ایع عنصف سخع گفه

نن را یکژی از عوادژ دعففژ سژاز دانسژه

است صادوی ص )11 :1330نقش اصهی ایع عنصف را ب دفعژو  ،دنحصفدانسژه

خارفنشژان

کفده است «را» گاهی نیز بفا دعفف کژفدن بژ کژار دژیر د حژااهی ص )1328ازدیژ گاهی
صور

دروالب نوفیۀ گشهار  ،ب ایع دسئه پفداخه

با تواژ بژ دفهژوم سهسژه دفاتژب

رابط هژا نحژو داننژ فاعژ  ،دفعژو صژفیع دفعژو غیفصژفیع هلانژیع سژ اصژ
بازدهی ،1وانون تنبهی پیشرفت

0

وواع اسهنساخی ،3رخداد ایع عنصف را پیشاز فعژ

توای کفده است .دی گاه حااهی کادش صور

توایژ

زم

بسژیار پیایژ ه اسژت .ازنوژف
1. Output Principle
2. The Advance Laziness Law
3. Copying Rules
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ارژنگ صادوی ص« ،)120 :1332را» نشانۀ دهل دفعولی اسژت اگژف بژا اسژ اژنس هلژفاه
شود ،نن را دعفف دیکن  .دبیفدق م ص )1330با تهفیق دی گاه نحو

کشدی ،1ایع دوضوب

را بفرسی کفده اذعان داشه است بیع حوزهها نحو کشم ،0ارتباری تنااتنژگ اژود
دارد از ایژژع ر

 ،دطالعژۀ یژژک حژژوزه بژ ن تواژ بژ حژژوزۀ دیاژژف ،اوژژعبینانژ نیسژژت

صدبیفدق م.)32 :1330 ،

با دنیع دی گاهی ،نوفیۀ خود را دربارۀ «را» بیژان کژفده اسژت.

دبیفدق م ص )30 :1330بژ نژوعی هژ بسژهای بژیع رفهژار نحژو
است.ا درعیع حا  ،با ذکف شواه

رفهژار کشدژی «را» دعهقژ

دربارۀ «را» ،ضف ر تفکیژک ایژع د دقولژۀ زبژانی،

یعنی نحو کشم را توای کفده دردجلوب ،اسهنباط خود را از رفهار «را» ایعگونژ اعژشم
کفده است ک در زبان فارسی ادف ز ،ایژع عنصژف ،نشژانۀ دبهژ ا اانویژ اسژت بژ عبژار
دیاف ،ب عقی ۀ دبیفدق م ،ایع ظیفۀ کشدی یعنی دبه ا اانوی بژودن ،فصژ دشژهف

هلژۀ

رخدادها «را» در زبژان فارسژی اسژت .از نوژف ارژنژگ ص« ،)38 :1373را» یکژی از حژف ف
اضافۀ ساده است «حفف اضاف  ،کهل ا است ک نقش اسژ یژا ضژلیف یژا گژف ه اسژلی را کژ
هلفاه نن ند ه ،نشان دیده

گاهی نیز نقش کهل ا را نسبت ب فع نشان دیده » .ا ص:1373

 )30دعهق است دفعو ب د صور در اله ظاهف دیشود :یکی دفعو دجژفد دیاژف
دفعو «رایی» .هفگاه دفعو  ،بیاناف دفهوم اس انس باش یعنی بژ اژا دفهژوم دعففژ یژا
نکفهبودن ،انس نوب را دشخص کن  ،بژ ن «را» بژ صژور دجژفد دژینیژ  .ارژنژگ
ص )30 :1373دفعو «رایی» را عبار از اس یا گف ه اسلی یا ضلیف دانسه است ک بع از
نن« ،را» نشانۀ دفعو ند ه باش  .ب عقی ۀ

 ،اس خا

اس دعففژ دژون دفعژو

اوژع

دیشون  ،حهلا ب «را» نیاز دارن  .شقاوی ص )129 :1373ازدی گاهی تک اژشناخهی ،داهیژت
ایع عنصف را بفرسی کفده صور کوتاهش ۀ نن را ب عنوان اژهبسهی ساده دژ ّنوژف وژفار
داده اسژژت زیژژفا ب ژ عقی ژ ۀ
یوگیها

« ،را» تژژوزیعی بفابژژفبژژا صژژور کاد ژ خژژود دارد .یکژژی از

اژهبست در زبان فارسی ،ایژع اسژت کژ تکیژ

ن افزایی اهوگیف دیکن

ابسژه نژ ارد ،از علژ کژفد

در صور نن ،هی گون خژ اتفژاوی اژود نژ ارد .توزیژع

 .1دنوور دبیفدق م از کشم ،هلان گفهلان است.

2. Discourse
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هلۀ اژهبستها ب اژه شباهت دارد واع ۀ حذف ب وفین  ،بف هلۀ اژهبستها از کسژفۀ
اضاف

« » تخصیص نکفه عل دیکن درحالی ک واعژ ۀ حفکژت را نلژیتژوان دربژارۀ

هی یک از اژهبستها ب کار بفد ص .)129 :1373از نوف

ص ،)129 :1373اژهبسژت سژادۀ

 /o/یک پیبست 1است زیفا در حوزۀ نفوذ گف ه اسلی وفار دارد ،بع از پای اوع دیشود
هلانیع پی اژۀ «را» حالت دسهور دفعو صفیع ،نقش کشدی 0دبهژ ا رژو دژ

را

در ساخت نشان دیده  .از نوف دشژکوهالژ ینی ص« ،)312 :1383را» اژۀ دسژهور ا پسژیع
است ک تنها ب دنبا گف ه اسلیا با دشخص ها نحو

ر ابط دسهور خا

دینیژ

هی گون دفهوم اژگانی ن ارد .داهوتیان ص )137 :1387دعهق است بفا نشژاندادن اسژ
در نقش دفعو  ،از س ر
اتصا

اسهفاده دیشود :تفتیب کهل ها ،اسهفاده از دفعژو نلژا «را»

اژهبست ب فع  .ب گفهۀ

 ،دفعو نکفه اس اژنس ،دفعژو نلژا نلژیگیفنژ ادژا

دفعو دسهقی دعفف با اسهفاده از «را» دشخص دیشود .بژ عقیژ ۀ

 ،گژاهی دفعژو نلژا

«را» با عناصف از دفعو دسهقی دینی تا اله را بفاسه کن

در ایع حالت ،دعلو با

وی زدان دفعو غیفدسهقی  ،هلفاه است .وهی دفعو نلا «را» بفا بفاسه ساز ب کژار
دیر د ،عنصف بفاسه ش ه ب نغاز اله دنهق دیشود .داهوتیان ص )103 :1387کاربفد «را»
انهقا عناصف ب نغاز اله ب ن ب ااگذاشهع اژهبست در اایاژاه وبهژی را دبه اشژ گی

ضلیف ناگذار دانسه ک یکی از رایجتفیع شیوهها بفاسه ساز اسژت .ینژ فور 3ص:1070
 )37دن یع کارکفد را بفا «را» بفشلفده ایع ادعژا را کژ «را» تنهژا نشژانۀ دفعژو اسژت،
گ راهکننژ ه دانسژه اسژت .ا یکژی از کارکفدهژا ایژع عنصژف را ندژ نش در بافژتهژا

تقابهی3دانسه

دعهق است اگف دفعو دوردبحث ب صور ضلنی ،ب عنوان یک  xخا ،

د ّنوف باش « ،را» پساز حفف نکفۀ « » وفار دیگیژفد .ینژ فور ص )37 :1070دعهقژ اسژت
«را» با بفخی حف ف اضژاف داننژ «بژ » ،وابژ تعژویا اسژت هلانژیع «را» نشژانۀ حالژت،

دعففای دفاع است .للبهون 2ص )139 :1083نیز با بیان دی گاهی دشاب  ،ایع عنصف را نشانۀ

 .0دنوور شقاوی از کشم ،هلان گفهلان است.

1. Proclitic
3. Gernolt L. Windfuhr
4. Contrastive Context
5. Ann, K. S. Lambton
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دفعو دسهقی دعفف در زبان فارسی دانسه است .ازلحاظ دسهور  ،دیس 1ص )30 :0993ایژع

عنصف را پسون دفعو دسهقی دعفف  0دانسه

دعهق است وهی اس دعفف  ،دفعژو دسژهقی

فع باش « ،را» دیپذیفد اگف «را» بفداشه شود ،دفعژو دسژهقی  ،نکژفه دژیشژود .کفیلژی
ص )03 :0993در بفرسی تک اژ «را» اذعان داشه است ایع عنصف هلیش بع از گژف ه اسژلی
دشخص ،دعفف یا نکفه دینی درحالی ک «را» پساز هلهاها نادشخص ایع گف ه ب کژار
نلیر د .در اوع ،کفیلی حضور ایع عنصف را دنوط ب ایژع شژفط دانسژه اسژت کژ گژف ه
اسلی ،فاع

اوع نشود ،دشخص باش

ب دهاردوب دفاهی نوفیۀ حاکلیت
تجلع دفهوم دفعو بودن

3

در سیطفۀ حفف اضاف وفار نایفد .کفیلی با توا
ابسهای ،دعهق است هفگاه در یک گژف ه اسژلی،

دشخصبودن 3اود داشه باشژ  ،حضژور «را» بژ دنبژا گژف ه

اسلی ،اابار است صب نق از دبیفدق م.)03 :1330 ،
ب رور کهی دیتژوان گفژت صژاحبنوفانژی هلاژون دعژیع ص ،)1331صژادوی ص،)1330
ارژنژگ صژادوی ص ،)1332داهوتیژان ص ،)1387للبهژون ص ،)1083ینژ فور ص )1070دژیس
ص )0993عش هبف اینک دعهق ن «را» نشانۀ حالژت دفعژو دسژهقی اسژت ،نن را دارا نقژش
دعففای نیز دیدانن

دعهق ن «را» نشانۀ دفعو دسهقی دعفف است البه ازدیان ایع گژف ه،

بفخی نیز دعهق ن عش هبف ایع کارکفد« ،را» نقشهایی دیاف نیز دیپذیفد .ین فور ص)1070
ایع را با بفخی حف ف اضاف  ،واب تعویا دانسژه

ارژنژگ ص )1373نیژز نن را از حژف ف

اضاف شلفده است .در اوژع ،ننهژا ایژع عنصژف را دارا نقژش حژففاضژاف ا دانسژه انژ .
بفخشف نوف زبانشناسان دسهورنویسان دعهق ب نقش دعففای «را» ،کفیلی ص )0993ایژع
نقش را بفا ایع عنصف نپذیففهژ

ازنوژف ا « ،را» فقژط نشژانۀ دفعژو هژا دشژخص اسژت.

شقاوی ص )1373داهوتیان ص )1387دربارۀ نقش کشدی دبه اش گی سازۀ هلژفاه «را» سژخع
گفه ان
نشان ها

داهوتیان ص )1387عش هبف اذعژان بژ نقژش دعففاژی «را» ،ایژع عنصژف را یکژی از
اژگانی ففاین دبه اساز

ب عنوان سازها بفا بفاسه سژاز بژ شژلار ن رده

1. John Mace
2. Definite
3. Obliqueness
4. Specificity
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است .دبیفدق م ص )1330نوف تازهتف را دطفح کفده اذعان داشه است «را» نشژانۀ دبهژ ا
اانوی

فص دشهف

هلۀ رخدادهژا «را» دانسژه اسژت .هلژانگونژ کژ دیژ ی  ،دربژارۀ

داهیت «را» کارکفدها نن ،نوف اابت اود ن ارد ب یع تفتیب ،داهیها با دن یع «را»
دوااهی ک با توا ب عوادهی هلاون بافت اایااه ساخهار نن در الهژ  ،نقژشهژایی
دهع د در اله ایفا دیکن .
 .3جایگاه «را»

عنصف «را» در گونۀ گفهار  ،ب صژور  o roظژاهف دژیشژود .شژک ا

هناژادی ظژاهف

دیشود ک اس پیشاز نن ،ب اک خه شود شک د م زدژانی بژ کژار دژیر د کژ اسژ
پیشاز نن ،ب هلخوان دنههی شود .حا  ،ایع سژاا دطژفح دژیشژود کژ «را» بژ دنبژا دژ
سازهها عناصف دینی  .هلانگون ک در بخش وب گفهی  ،دشکوهالژ ینی ص)012 :1383
دعهق است «را» ب دنبا گف ه اسلی با دشخص ها نحو

ر ابط دسهور خا

دینی

ادا نیا ایع عنصف ،تنها ب دنبا گف هها اسلی ظاهف دیشود؟ نلون ها زیف ،نشژاناف وژوب
«را» بع از فع هسهن :
 )1دخهف [ک دوها

وفدز بود] ر دی م.

 )0هفدی [خون ه بودم] ر ففادو

کفدم.

در ایع نلون ها« ،را» نشانۀ هسهۀ بن ها دوصولی است ب یع تفتیژب ،دثژا ص )1بژ ایژع
صور است« :دخهف ر ک دوها

وفدز بود ،دیژ م» .در سژاخهار الهژ « ،را» از اایاژاه

نشاناف هسهۀ بنژ دوصژو  ،بژ اایاژاه بعژ از فعژ حفکژت کژفده در هژف صژور  ،ایژع
حفکت،با انایزها صور گففه است .نجفی ص )10 :1333دعهق اسژت ایژعگونژ کژاربفد
«را» ،یعنی ن ردن نن بع از فع  ،نادرست است در دهون وژ ی

دهژأخف فارسژی نیژز در

گفهار ر زدفۀ دفدم ،سژابق نژ ارد بژا اژود ایژع ،هلژواره در زبژان فارسژی ،شژاه ن ردن
«را»بع از فع در گونۀ گفهار هسهی

با توا ب بسژاد بژا

کژاربفد ایژع عنصژف بژ یع

صور نلیتوان دنکف ایع اوعیت ش  .هلانگون ک دیدانی  ،ادژف زه در گونژۀ گفهژار ،
کاربفد «را» بع از فع  ،بساد

با دارد .کفیلی نیز دعهق است «را» ب دنبژا فاعژ  ،گژف ه
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حففاضاف ا

ازء اسلی در تفکیب {اس  +فع اسناد } ظژاهف نلژیشژود صبژ نقژ از

دبیفدق م .)03 :1330 ،ووب ایع عنصفپساز فاع  ،در دقایس با دیاژف اایاژاههژا

وژوب

نن ،بسیار کلهف است ادا دثا ها زیف نشان دیدهن در گونۀ گفهار « ،را» پساز فاع نیژز
ظاهف دیشود:

 )3منی رو 1ک با هزار زحلت ا د م ،رام ن ادن .حا دیخوا تو ر راه ب ن؟
 )3ا ن مزاحم رو اگ ی بار دیا زنگ زد ،شلارهشو ب ه تا حالشو بایفم.
«را» در دثا ص ،)3بع از فاع بن پیف

در دثا ص ،)3بع از فاع فع

زم ندژ ه اسژت.

افز نبف اینک در ایع دثا ها« ،را» بع از فاع وفار گففه است ،توا بژ ایژع نکهژ نیژز زم
است ک در ساخهارها دارا فع

زم« ،را» هلفاه گف ه اسلی صتنها دوضوب) اله ندژ ه

است .گاه نیز ایع عنصف بع از گف ه حففاضاف ا ب کار دیر د دانن :

 )2از خون تا دانشگاه رو د ی م.

 )3تا ب اینجا رو خوب ا د

.

 )7از تهفان تا اهواز رو با هواپیلا ا د م ،بقی شو با وطار.
ایع نلونژ هژا نشژان دژیدهنژ «را» سژازها نقشژی -دعنژایی اسژت نژ سژاخهار

زیژفا

گف هها حففاضاف ا  ،ن ب عنوان گف ه حففاضاف  ،بهک ب دنزلۀ گف ه اسلیا بژ کژار
رفه ان ک فاصهۀ بیع د نقط را د ّنوژف دارد .در نلونژ هژا زیژف« ،را» پژساز اژزء اسژلی
صدسن الی ) در ساخت اسناد ند ه ک در اوع ،گف ه اسلی دوضوب اله است:

 )8علی رو عشق است!

 )0مرامتو صفاست!

در نلونۀ زیف« ،را» پساز ساخت اسناد وفار گففه است:
 )19صا ن دخهف ک دوها

وفدزه) ر دیگ .

گاه نیز «را» پساز گف ه وی

 )11ی امشبو خونۀ دا بلون.

وفار دیگیفد دانن :

 .1سازهها دبه اش ه در دهع ،ب صور پفرنگ نشان داده دیشون .
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ند ن «را» پساز گف ه اسلی ،ب یهی است هلاان دربژارۀ نن ،اتفژاقنوژف دارنژ ادژا
بفسف دشخص ها ایع گف ه اسلی ،اخهشفنوف اود دارد دژثش دنژانکژ پیشژهف گفهژی ،
کفیلی دعهق است اگف د دفهوم دفعو بودن دشخصبودن در یژک گژف ه اسژلی الژع
شون  ،حضور «را» ب دنبا نن گف ه اسلی ،الزادی است صب نقژ از دبیژفدقژ م)03 :1330 ،
درحالی ک دبیفدق م ص )33 :1330با اسهناد ب الهۀ «سفک شیف را دیبُفَد» ،دعهق اسژت «را»
نشانۀ دشخصبودن نیست زیفا «شیف» ،اس انس نادشخص اسژت .در بخژش بعژ  ،دربژارۀ
ایع دسئه  ،بیشهفتوضیع خواهی داد .اکنون ،ب دثا ص )10توا کنی :
 )10دهیع مشقاشو نوشت.

در نلونۀ با « ،را» پساز گف ه اسلی دعفف با رابطۀ دسهور دفعو وفار گففه است.
 )13ص و بال رو دفع دیکن .

در نلونۀ ص« ،)13بش» اس انس نکفۀ نادشخص است زیفا حهی گوین ه ه دص اوی بفا
نن دهصور نش ه است.

 )13عهی حسن رو زد.
در نلونۀ ص« ،)13را» پساز اس خا

وفار گففه ک ربیعها دعفف

 )12دع کتابی رو خفی م ک علفا تو علف دی ه باشی.

دشخص است.

در نلونۀ ص« ،)12کهاب» اس نکفه ازلحژاظ دشژخصبژودن ،اسژلی دشژخص اسژت زیژفا
گوین ه دص اوی بفا نن دهصور ش ه است.
 .4نقش «را»

در بخش وب  ،دربارۀ ایع دسئه سخع گفهی ک «را» در د اایااههایی وژفار دژیگیژفد .در
ایع بخش ،ب ایع دوضوب دیپفدازی ک «را» در اایااهها یادش ه ،د نقشی ایفا دیکنژ
نشاناف دیست« .را» سازها است ک در هف اایااهی وفار گیفد ،نشان ا خژا

اسژت

در بسیار از دوارد ،تنها نبودِ نن ،باعث نادسهور ش ن اله دژیشژود البهژ گژاه نیژز «را»
عنصف اخهیار است ک حضور یا نبودِ نن ،در دسهور بودن اله  ،دااف نیسژت اگفدژ
حضور یا نبودِ نن ،باعث ایجاد تغییفها دعنژایی در الهژ دژیشژود .در ایژع بخژش ،بژ د
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دبحث پفداخه ایژ  :وسژلت  ،1-3بژ بفرسژی نقژش «را» در اایاژاهی اخهصژا

دارد کژ

حضژژور نن ،اابژژار اسژژت در بخژژش  ،0-3رخداد ایژژع عنصژژف را در اایاژژاهی بفرسژژی
دیکنی ک حضور نن ،اخهیار است ب ان دعنا ک نبودِ نن ،باعث نادسژهور شژ ن الهژ
نلیشود .شایان ذکف است ک بفا نشناتفکژفدن بیشژهف خواننژ گان بژا سژازۀ «را» ،در ذکژف
زم اسهفاده کفدهای .

دثا ها ،بیشهف از ساخهارها دارا فع
« .4-1را»ی اجباری

در نلون ها زیف ک دربژارۀ ننهژا سژخع خژواهی گفژت ،حضژور «را» الزادژی اسژت در
صور نبودِ ایع عنصف ،ساخت اله  ،نادسهور دیشود:
 )13دهفنو

ر تو نلایشااه دی م.
دشخص اله است ازلحاظ نحو نیز ب گژف ه

در ایع دثا « ،را» نشاناف دفعو دسهقی

اسلی ،حالت دفعولی داده است .اگف «را» از الهۀ ص )13حذف شود ،الهۀ نادسژهور ص)17
ب دست دینی :
 * )17دهفنو

دی م.

در الهۀ ص ،)17گف ه اسلی حالت ن ارد باعث ب دستدادن ساخهی نادسهور ش ه است.
حا  ،ایع ساا دطفح دیشود ک نیا «را» ب دنبا هلۀ دفعو ها دسهقی دژینیژ یژا خیژف
ب عبار دیاف ،هلۀ دفعو ها دسهقی « ،را» دیپذیفن یا خیژف .در اینجژا ،دشژخصبژودن،
اهلیت دییاب

دفعو دسهقی از ایع نوف ،ب د دسهۀ دشخص نادشخص تقسی دیشود.

کفیلی ص )01 :0993ایع عنصف را ب عنوان نشاناف دفعژو دشژخص ،دعففژ یژا نکژفه دانسژه
است ادا دبیفدق م ص )33 :1330ایع عقی ه را رد کفده با بیان الهۀ «سفک شیف را دیبُژفَد»
اذعان داشه است ایع دثا

نلون ها دشاب نشان دیدهن ک «را» هلیش با دفعو دسژهقی

دشخص نلینی بهک گاه نیز با دفعو دسژهقی نادشژخص ،هلژفاه اسژت .کفیلژی ص)0993

بخشی از دقالۀ خود باعنوان «اایااه دفعژو  ،دشژخصبژودن وهژب نحژو  »1را بژ دفهژوم
دشژژخصبژژودن اخهصژژا

داده اسژژت.

در ایژژع دقالژژ  ،نخسژژت ،تعفیژژ

انژژ 0را از

1. Object Positions, Specificity and Scrambling
2. Enҫ
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دویق دشژخصبژودن

دشخصبودن ن رده ضلع بیان انهقادهایی ،نلودار را بفا تعفی

ب دست داده است .کفیلی ص )02 :0993دعهق است ان ص )1001دشژخصبژودن را بژا تواژ
ب دفاع وو

1

دفاع ضعی  0گف ه حففتعفی

ان  ،گف ه حففتعفی

دفبوط ب نن تعفی

دعفف بژ دفاژع وژو نیژاز دارد گونژ ا رابطژۀ هلسژانی 3دیژان

ایعگون حفف تعفی

دفاع اابت گفهلانی وبهیا

بفوفار اسژت .گژف ه حژففتعفیژ

نکفه ،زدانی دشخص است ک بف رابطۀ شلو  3با بافت گفهلانی وبهیا

ایع صور  ،دفاعی ضعی

است:

873 2

گف ه حفف تعفی
گف ه حفف تعفی

د لژت کنژ

در

دارد .کفیلی ص )08 :0993درنق ایع نوف گفهژ اسژت شژلو ،

یوگی زم نکفهها دشخص نیسژت.
حففتعفی

کفده است .ازنوف

ص )191 :0993نلژودار زیژف را بژفا گژف ههژا

دشخص نادشخص ب دست داده ک در اوع ،گفه نقشی ،شاد گف ه اسژلی

نوعی ب ن داشهع هی گون دفاع گفهلانی نادشخص است.
اود  ،نادشخص است ادا بف اود د لت دیکن .

1. Strong Antecedent
2. Weak Antecedent
3. Identity
4. Inclusion
5. Kind-Level
6. Existential
7. Modified
8. Partitive
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کفیلی ص )0993گفه است« :در زبانها اناهیسی ،گف هها حففتعفی
بف هفد تفسیف نوعی

اود د لژت دژیکننژ

اود ان درحالی ک گف هها حففتعفی

ان  ،گف هها حففتعفی

تعفی

نکفۀ نادشژخص

در زبژانهژا فارسژی ،نکژفههژا نادشژخص،

تهی ،نوعی هسهن » .ازنوژف ا ص ،)199 :0993در

نادشخص ،تنها با گف هها اسژلی نژوعی ،سژازگارن .

با ذکف د دثا زیف ،دربارۀ ایع دسئه بحث کفده است:
 )18کیلیا تونست داهی بایفه.
 )10کیلیا تونست ی نپارتلان پی ا کن .
دطابق تعفی

ان  ،هی یک از گف هها حففتعفی

نادشژخص ،بژا گفهلژان ،ارتبژاط

ن ارن  .کفیلی ص )00 :0993درنق ایع نوف گفه است :گف ه اسلی ،یعنی «داهی» در نلونژۀ
ص ،)18ب ژ ن داشژژهع هژژی گون ژ دفاژژع گفهلژژانی نادشژژخص اسژژت درحژژالی ک ژ گژژف ه
حففتعفی
دیکن .

نکفه ،یعنی «نپارتلان» در نلونۀ ص )10نادشخص اسژت ادژا بژف اژود د لژت
نوب ص )18را گف هها اسلی نوعی نوب ص )10را گژف ههژا اسژلی اژود

نادی ه است عش هبف ایع ،با توا ب نلژودار ،ربژق تعفیژ

انژ  ،نکژفۀ دشژخص ،خوانشژی

ازئی یا بخشی دارد لی کفیلی نوب صفی را ه ب نلودار افز ده است .کفیلی ص:1379
 )33در دقال ژ ا بژژاعنژژوان «نق ژ

بژژف دقال ژۀ "پیفادژژون را در زبژژان فارسژژی"» گفه ژ اسژژت:

«دشخصبودن ،بفاسه نلودن عضو ازدیان دجلوع ا دفکب از اعضژایی اسژت کژ یوگژی یژا
یوگیها دشهف

دیبُژفَد»

دارن » بف ایژع اسژاس ،کفیلژی اژۀ «شژیف» را در الهژۀ «سژفک شژیف را

اژۀ «گوسژفن » را در الهژۀ «دژیدانیژ دطژور گوسژفن را دژیکشژن ؟» ،ازنژوب

دشخص دانسه است زیفا در الهژۀ ا  ،اژۀ «شژیف» ازدیژان دجلوعژۀ دایعژا  ،بفاسژه
دشخص ش ه در الهۀ د م ،اژۀ «گوسفن » ازدیان حیواناتی ک ذبع دژیشژون  ،دشژخص
ش ه است .در اوع ،کفیلژی دشژخصبژودن را ناشژی از انهخژاب عضژو از یژک دجلوعژ
دانسه است .حا اگف ب الهۀ «ص و بش ر دفع دیکن » دوت کنی  ،دژیتژوان گفژت ربژق
نلودار کفیلی« ،بش» دفاع گفهلانی دشخص ن ارد پس ذی شاخۀ نادشخص نوعی وفار
دیگیفد با توا ب ذکفنش ن نوب «بش» نلیتوان گفت عضو از دجلوعژۀ «بژش» بفاسژه
ش ه است ب دیاف سخع اگف باژویی «صژ و بیلژار ر رفژع دژیکنژ » ،دژیتژوان گفژت

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی ،ویژهنامهی زمستان 73 / 1392

«بیلژژار » ،دجلوعژ ا از بشسژژت ادژژا خژژود «بژژش» را نلژژیتژژوان عضژژو از دجلوعژ ا از
حوادث درنوف گففت زیفا خود ،دجلوع ا از ر

دادها را دربف دیگیفد .در الهژۀ «تژو

داسهانا ،وهفدانا هلیش دیو ر دیکشع» نیز «دیو» دص اق بیف نژی نژ ارد ،نادشژخص اسژت
نلیتوان نن را عضو از یک دجلوع درنوف گففت بف ایع اساس با توا ب ابهژامهژا
دواود در تعفی

دشخصبودن دی گاهها دخهه

دربارۀ نن ،تنها ذکژف ایژع نکهژ کژ

«را» نشاناف دفعو دشخص است ،کافی نیست پس با تواژ بژ شژواه « ،را» نشژانۀ دفعژو
دسهقی است دشخصبودن ،در ایع رابط  ،دنژ ان ااژف نلژیگژذارد .ظژاهفا دشژخص یژا
نادشخصبودن دفعو دسهقی  ،با اایااه ایژع عناصژف در نرایژش الهژ هژا ،دارا ارتبژاری
دعنادار است .راسخدهن ص )33 :1330با توا ب ایع دوضوب ،اایااه بینشان دفعو دسهقی
دشخص را پیشاز دفعو غیفدسهقی
دفعو غیفدسهقی

اایااه بینشان دفعو دسهقی غیفدشخص را پژساز

کنار فع دانسه است.

با توا ب دباحث دطفحش ه دیتوان نهیج گففت یکی از کارکفدهژا «را» نشژاندادن
دفعو دسهقی

اعطا حالت دفعولی ب گف ه اسلی دوردنوژف در الهژ اسژت .در اینجژا،

«را» صففا نقش نحو دارد .ب دثا ها زیفتوا کنی :

 )09علی رو بایع بفه کهابخون کهاباشو بایفه.
[ )01تو سامان رو باو] ک هلۀ کارا

دِفت !

در دثا ص ،)01الهۀ در ن وشب ،با لحنژی تعجبژی ادا دژیشژود .در دثژا ص« ،)09عهژی»،
اس خا

ذاتا دعفف اسژت .در اینجژا« ،را» نقژش حژففاضژاف ا دارد در دثژا ص،)09

ب نوعی با حففاضافۀ سادۀ «ب » در دثا ص ،)01با حففاضافۀ دفکب «دردژورد» ،بژ لحژاظ
دعنایی ،بفابف است.در اوع« ،ب کسی گفهع» «کسی را گفهع» ،یکژی هسژهن درحژالی کژ
در دثا ص« ،)00را» نقش حففاضاف ا ن ارد دعاد حففاضافۀ «ب » نیست.
 )00علی رو خبف کنی ک ففدا ادهحان نیست.
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فع دفکب «خبفدادن» ،ه با حفف «را» دینی

هژ بژا حژفف «بژ » ادژا «را» بژا نقژش

حففاضاف ا  ،تنها با بفخی فع ها دانن «گفهع»« ،خبفکفدن» «نااهکفدن» ب کار دیر د.1
در نلون ها یادش ه ،کژارکفد دن گانژۀ «را» درخژور تواژ اسژت .در هژفد دثژا ص)09
ص ،)01ففاین دبه اساز رخ داده عنصف دبه اش ه ک ب نغاز اله حفکت کفده ،ب نوعی
بفاسه ش ه است .ظاهفا در الهۀ ص« ،)09عهی» بفاسژه شژ ه در الهژۀ ص )01کژ نژوعی
الهۀ هسه ا صالهۀ دثبت خبف دعهوم) است ،اس دواود در اله  ،بفاسه

داک ش ه

است با اود ایع ،از کارکفد «را» ب عنوان حففاضاف ه نلیتوان دش پوشی کفد زیژفا
ایع یوگی تنها در بفخی دوارد دی ه دیشود هلانگونژ کژ دشژاه ه کژفدی  ،در دهژون
پیشیع«،را» بیشهف ،نقش حففاضاف ا داشه است ظاهفا بژا ایژع نقژش البهژ بژا بسژاد
کلهف ،هلانان ب کژار دژیر د البهژ تواژ بژ ایژع دسژئه کژ دژ دووژع گوینژ ه بژ اژا
پیشاضاف  ،از «را» اسهفاده دیکن  ،نیز اهلیت بسیار دارد .بیتفدی  ،در ایعگون دژوارد« ،را»
اا گزیع حففاضاف ش ه است ادا وطعژا بژفا ایژع اژا گزینژی ،دلیهژی اژود دار بژ
عبار دیاف ،بیع د الهۀ ص ،)03یعنی «ب پُستخون رفژه « ص ،)03یعنژی «پسژتخونژ ر
رفه » ،تفا

هایی کاربفدشناخهی اود دارد .دربارۀ نلون ها یادش ه دیتوان ففض کفد

گوین ۀ صال ) در بافهی دعیّع ،خطاب ب شژنون ۀ صب) گفهژ اسژت« :کهژابخونژ  ،بانژک
پستخونژ ر حهلژا بایژ بژف » شژنون ۀ صب) پاسژخ داده اسژت« :پسژتخونژ ر رفژه ».
در اوع ،شنون ۀ صب) بخشی از خبف را ک حا

ارشب نو بوده ،از الهۀگوین ۀ صال ) اژ ا

کفده ب نغاز الهۀ خود ن رده است .ایع بخش از خبف ،ب دبه ا تب ی ش ه است کهنژ
تهقی دیشود.

 .1ایعگون کاربفد «را» در زبان فارسی کشسیک نیز ب شکهی گسهفدهتف اود داشه است دانن شاه ها شژلارۀ ص)1
ص .)0ص )1شیخ ابوسعی را گفهن  :فشن کس بفر

نب دیر د صبفگففه از اسفارالهوحی تالی

دحل بع دنژور) ،ص)0

عب اهلل گوشژوانان بژف راه نصژب کژفده بژود کژ از وژ م دژع ا را خبژف دادنژ صبفگففهژ از تژاریخ هژفا تژالی

عب الفحلان فادی هف

شژیخ

) .ایعگون کاربفد در فیه ها نلایشناد ها تاریخی ب کار گففه دیشود دا در ایژع دقالژ

ایع یوگی سبکی را ب عنوان یکی از نقشها "را" درنوف دیگیفی .
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در بفخژژی الهژژ هژژا کژژ بیشژژهف ،در گفهژژارهژژا نواوانژژان ،اوانژژان بعضژژی اوشژژار
غیفتحصی کفدۀ ادف ز ب کار دیر د« ،را» در ساخهی اِسناد

پساز ازء اسلی اسهفاده

دیشود دانن :

 )03خودتو عشق !

 )03مرامتو صفاست!
در اله ها با با ساخت اسناد نهاد+را+فع ربطی ،نوعی «را» ب کار رفه اسژت کژ
ظاهفا در اینجا بیشهف ،انبۀ گفهلانی دارد تا نحو  .در ایع نلون ها« ،را» نقشی تأکی

بژفا

نهاد دارد ب نوعی نن را بفاسه دیکن  .حضور ایع عنصف در ایع اله ها ،اابژار اسژت
حذف نن ،سبب ب ساخهی اله دیشود ب یع تفتیب ،یکی از کژارکفدهژا «را» ،نقژش
گفهلانیا

است ک در نن ،بف بفاسه ساز نهاد تأکی دیشود.

گاه در بفخی دیاف از اله ها فارسی دحا رها  ،از تفکیب گف ه اسلی+را ،اله ا
تعجبی ساخه دیشود دانن :
 )02قیافه رو!

ظاهفا در دثا ص« ،)02را» نقشی تهفیقی دارد یعنی دارا د نقش نحو

گفهلژانی اسژت.

در ایع اله  ،ب اوهضا بافت ،فع ب وفینۀ دعنو حذف ش هاست دیتوان اله ها زیژف
را ژرفساخت الهۀ با ب شلار ن رد:
 )03قیافه رو {ببیع}!

 )07قیافه رو{با }!

در اله ها با  ،گف ه اسلی ،دفعو دسهقی است «را» ب عنوان یک نشاناف نحژو ،
ب گف ه اسلی ،حالت دفعولی داده است افز نبف ایع نقژش« ،را» نقشژی گفهلژانی هژ ایفژا
دیکن

نشاناف بفاسه ساز

تأکی بف دفعو دسهقی است.

اکنون ،ب دثا ها زیف توا کنی :

 )08امتحانو صر ) بای وی شو زد.

 )00کتابو تا حا نصفشو خون م.

 )39امسالو صر ) بشیع اس کنکور ،حسابی بخون.
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در نلون ها با  ،ففاین دبه اساز رخ داده است .در ایع ففاین  ،د ازنوب ضلیفگذار
د ازنوب ضلیفناگذار ،یک گف ه اسلی از یژک اایاژاه نحژو ففاسژو اایاژاه فاعژ
حفکت دیکن

ب عنوان دبه ا ب کار دیر د .دثا ها ص )08ص ،)00نلونژ هژایی از ففاینژ

دبه اساز ضژلیفگذارن

دثژا ص )39نلونژ ا از ففاینژ دبه اسژاز ضژلیفناگذار اسژت.

ازنوف دبیفدقژ م ص« ،)1330را» نشژانۀ دبهژ ا اانویژ اسژت .ازالهژ زبژانشناسژان دعهقژ بژ

دن دبهژ ایی درسژطع الهژ دژیتژوان للبفکژت 1ص ،)1003نیکژو ا ا 0ص )0991دبیفدقژ م
ص )1330را نام بفد .للبفکت ص )118 :1003دبه ا را بفاساس رابطۀ دربارگی دیان یژک دقولژ
یک گزاره تعفی

کفده است ب ان دعنا ک دبه ا الهژ  ،نن دیژز اسژت کژ گژزارۀ

بیانش ه در اله  ،دربارۀ نن است .دبه ا هلواره بف ارشعژا کهنژ

دفژف ض ،خبژف بژف

ارشب نو دنطبق است .للبفکت ص )137 :1003دعهق است« :ففاین دبه اساز  ،ففاینژ
ک ری نن ،یک سازۀ غیففاعهی ب ابه ا اله رفه

اسژت

در اایااه فاعژ دبهژ ایی وژفار دژیگیژفد».

اذعان داشه است ایژع ففاینژ بژ ان دعنژا نیسژت کژ فاعژ  ،دووعیژت دبهژ ایی خژود را
ازدست دیده بهک دنیع اله ا دیتوان دارا د عبار دبهژ ایی باشژ  .ا در دنژیع
اله هایی ،فاع را دبه ا ا لی نادی ه بفا سازۀ دفعولی دبه اش ه ،عنوان دبه ا اانویژ
را ب کار بفده است .بفاسژاس گفهژۀ نیکژو ا ا ص )03 :0991نیژز فاعژ  ،دبهژ ا ا لیژ اسژت
درحالی ک دوضوب غیففژاعهیا کژ بژ لحژاظ کاربفدشژناخهی ،اژزء پژیشاناژاره اسژت،
ضعیت دبه ا اانوی را دارد .وهی گفه دیشود دبهژ ا اانویژ اژزء پژیشاناژاره اسژت،
دنوور ،نن است ک دبه ا اانوی  ،حا

ارشب کهن است .ازاله یوگیها ده دبه ا،

ساخت دوضوعی ساخت ارشعی نن است ادا دسئه ایع است ک نیا ربق ایع تحهیژ هژا
دیتوان «را» را ب عنوان سازۀ نشاناف دبه ا اانوی  ،دورد توا وفار داد .ایع بحث را با بیژان
تعفیفی دربارۀساخت ارشعی کانون اداد دیدهژی  .سژاخت ارشعژی ،دشژهل بژف ارژشب
کهن

نو است .ارشب نو نن است ک پیشاز عفضژۀ نن در دژهع ،سژخنی دربژارها

نش ه باش

گفهژ

یا نهوان نن را از سخع پیشیع اسهخفاج کفد دردقاب  ،ارژشب کهنژ  ،نن اسژت

1. K. Lambrecht
2. I. Nikolaeva
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ک پیشاز بیانشژ نش ،بژ گونژ ا بژفا دخارژب ،نشژکار باشژ یژا گوینژ ه ،نن را بژفا
دخارب ،نشکار ففض کن  .ایژع ارژشب را از بافژت دژووعیهی یژا بخژشهژا پیشژیع سژخع
دیتوان اسهخفاج کفد صدهااف نبژو  .)20 :1373 ،کژانون هژ بژفحسژب ارشعژیبژودن
تقابهیبژودن ،د تعفیژ

ا اگانژ دارد .سژورنیکو  1ص )3333 :1003دعهقژ اسژت« :کژانون

تقابهی ،دارا نوعی تقاب با ارشب وبهی شنون ه است ففض وبهی

را تصحیع دیکن درحالی

ک کانون ارشعی فقط ارشب نو ازپیشففضنش ه دیده » .با توا ب دفاهی ذکفشژ ه نیژز
ففاین دبه اساز دیتوان گفت در دثا ها ص )08ص ،)00اژهها «کهاب» «ادهحژان» بژ
ابه ا اله حفکت کژفده ضژلیف « » را بژفاژا گذاشژه انژ بژ یع صژور  ،ففاینژ
دبه اسژژاز ضژژلیفگذار رخ داده سژژازۀ دبه اش ژ ه هلژژفاه «را» ند ژ ه اسژژت .ربژژق تحهی ژ
دبیفدق م نیز تعفی ها للبفکت نیکو ا ا ،سازها ک بژ نغازالهژ حفکژت کژفده،
دووعیت فاع دبه ایی را نیافه است بهک ب عنوان دبه ا اانوی دوردنوف وفار گففه اسژت.
در دثا ص )39نیز ففاین دبه اساز ضلیفناگذار ر

داده وی «ادسا » ب اایااه نغژازیع

اله حفکت کفده ب عنوان دبه ا اانوی  ،در اایااه خود وفار گففه است ادژا در زبژان
فارسی ،بفخی اله ها ب ن دبه ا نیز اود دارن ک ک اله  ،خبف دربفدارن ۀ ارشب
نو است دثش در الهۀ ص« ،)30را» هلفاه اژۀ «خون » ،دراواب ضژلیف پفسشژی «دژ » ندژ ه
ک خود دربفدارن ۀ ارشب نو است:
 )31دی ش ه؟
 )30خون ر دزد زده.
در نلونۀ ص ،)30ک الهژ  ،خبژف اسژت ارژشب نژو را دربژف دارد .کفیلژی ص)37 :1379
اذعان داشه است «را» با ضلیفها پفسشی ،دبه اها تقابهی نیز کژانون بژ کژار دژیر د
ایع س گف ه ،خبف نو غیفدفف ض را دربف دارن پس ب عقیژ ۀ کفیلژی ،تهقژینلژودن «را»
ب عنوان نشانۀ دبه ا صدفف ض) ،با اوعیت کاربفد ایژع عنصژف ،تنژاوا دارد .در دثژا هژا
ص ،)08ص )00ص ،)39دبه ا اانوی  ،ارشب کهن یا دفف ض ،یعنی ارشعاتی را دربف دارد کژ

1. R. Sornicola
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بیع گوین ه شنون ه ،دشهف ان ادا در نلون ها زیف ،دبه ا اانوی  ،دشهل بف ارژشب نژو
است:
 )33ب نوف  ،سحف شکش ر بیشهف د ست داره یا بسهنی؟

 )33فکف کن شکالت 1ر بیشهف د ست داشه باش .

در دثا ص )33ک پاسخی بفا دثا ص )33است ،دبه ا ا لیژ

دشژهل بژف ارژشب کهنژ

حژذف شژ ه اسژژت .اژۀ «شژکش » در بافژژت وبهژژی ذکژف شژ ه اسژژت دخارژب دژژیدانژ
«شکش » یا «بسهنی» ،اواب ساا است« .شکش » ،کانون تقابهی دربفدارنژ ۀ ارژشب نژو
است ربق تعفی
را تصحیع دیکن

بیانش ه بفا کانون ،در اینجا،کانون تقابهی ب گون ا  ،ارشب دخارژب
پاسخ درست را ب

عفض دیدارد .اگژف بژ پفسژش ص )33ایژعگونژ

پاسخ داده شود ک «هی ک م .شدیرینی ر بیشژهف د سژت داره» ،اژۀ «شژیفینی» ،کژانون

ارشعی است ب دخارب ،ارشب نو دیده  .هلانگون ک دی ی  ،سازۀ هلفاه «را» دلکژع
است ه شاد ارشب نو هژ شژاد ارژشب کهنژ باشژ  .دبیفدقژ م ص )39 :1330نیژزدرپژی
انطباق نحو ساخت ارشعی ،دعهق است دبه ا اانوی دلکع است ارشب نژو را نیژز دربژف
داشه باش .

دثا زیف را با تفسی ایع نلودار توضیع داده است:

 .1عنصف ک ه دبه ا ش ه ه در کانون وفار گففه است ،ب صور ایفانیک پفرنگ نشان داده دیشود.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی ،ویژهنامهی زمستان 79 / 1392

ب عقی ۀ دبیفدق م ،در دثا با  ،تجلع دفعو رایی « » نکفه در نلا نحو  ،ه زدان
ارشب نو /درکانون بودن دبه ا اانویژ اسژت .دبیفدقژ م ص )23 :1330دعهقژ اسژت دفهژوم
دبه ا اانوی  ،یک نقط نیست بهک پیوسهار است ک اله ها سژادۀ حژا

د رخداد

«را» ،نشکارا نلایاناف ایع دسئه ان دثش در الهۀ «داشیع’ بسه در ’» ،هفد سژازها کژ
زیفشان خط کشی های  ،دبه ا اانوی ان ک ر

یک پیوسهار وفار گففه ان .

شکوهی کیپکا 1ص )003 :0993بفاساس نوفیۀ افیان ارشب

0

ازدی گاه گفهلانی« ،را»

را بفرسی کفده گفه ان نقش کاربفدشناخهی ایع عنصف ،عشدهی اسژت کژ دخارژب را از
تشخیصپذیف  3دفعو نگاه دیکن  .ب عقی ۀ ننان ص ،)003 :0993در زبان فارسی« ،را» تنها
زدانی هلفاه اس  ،اس ها خا

ضژلیفهژا دژینیژ کژ شژفایط تشژخیصپژذیف ننهژا

اهلیت داشه باش  .شکوهی کیپکا ص )020 :0993با ذکف ارشعا ندار صناژاه کنیژ بژ
ا

شلارۀ ص )1در دقالۀ ایع د نویسن ه) نشان دادهان «را» ه با ارشب نژو دژینیژ

با ارشب کهن  .با توا ب نلون ها ربق بن

هژ

ش ۀ کاربفد «را» بفاساس نژوب ارژشب ،ازدیژان

ک  033رخداد ایع عنصف ،ح د  130دورد صدعاد  31درص ) هلفاه ارشب دفژف ض00 ،
دورد صدعژاد  1023درصژ ) بژا ارژشب نژو  30دژورد صدعژاد  0323درصژ ) بژا ارشعژا
دردسترس ند هان  .شکوهی کیپکا صنااه کنی ب ا

شلارۀ  0در اص دقالژ ) نشژان

دادهان «را» با هفد نوب دفعو تشخیصپذیف تشخیصناپذیف دینی  .ربق یافه ها ننها،
ازدیژژان  033دژژورد رخداد «را» 039 ،دژژورد صدعژژاد  0827درصژژ رخدادهژژا) بژژا دفعژژو
تشخیصپذیف س دورد صدعاد  123درص ) با دفعو تشژخیصناپژذیف ندژ ه اسژت .ننهژا
ص )020 :0993دعهق ن بژا اژود حجژ دادههژا نیژز ایژع دسژئه کژ رخداد «را» بژا دفعژو
تشخیصپذیف ،بسیار زیاد صح د  08درص ) بژوده اسژت ،نلژیتژوان ایژع عنصژف را نشژاناف
دکانیکی گف ه اسلی تشخیصپذیف دانسژت .ازنوژف ایژع د نویسژن ه ،توصژی

صژفیعتژف،

با اود کلی تفدی  ،نن است ک «را» عشدهی است از دخارب ک نشان دژیدهژ پژفداز
ارشعا بای بفا دص اقها تشخیصپژذیف انجژام شژود .ننژان در ادادژ گفهژ انژ دعیژار
1. P. Kipka
2. Flow Information
3. Identifiability
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تشخیصپذیف  ،تنها بژ «را» دحژ د نلژیشژود .دبیژفدقژ م ص )113 :1383ایژع دسژها رد را
نشکارا ت اعیکنن ۀ دفهوم دبه ا 1ب شلار ن رده اسژت .ازنوژف

 ،دبه اسژاز بژ صژور

خودکار ،تشخیصپذیف را دربف دیگیفد واع تا گوین ه سازها را نقطژۀ حفکژت خژود
وفار دیده ک بفا شنون ه ،واب تشخیص تفکیک باش .
حا  ،با توا ب دباحث دطفحش ه ،ایع ساا پیش دینی ک اگف «را» نشژاناف دبهژ ا
اانوی

یکی از عناصف درنوف گففه شود ک ری ففاین دبه اساز

ارد علژ دژیشژود،

ایع عنصف بای ازء ا اییناپذیف ففاین دبه اساز ب شژلار ر د درحژالی کژ «را» در هلژۀ
ففاین ها دبه اساز ظهور نلیکن  .دثا :
 )32کالس بههفه ففدا بفگزار بش .

 )33ماشین اگ پفای بخف  ،بههفه.
در دثا ها بژا  ،ففاینژ دبه اسژاز بژ ن حضژور «را» رخ داده حهژی دلکژع اسژت
حضور ایع عنصف ،باعث ب دستدادن ساخهی نادسهور شود .در الهۀ «گوشت بههفه باژی
نخوره» صدثا از سیلیع کفیلی است) ،ففاین دبه اساز  ،ب ن حضور «را» رخ داده اسژت
ادا درصور حضور ایع عنصف نیز ساخت ،ازنوب دسهور است .در ایژع دثژا  ،عنصژف «را»
بفاسهای را افزایش داده دربفدارن ۀ دفهوم تأکی است .شایان ذکف است ک ففاینژ ها
دبه اساز  ،هلیش با اسهفاده از «را» انجام نلیشود بنابفایع ،بههف است باویی «را» یکژی از
ابزارها دبه اساز در زبان فارسی است کژ بژفا بفاسژه کژفدن عنصژف ازدیژان دیاژف
عناصف ب کار دیر د .داهوتیان ص )103 :1387نیز از ایع دوضوب سخع گفهژ

دعهقژ اسژت

ب کاربفدن «را» انهقا دادن عناصژف بژ نغژاز الهژ بژ ن بژفاژا گذاشژهع اژهبسژت در
اایااه وبهی ،یکی از رایجتفیع شیوهها بفاسه ساز است.

 .1در اینجا ،دنوور دبیفدق م از دبه ا Theme ،است ک در ایع دقال  ،اژۀ «نغازگف» را دعاد نن ب کار بفدهای .
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« .4-2را»ی اختیاری

در ایژژع بخژژش ،الهژ هژژایی را بفرسژژی دژژیکنژژی کژ حضژژور یژژا نبژژودِ«را» در ننهژژا باعژژث

نادسهور ش نشان دیشود اگفد ایع دسئه  ،سبب بف ز تغییژفهژایی در دعنژا الهژ دژی-
شود .ا لیع نلون ب یع شفح است:

 )37داشیع خفی م.
 )38داشیع ر خفی م.
بفاساس تحهی زبانشناسان دسهورنویسان دعهق ب نقش دعففای «را» ،در دثژا ص،)37
اژۀ «داشیع» ،ازنوب اس انس ،نکفه ،نادشژخص غیفاراژاعی اسژت انژواب داشژیعهژا را
دربف دیگیفد درحالی ک در دثا ص ،)38درپی افژز دهشژ ن عنصژف «را» ،اژۀ «داشژیع» بژ
اس دعفف

ارااعی تب ی ش ه در اینجا ،از داشینی صحبت ش ه ک ارشعی دشژهف

دفف ض دیان گوین ه شنون ه است ادا نکهۀ ابهام ،درست هلینجا نهفه است کژ در هلژۀ
نلون هایی ک «را» عاد دعففای ب شلار رفه  ،ایع عنصف ب صور ه زدان،بژ عنژوان سژازۀ
نشاناف حالت دفعولی نیز حضور داشه است .در ایعگون دوارد ،دفعژو

دعففاژی بژا هژ

دنطبق ش ه ایع ابهام را پ ی ن ردهان ک «را» یکی از نشان ها دعففای است .با ناژاهی
دویقتف ب نلون ها ص )37ص )38دژیتژوان گفژت نناژ «داشژیع» را بژفا شژنون ه ،دعففژ
دیکن «را» نیست بهک بافژت سژابقۀ ذهنژی نخژفیع گفهاژو دیژان گوینژ ه شژنون ه
دشخص دیکن ک دنوور گوینژ ه کژ ام داشژیع اسژت .فژفض کنژی الهژۀ ص )38ازسژو
گوین ه ،خطابب شنون ه ،ب ن هی گون گفهاو وبهی تولی شود .در ایع حالژت ،ربیعهژا
شنون ه دنوور گوین ه را هفگز در

نلیکن زیژفا نلژیدانژ دژ داشژینی دژوردنوژف

است .در اوع ،ایع بافت ناگسسهنی ب عنوان نشانۀ کهی

دعففای ،در تعبیف تفسیف گفه هژا

ازسو گوین ه شنون ه ،نقشی ده ایفا دیکن .
یکی دیاف از کارکفدها «را» ،غایهلن

 1است ب ان دعنا ک اگف الهۀ دهنژاظف بژ ن

ایع عنصف را درنوف بایفی  ،گویا «را» نشانۀ غایهلن

انجامش ن کاد عل اسژت .بژفا

ر شعتفش ن دوضوب ،ب دثا ها زیف توا کنی :
1. Telicity
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 )30با ها کیک ر خوردن.
از الهۀ ص )30اسهنباط دیشود ک ک کیک خژورده شژ هو دیژز از نن بژاوی نلانژ ه
است .ایع اله را دیتوان درپاسخ ب پفسشی دانن «دفا کیک نلیخور ؟» دطژفح کژفد
درحالی ک الهۀ دهناظف ب ن «را» صبا ها کیژک خژوردن) ،بیژاناف غایهلنژ

نیسژت .ایژع

اله را دیتوان درپاسخ ب ایع پفسشبیان کژفد« :باژ هژا دژی خژوردن؟» .در الهژۀ دهنژاظف
ب ن «را» ،غایهلن
خوردهان

دطفح نیست دنانک گویی با ها کیک را ب عنوان نژوعی خژوراکی

دلکع است ک نن را نخورده باشن .

در اله هایی از ایع دست نیز اود «را» اخهیار است:
 )39دع کهابی خفی م ک علفا تو علف دی ه باشی.

 )31دع کتابی رو خفی م ک علفا تو علف دی ه باشی.
هفد الهۀ با ازنوف نحو

دعنایی ،ب یک ان ازه درستان  .حا ایژع سژاا دطژفح

دیشود ک «را» در دثا ص ،)31دژ نقشژی دارد .در دثژا ص« ،)31کهژاب» ،دفعژو دسژهقی
ربق تحهی دبیفدق م ،ب عنوان دبه ا اانوی نیز دوردنوژف اسژت .در ایژع دثژا « ،را» نشژاناف
دبه ا اانوی

دربفدارن ۀ ارشب نو است خبژف نژو را نیژز درپژی دارد .دلکژع اسژت بژا

افز دهش ن «را» ،زدین ساز ا بههف بفا اعشم خبف دربارۀ دبه ا صور پذیفد.
در دثا زیف« ،را» پساز فاع ند ه ،بخشی از خبف حا

ارشب نو است:

 )30منی رو ک با هزار زحلت ا د م ،راه ن ادن .حا دیخوا تور راه ب ن؟
ژرفساخت بن ا

از الهۀ ص )30ب یع شفح است:

ال ) ننها دع را راه ن ادن
ب) دع با هزار زحلت ا د م.
در الهۀ ص« ،)30را» بع از فاع بن پیف ند ه فاع بن پای  ،شناسۀ فعژ اسژت کژ بژا
فاع پنهان نن دطابقت دیکن  .در ایع دثا  ،فاع بن پیف  ،دبه ا ش ه اسژت« .دژع» در بنژ
پای  ،دفعو

در بن پیف  ،فاع فع

زم صندژ ن) اسژت .در بنژ پایژ « ،را» پژساز دفعژو

ند ه ففاین دبه اساز ضلیفناگذار رخ داده است دفعو از اایااه نحو خود صوب از
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فع دفکب «راهن ادن») حفکت کفده ب نغاز اله ند ه دبه ا ش ه است.در دثژا زیژف
نیز «را» پساز فاع وفار گففه است:

 )33ا ن مزاحم رو اگ ی بار دیا زنگ زد ،شلارهشو ب ه تا حالشو بایفم.
در ایع دثا  ،اژۀ «دزاح » ،فاع بفا فع

زم است ک با سازۀ «را» ندژ ه اسژت .اژۀ

«دزاح » در ایع اله  ،خود دبه ا ا لی است ادژا «را» نیژز دریافژت کژفده د بژاره دبهژ ا
ش ه است .درااف ایع ففاین  ،ب صورتی دضاع  ،بف فاع تأکیژ شژ ه دبهژ ا داکژ شژ ه
است .اگفد ربژق تعفیژ هژا دبیفدقژ م ،للبفکژت نیکژو ا ا ،در ففاینژ دبه اسژاز ،
عنصف از اایااه غیففاعهی ب اایااه فاعهی حفکت دژیکنژ  ،در دثژا ص ،)33عنصژف از
اایااه غیففاعهی حفکژت نکژفده لژی ففاینژ دبه اسژاز را رژی کژفده اسژت .ظژاهفا در
ایعگون دوارد ،دبه اش ن فاع ب دنوور تثبیت دبه اش گی تأکی بیشهف بف دبهژ ا صژور
دیگیفد .دثا ص )33نیز نشان دژیدهژ کژ «را» نقژش دعففژ سژاز نژ ارد .هلژانگونژ کژ
دیبینی  ،در ایع دثا « ،را» هلفاه فاع فع

زم ند ه است اگژف الهژۀ دهنژاظف بژ ن «را»

درنوف گففه شود ،اله ب د صور زیف تب ی دیشود:
 )33ا ن دزاح ِ اگ ی بار دیا زنگ زد ،شلارهشو ب ه تا حالشو بایفم.
 )32ا ن دزاح اگ ی بار دیا زنگ زد ،شلارهشو ب ه تا حالشو بایفم.
در الهژۀ ص ،)33صژژفت اشژژارها «ا ن» کسژژفۀ اضژژاف  ،در الهژۀ ص ،)33تنهژژا صژژفت
اشارها  ،نقش دعفف ساز را ایفا دیکنن  .حا اگف عوادژ دعففژ سژاز را از الهژ حژذف
کنی  ،الهۀ ص )33ب دست دینی :
 )33دزاح ر اگ ی بار دیا زنگ زد ،شلارهشو ب ه تا حالشو بایفم.
هلانگون ک دیبینی  ،درپی حذف عواد دعفف ساز« ،را» نهوانسه است فاع را دعففژ
کن  .ایع نلون نیز نشکارا نشان دیده ک انطباق دفعو

دعففای ،باعث ایجاد ایع شژبه

دیشود ک «را» عاد دعفف ساز است.
اکنون ،با توا ب دباحث بیانش ه ،ایع پفسش دطفح دیشود ک نیا نوب فع
نن ب تعبیف دیاف ،زم یا دهع

ظففیت

بودن فع  ،در حضور یا نبودِ «را» در اله نقشژی دارد یژا
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خیف .با توا ب شواه دواود ،در گونۀ گفهار « ،را» هلژفاه بفخژی فعژ هژا

زم بژ کژار

دیر د دانن :

 )37ا ن خونه رو رفهی؟

 )38کالس سهشنبه رو حهلا بیا.
در بخش  ،1-3ایعگون کاربفد «را» ب صور کهی ب ن توا ب

بودن

زم یا دهع

فع بفرسی ش  .دنانک در نن بخش گفهی « ،را» در اینجا ،نقش حف ف اضافۀ ساده داننژ
«ب » «از» یا حف ف اضافۀ دفکب داننژ «دردژورد» را ایفژا دژیکنژ بژا اژود ایژع ،بفخژی
شواه نیز نشان دیدهن نوب فع

ظففیتها فعهی ه در تعییع «را» دااف است .دثا :

 )30فقط دیخواست عهی از تهفع د ر ش صبش ).
 )29فقط دیخواست عهی را از تهفع د ر کن صد ر کن ).
«د رش ن» «د رکفدن» ،د فع دفکب هسهن  .فع نخست ،تکظففیهی فعژ د م،
ازنوب د ظففیهی اسژت .فعژ «د رکژفدن» بژ د دوضژوب نیژاز دارد از ایژع ر

 ،اژود

دفعو بفا نن ،ضف ر است .هلانگون ک نلون ها نشان دیدهن  ،دلکع اسژت حضژور
«را» باعث نادسهور ش ن دثا ص )30نبودِ نن ،سبب نادسهور ش ن دثا ص )29شود.
 .5نتیجهگیری

هلانگون ک دی ی « ،را» ب عنوان یک سازه دیتوان در ساخت اله ها فارسژی گونژۀ
دحا رها دوردنوف در ایع دقال  ،نقشهایی دهع د ایفا کن  .با توا ب نلون ها ذکژفشژ ه
دیتوان نقشها ایع سازه را ب یع شفح بفشلفد:سازۀ نشاناف دفعو دسهقی سازۀ نشژاناف

دبه ا سازۀ نشاناف حالت 1صحالت دفعولی) سازۀنشاناف تأکیژ
سازۀ زدین ساز اعشم خبف سازۀ نشاناف غایهلن
شایان ذکف است ک گاه نیز فعژ

0

سژازۀ بفاسژه سژاز نهژاد

حففاضاف .

ظففیژتهژا فعهژی ،درتعیژیع حضژور «را» داافنژ

بنابفایع ،با توا ب شواه یادش ه دیتوان گفت «را» یژک سژازه نیسژت نبایژ نن را تنهژا

1. Case Marker
2. Emphatic Marker
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ب عنوان یک سازه بفرسی کفد بهک دن یع سازه است ک نقژشهژایی دخههژ

صژورتی

دشاب دارن .
منابع

 -ابوالقاسلی ،دحسع ص .)1387دستور تاریخی زبان فارسی .تهفان :سلت.

 -ارژنگ ،غشمرضا ص .)1373دستور زبان فارسی .تهفان :نشف وطفه.

 -ارژنگ ،غشمرضا عهیاشفف صادوی ص .)1332دستور زبان فارسی .تهفان :زار ندوز

پف ر .

 -حااهی ،عب الخهی ص« .)1328فع

علوم انسانی تربیت معلم.

زم "را" در زبان فارسی ادف ز» .مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و

 .2 .صص182 .تا .001
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