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 چکيده 
نحوي و صرفی  هاي  تري تشکیل شده است. ساخت هاي جزئی هر اثر ادبی از ساخت 

دهد. »را« که امروزه بیشتر  هاي بالغی و محتوایی آن را شکل می هر اثري، بنیاد ساخت

ادب فارسی، جایگاه    يههاي گذشتشود، در متن نماي مفعولی شناخته میعنوان نقشبه

تري داشته است و کاربردهاي گوناگون آن در فهم معنی و شناخت تر و متنوعحساس

ایفاي منظومه نقش می   بالغت متن  از  یکی  نوع خود  کرده است.  که در  هاي حماسی 

تأمل است،  اي دارد و کاربردها و معانی را در آن درخور توجه و قابل جایگاه برجسته

ي حاضر بدون واکاوي بالغی، در پی رو مقاله است؛ ازاین توسیاسديي نامهگرشاسب

ي آمار دقیقی ا« در این منظومه و ارائهشناخت و معرفی انواع کاربرد و معانی گوناگون »ر

از انواع و نقش »را« در کاربردهاي گوناگون، ازنظر دستوري و معنایی است. در این  

نقشبررسی این  اهمیت  و  نقش  تبیین  چهره ها ضمن  که  و نما  معنایی  گوناگون  هاي 

به کاربردهاي ویژه  با ذکر تعداکاربردي دارد،  د تقریباً ي آن نیز پرداخته شده است و 

این نقش »را« در این نامهگرشاسبنما در تمام  دقیق  بیشترین و کمترین نوع کاربرد   ،
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ست که از متن این  هاییروش پژوهش مبتنی بر تحلیل داده  منظومه مشخص شده است.

گیري آن نیز مبتنی بر تحلیل محتواهاي ساختاري و معنایی منظومه به دست آمده و نتیجه

 ها است. آن داده 

 . ها و معناهاي را، نقش نامهگرشاسب توسی، دستور زبان فارسی،  اسديهای کليدی: واژه 

 

 . مقدمه ۱

ي پنجم هجري قمري است. زبان و بیان این  هاي مهم سدهیکی از منظومه  نامهگرشاسب 

به دو سبب از منظومه این دوره و دورهمنظومه،  هاي بعد متفاوت است:  هاي دیگر در 

نخست به سبک و بیان شخص نویسنده مربوط است و دیگر به ساختار منظومه که هم  

ي از زبان فارسی را به نمایش گذاشته  ترهاي کهن است و هم ساختار کهنبیانگر اسطوره

ي ساختار ادبی هر متنی، همان ساختارهاي بالغی آن است  دانیم پشتوانهکه میاست. چنان

و ساختارهاي بالغی هم به ساختارهاي دستوري وابسته است. »یکی از اسرار مهم رسایی  

گویند که  است  ربط  و  اضافه  حروف  معانی  گستردگی  فارسی  زبان  شیوایی  و و  گان 

احاطه با  ما  تواناي  داشتهنویسندگان  فارسی  ادب  و  زبان  بر  که  آناي  کاربرد  در  ها  اند 

اند«  زند، عرضه داشتهي ایجازي که با اعجاز پهلو میاستادي نموده و سخن را در جامه

: یازدهم(. یکی از این حروف »را« است که برخی از دستورنویسان  1367رهبر،  )خطیب

هاي اصلی دستوري و برخی از  ي »را« با تمام نقشنامند. ازآنجاکه نشانهمیآن را »نشانه«  

ویژه  اي در ساختارهاي دستوري زبان فارسی بههاي وابسته پیوند دارد، جایگاه ویژهنقش

هاي دستوري این است  نما با دیگرنشانههاي گذشته داشته است. »تفاوت این نقشدر متن

:  1372تأثیر دارند و این یکی در ساختمان جمله« )خانلري،  ها در ساختمان کلمه  که آن

و   شناسان آن را موردتتبع فنی و دقیق قرارداده(؛ به همین دلیل دستورنویسان و زبان246

 اند. گوناگونی براي آن برشمرده کاربردها و معانی

ر یا  شناسان و دستورنویسان معاصبندي زبانهاي اسمی در جمله بنا بر تقسیمگروه

هاي اصلی )نهاد، مفعول، متمم، مسند و منادا( را در جمله برعهده دارند یا  یکی از نقش
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الیه را )رک. وحیدیان  ي مضافهاي تبعی )بدل، معطوف و تکرار( و یا نقش وابستهنقش

ي »را« اغلب در گروه  ( و نشانه187- 183:  1386؛ عمرانی و سبطی،  95:  1381کامیار،  

آنکه در متون قدیم، »را«  رود، حال  عنوان نقش نماي مفعولی به کار میبهاسمی مفعول و  

هاي  ي مفعول صریح باشد، جز در گروه اسمی منادا در تمام گروهبدون آنکه صرفاً نشانه

ي »را« گاه در دو کاربرد  کرده است. الزم است ذکر شود که نشانهاسمی ایفاي نقش می

ي مفعول باشد و هم زمان هم نشانهتواند هممثال می  کند؛ برايمتفاوت ایفاي نقش می

می نیز  گاه  و  اضافه  نیز  فک  معنی  دو  هر  و  شود  معنی  متفاوت  کاربرد  دو  در  تواند 

 پذیر و موردقبول باشند.   توجیه

هاي گوناگونی به  اي دارد و در  کاربردها و معنینیز »را« جایگاه ویژه  نامهگرشاسبدر  

 کار رفته است؛ براي نمونه در این بیت: 

 ز دو پهلوي چرخ برخاست باد   چو جنبش فتاد رامرین گوهران 

 ( 138:  1389توسی، )اسدي 

جنبش »را« مالزم نهاد و متضمن معناي »به« در آغاز فعل است )این گوهران چون به  

 همچنین در بیت:   افتادند(

 نبد برتري  راا او کسی ـه بـــک  ريــه گوي پیغمبـترد از همــبب

 (  138)همان: 

نماي  هایی نقشدهد. چنین عاملیت»را« مصدر فعل جمله را از بودن به داشتن تغییرمی

کند.  نماهاي زبان استثنا و اهمیت بررسی و تحلیل آن را دوچندان می»را« را از دیگر نقش

زبان  نکته اینکه  دیگر  نقشبه  نامهگرشاسبي  این  کاربردهاي  در  چنان  ویژه  از  نما 

کنیم؛ هاي دیگر کمتر مشاهده میت که ما نظیرش را در میان متناي برخودارس برجستگی

رو بر آن  هاي این اثر بزرگ، پژوهش پیشبنابراین براي شناخت بهتر معانی و مفاهیم بیت

 هاي زیر پاسخ دهد: است که به پرسش

 ي دستوري و معنایی دارد؟ چند چهره نامهگرشاسب. »را« در 1

 از چه اهمیتی برخوردار است؟  نامهگرشاسب.  »را« در فهم متن 2
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 چه کیفیت و کمیتی دارد؟ نامهگرشاسب. نمودار فراوانی کاربردهاي »را« در 3

 

 ی تحقيق . پيشينه۱.۱

تفصیل سخن  ي »را« بهشناسان ایرانی و غیرایرانی، دربارهبسیاري از دستورنویسان و زبان 

بگفته براي آن  اند. ازجمله معین، خانلري، رشمردهاند و معانی و کاربردهاي گوناگونی 

مقدم، گرنوت ویندفور، ژیلبر  خطیب رهبر، فرشیدورد، وحیدیان کامیار، مدرسی، دبیري

ي دستوري  ي این مقولهها دربارهي آنالزار، پیترسون، و دیگران که البته نظر و دیدگاه همه

مقاله دوم  بخش  در  نیست.  دیکسان  از  بیش  نگرش  را«،  »پیرامون  و ي  دستورنویس  ه 

تفصیل معرفی شده است )رک. دبیري مقدم،  نظر ایرانی و غیرایرانی بهشناس صاحبزبان

هاي  بندي حرف »را« را در برخی از کتاب(. مشاوري نیز در جدولی، تقسیم60  -1:  1369

کند )رک.  می  نظرهاي محققان در باب آن را بیان اي از اختالفکه پاره  دستوري نشان داده

هایی نیز دربارة کاربردها و معانی »را«، کاربرد خاص  (. مقاله118- 111:  1389اوري،  مش

ي  »را« در برخی متون و موضوعات مرتبط دیگر ازجمله بررسی عوامل تغییر تلفظ واژه 

دربارة  14-1:  1396»را« )رک. جم،   مطالب    نامه گرشاسب  ( نوشته شده است. اگرچه 

صورت پراکنده از عناصر دستوري سخن  صورت کتاب و مقاله نوشته شده و بهبسیاري به

  ها و معانی را در ي »بررسی گونهي علمی و پژوهشی دربارهنوشته در میان بوده؛ اما هیچ

 نتشار نیافته است.ا «نامه گرشاسب

 

 . بحث و بررسی ۲

دلیل  اند، بهو برخی حرف اضافه نامیدهرا حرف نشانه   »را« که برخی دستورنویسان آن

هاي  اي داشته است. در کتابکرده، جایگاه ویژههاي گوناگونی که در جمله ایفا مینقش

  هاي متفاوتی اند، تقسیم بنديدستوري که به کاربردهاي »را« در متون قدیمی توجه کرده

(؛ 355:  1367ر،  رهب قسم )رک. خطیب( تا هفده  319:  1364از دو قسم )رک. شریعت،  

 اند. براي »را« برشمرده
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.  2. عالمت مفعول صریح؛  1قسم »را« نام برده شده است: »  ، از دهي دهخدانامهلغت در  

. به معنی )به، با، بر، از، در(؛  4. براي تأکید؛ 3به معنی براي )بهرِ، ماِل، قسم، اختصاص(؛ 

. عالمت تبدیل  8در وجه مصدري؛  .  7. همراه فاعل یا مسندالیه؛  6. عالمت قلب اضافه؛  5

ها از مصادر مرکبی چون خنده  هایی که فعل آن. در جمله 10. همراه فعل مجهول؛  9فعل؛  

شناسی دستوري از  فرهنگ زبان: ذیل را(. در  1337شود« )دهخدا،  آمدن و ... تشکیل می

  37: 1387شود )رک. مدرسی،  بندي با اندکی تفاوت دیده مینیز این تقسیم  واج تا جمله

نماها  هاي نوین که امروزه بیشتر موردتوجه است، نقش(؛ اما بنا بر دستوزبان با روش40  -

گروه بازشناسی  یافتهبه  اختصاص  محدودتري  دستوري  تشخیص  هاي  ویژگی  این  اند. 

نماي »را« را  تر از پیش کرده است، تا آنجا که برخی نقشها را سادهها و واژهنقش گروه

 (.108:  1381اند. )رک. وحیدیان کامیار،  ي مفعول دانستها نشانهتنها و تنه 

متن ازآنجاکه  بهاما  کهن  چون  هاي  کتابی  با  نامهگرشاسبویژه  متناسب  ساختاري   ،

هاي متنوعی به کار رفته است که  ي »را« در آن با نقشتر دارد، نشانهالگوهاي زبانی کهن

 دهد. تر نشان میي این نشانه را برجستهجداگانهامر ضرورت بازنگري و تحلیل همین 

مقاله در  نشانهالزار  حرف  تکواژ،  یک  تحول  آماري  »بررسی  باعنوان  در  اي  را  ي 

دسته از آن به فارسی«، بسامد رخداد »را« را در دو دسته از متون بررسی نموده است: یک

که    7الی    4هاي  سده دارد  تعلق  قمري  این  نامه گرشاسبهجري  و  زمره می  در  گنجد 

اند. در این بررسی رخدادهاي  ي دیگر متونی است که در قرن حاضر نوشته شدهدسته

همراه مفعول  اند: گروه اول شامل مواردي است که »را« به»را« در دو گروه جاي گرفته

ي  هایی آمده که مفعول صریح نیستند. وي با ارائهصریح ظاهرشده و گروه دوم »را« با اسم

مورد    329هاي نخست،  مورد رخداد »را« در متن  642کرده که از میان  مشخص    جدولی

مورد   317دیگر از میان  مورد آن به گروه دوم. ازسوي  292آن به گروه اول تعلق دارد و  

مورد مربوط    20مورد مربوط به گروه اول و تنها    261ي دوم،  رخداد »را« در متون دسته

ارقام فوق چنان که    (6:  1369  رمقدم،یدب  از  نقل  به  الزار،.  رک)است.  به گروه دوم بوده  

. توازن نسبی در رخداد »را« در گروه 1دبیرمقدم هم برآوردکرده، گویاي دو نکته است:  
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هایی غیر از  . افت فاحش در کاربرد »را« با اسم2اول و دوم، در متون فارسی قدیم؛ و  

 مفعول صریح در متون متأخر.  

مورد آن   102بار به کار رفته است که   1313تقریب ي »را«، بهنشانه نامهسبگرشادر 

همراه با »مر« است، چنان که یکی از از پژوهندگان دستور سنتی زبان فارسی گفته »را در 

نشانه با  گاهی  میقدیم  تأکید  مر  اضافهي  حرف  و  میشده  گسسته  است«  ي  ساخته 

تر  بر وجود و حضور »مر« در کاربردهاي زبان کهن  (. خانلري نیز251:  1389)فرشیدورد،  

تأکید ورزیده و این همراهی را مبنی بر بیان علت و تعلق دانسته است )رک. خانلري،  

1372  :248.) 

دارد، آمار و شمار »را« همراه  ي پنجم تعلقبا این که متن به سده نامه گرشاسباما در 

نها مختص گروه اسمی مفعول صریح یا  با حرف »مر«، اندک است. همچنین حرف »مر« ت 

هاي دیگر نیز مالزمت حرف »مر« با »را«  واسطة )متمم(، نیست؛ بلکه در گروهمفعول به

 شود؛ براي نمونه در بیت: دیده می

 کار زاررا  که جوید چو شد مر تو   به هر کشور از بهر من کارزار 

 ( 409:  1389توسی، )اسدي 

 ي فک اضافه و بخشی از گروه نهادي است.، نشانه»را« که همراه با »مر« آمده

 کاررفته در این منظومه جز کاربردهاي خاص، در چهار گروه جاي داده»را«هاي به

ي متمم؛ . نشانه3ي نهاد؛  . نشانه2ي مفعول؛  . نشانه1اند از:  ها عبارتشدند که این گروه

ترتیب ضمن بیان فراوانی  ادامه بهالیه فک شده یا همان »فک اضافه«. در  ي مضاف. نشانه4

 هایی براي نمونه آورده و به ضروت توضیح داده شده است. کاربرد »را« در هر گروه، بیت

 

 ی مفعول . »را«ی نشانه۱. ۲

تنها نقش آن در متنیکی از کارکردهاي اصلی »را« در متن هاي رسمی  هاي قدیمی و 

به کار میجدید همان است که در جایگاه نشانه رود. خانلري هم به ي مفعول صریح 

( با این توصیف نظري که  247:  1372اهمیت این نفش اشاره کرده است )رک. خانلري، 
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که: »را در گذشته بیش از  رخی متون فارسی« آمده  ي »کاربردهاي خاص را در بدر مقاله

ي مفعول صریح باشد، در معناي حروف اضافه به کار رفته است« )باباساالر،  که نشانهآن 

 شود. ( در محل تردید واقع می184:  1392

بار به کار رفته و باالترین    503تقریب  ي مفعول بهنیز »را«ي نشانه  نامهگرشاسبدر  

 هاي زیر »مشتی از خروار« آن کاربردهاست: خود اختصاص داده است. بیتکاربرد را به 

 ه رخ کردي از دل بريــبرا پري   ز دلبريـــود ک ــیکی دخترش ب

 ( 46: 1389توسی، )اسدي

 ه پایم که جنگ آمد اکنون پدید ـچ  د ـــ گ آفریــ ر جنـ ایزد از به  مرا

 ( 82)همان:  

 رده کرد ــد و گستــ از او آب بنشان  ردـــ آتش افسرده ک رامر آن باد 

 ( 140)همان:  

 زره راالن  ـــال یــ رد یـــ گِران ک  رهـشد از گَرد ره شست گُردان گِ

 ( 260)همان:  

 م ـه شادي برآمیختی ـــب  راش  ــغم  مـــ و انگیختیــز دل مهر او بر ت 

 ( 411)همان:  
 

 ی فک اضافهنشانه»را«ی بدل از کسره یا  . ۲. ۲

هایی که از دو توان تقسیم کرد: ترکیبي بزرگ میهاي زبان فارسی را به دو دستهترکیب

ي وصفی اسم دیگر است که  ها وابستههایی که یکی از آنگیرند و ترکیباسم شکل می

هاي دیگر به  ها که در زبانگویند. صفت بارز این ترکیبهاي وصفی میها ترکیببه آن 

نماي اضافی  نماست که آن را نقشي یک نقشواسطهیب نظیري ندارد، پیوستگی بهتقر

گروهمی در  اضافه  نامند.  فک  براي  که  است  چنین  دستگاه  این  عملکرد  وصفی،  هاي 

هاي اضافی نیز سابقه داشته )رک.  شوند. عملکردي که در گروههاي ترکیب، قلب میواژه

اما در زبان219:  1384فرشیدورد،   ترکیب  (؛  ندارد. در  بسامد چشمگیري  هاي  نوشتار، 
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گیرد. استادمعین ضمن بیان تعریفی  ي حضور »را« صورت میواسطهاضافی، فک اضافه به

رابطه از  ایننسبی  ترکیبهاي  میگونه  بیان  اضافه  فک  براي  شیوه  سیزده  که  ها،  کند 

( و ماحصل  202:  1363گفتار ارتباط دارد )رک. معین،  آن با همین  5و    4و    3هاي  شیوه

هر سه شیوه این توضیح است: »یکی از طرق فک اضافه در جمله آن است که مضاف و  

الیه  الیه مقدم »را« افزایند و ممکن است بین مضافالیه را قلب کنند و پس از مضافمضاف

(. در جایی دیگر از کتاب براي  204همان:  مقدم و مضاف مؤخر، کلماتی فاصله شود« )

 کند، ازجمله:  هایی ذکر میالیه مقدم و مضاف مؤخر مثال شدن کلماتی بین مضاففاصله

  راد اطالق اعمّ ـ ن نشــمورد متعی  تا مجمع امکان و وجوبت ننوشتند 

 )انوري(  
در اینجا به ضرورت شعر، فک اضافه شده و در اصل چنین بوده: »مورد اطالق اعمّ  

الیه )اطالق( فاصله است« )همان،  متعین نشد و درهرحال بین مضاف )مورد( و مضاف

1363  :24  .) 

نیز گاه گروهی یا بخشی از گروهی و یا حتی چندگروه، بین مضاف    نامهگرشاسبدر  

ایجاد کرده  و مضاف بین  الیه رایی فاصله  که  بیت زیر  »به خون غرقه« در  مانند  است؛ 

 است:الیه مقدم آمدهمضاف مؤخر و مضاف

 ی تن سپر ــار و یکــسپ ی جانـــیک  به خون غرقه تیغ و سپر رایالن 

 (  389: 1389توسی، )اسدي

 گونه است: تیغ و سپر یالن به خون غرقه )بود( یا:  که در حالت عادي به این

 شنیدي که چون کوفت گردن به گرز    رزــردي و بـبه م  رامر آن اژدها  

 (89)همان: 

 شنیدي که چون )چگونه( به مردي و برز، گردن آن اژدها را به گرز کوفت.

اند؛ مثالً بعضی از صفات پیشین بعد  هاي اسم در قدیم لغزندگی بیشتري داشته»وابسته

با موصوف فاصله هم میآمدهاز اسم هم می اند و صفات پسین و گرفتهاند و در شعر 

اند؛ بنابراین اجزاي گروه نیز مانند اجزاي جمله  شدهالیه، پیش از اسم نیز واقع میمضاف
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شویم  تر میاند و هرچه به امروز نزدیکتحرک و پویایی بیشتري داشته  در قدیم لغزندگی و 

ثابت جمله  و  گروه  میساختمان  متحجرتر  و  در362:  1384)فرشیدورد،   گردد«تر   .) 
الیه رایی )فک اضافه( دیده  هاي مضاف و مضافنیز این لغزندگی در گروه  نامهگرشاسب

 شود؛ مانند:می

 ن شد ابلق ز تابنده ماه ــه ت ـــهم  اهــ د سیـــدونده نون  راچو شب  

 ( 270:  1389توسی، )اسدي 

ي تن نوند  سیاه شب )چون همه  گونه است: تن نوند دوندهچینش درست گروه به این

 ، ابلق شد(.سیاه شب، ز ماه تابنده دونده

و مضاف اسمی مضاف  همهگروه  مانند  اضافه(  )فک  رایی  گروهالیه  اضافی  ي  هاي 

هایی شش نقش  پذیرد. معین براي چنین گروههاي مختلفی را در جمله میدیگر، نقش

از نقشکه عبارت  برشمرده هاي: مسندالیه، مسند، فاعل، مفعول، اضافه و ندا )رک. اند 

ي پسین هریک از  تواند وابسته( جز نقش »اضافه« که خود می197- 196:  1363معین،  

هاي  هاي یادشده همان نقشنقش وابسته است، دیگر نقشهاي اسمی باشد و داراي  گروه

اصلی گروه اسمی، یعنی نهاد، مفعول، متمم، مسند و منادا هستند که دیگران هم به آن 

جاي  (؛ ولی به این صورت که به95:  1381اند )رک. وحیدیان کامیار و عمرانی،  اشاره کرده

ستور زبان تاریخی به مفعول صریح یا  مسندالیه و فاعل، نهاد، آمده و مفعول نیز که در د

(  211:  1384شده )رک. فرشیدورد،  رایی و غیرصریح یا غیررایی یا متمم الزم اطالق می

صورت   همان  به  نیز  منادا  و  مسند  و  است  شده  تقسیم  متمم،  و  مفعول  گروه  دو  به 

از نقش دوگانهذکرشده »را«،    بودني فک اضافهي مفعول و نشانهي نشانهاند. همچنین 

 هایی ذکر شده است، ازجمله: سخن به میان آمده و نمونه

 زان سپس در گشادرا یکی کاخ   از آن خورد و مر هرکسی را بداد

 ( 369: 1367رک. معین، ؛ 173:  1389توسی، )اسدي 

در اینجا »را« هم نشان فک اضافه به حساب آمده است و هم نشان مفعول: در یکی   

 کاخ را گشاد. 
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گونه که در هر گروه است، به اینکرده  باباساالر »را«ي فک اضافه را به چهارگروه تقسیم

ي مفعول صریح یا مفعول غیرصریح  ي فک اضافه است، نشانه»را« عالوه بر اینکه نشانه

 (.  192-189:  1392یه و یا مسند هم هست )رک. بابا ساالر،  یا مسندال

الیه رایی )فک اضافه( که به تقري،  نامه نیز گروه اسمی مضاف و مضافدر گرشاسب

تمام نقش  317 به کار رفته،  در  بار  »را«  را پذیرفته است و  ندا  یادشده، جز نقش  هاي 

بر نشانهاین یا نشانهي  ي فک اضافه، نشانهگونه موارد عالوه  یا نشانهمفعول  ي  ي نهاد 

نشانه و  اضافه  معنی حرف  در  یا  و  متمممسند  از    ي  براي هریک  ادامه  در  نیز هست. 

 کنیم. یاد می شده، عالوه بر ذکر تعداد آن به تقریب دو نمونههاي گفتهنقش

 مورد(:  118الیه رایی )فک اضافه( در نقش نهاد ) . گروه اسمی مضاف و مضاف1. 2. 2

 بخت برگشته شد  راش ــبداندی   که ساالر بد کشته شدبه قلب آن  

 ( 266: 1389توسی، )اسدي

 یعنی بخت بداندیش برگشته شد و »بخت بداندیش« در جایگاه نهادي واقع است: 

 ده بانگ سست و لبان کافته ــش  هـــ ن تافتــجگر بد ز کی   رایالن  

 ( 358)همان:  

 تافته بود. یعنی جگر یالن از کین  

 مورد(:   100الیه رایی )فک اضافه( در نقش مسند ) گروه اسمی مضاف و مضاف. 2. 2.2

 او بود ـــ رکـــ جگرا  سنانش اژدها    ود ــاو بـــام بیکــگوي بُد ورا ن

 ( 100)همان:  

 یعنی سنانش جگرکاو اژدها بود.

 ي کهتر استبنده  راه مر شاه  ـــک  آور استل مژدگانـــان ی ـــنریم

 ( 367)همان: 

 ي کهتر شاه است.یعنی )او( بنده

 مورد(:  94الیه رایی )فک اضافه(، در نقش مفعول) . گروه اسمی مضاف و مضاف3.2. 2
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 عروس  راه ـي زرد مردهــپس پ  وس ــي آبنچو خور برد در قبه

 ( 170)همان:  

 ي زرد برد. پردهي آبنوس پس  یعنی چو خورشید، عروس مه را در قبه

 به لشکرگه آورد و بفکند پست   باز پس بست دست راسوارانش 

 ( 236)همان:  

 یعنی )او( دست سوارانش را باز پس بست. 

 مورد(:   17الیه رایی )فک اضافه(، در نقش متمم ). گروه اسمی مضاف و مضاف4.2. 2

 پیشباز  راگ ــ اد مر جنـــفرست  درفش و کله دادش و اسپ و ساز

 ( 259)همان: 

 یعنی ) او را( به پیشباز جنگ فرستاد. 

 پیشباز  راگ ــم مر جن ـــخرامی  ازـچنان کن که شبگیر با یوز و ب

 ( 308)همان:  

 یعنی )ما( به پیشباز جنگ خرامیم. 

ي فک اضافه،  گونه موارد عالوه بر نشانهتر نیز ذکر شد، »را« در اینگونه که پیشهمان

  ي متمم ي مسند یا در معنی حرف اضافه و نشانهي نهاد یا نشانهي مفعول یا نشانهنشانه

 نیز بود.
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 اليه رایی )فک اضافه( مضاف و مضافهای ساخت گروه اسمی . شيوه۳

الیه رایی )فک اضافه(  هاي دستوري، ساخت گروه اسمی مضاف و مضافدر بیشتر کتاب

نماي  الیه + را + مضاف؛ ب( مضاف )بدون نقشاند: الف( مضافرا به دو دسته تقسیم کرده

مضاف  + شیوهاضافه(  دو  هر  را.   + آم الیه  تفاوت  با  اسمی  گروه  این  ساخت  اري  ي 

به کار رفته است. در ادامه با درنظرگرفتن ترتیب بسامد   نامهگرشاسب اي درمالحظهقابل

از دسته بیتکاربرد هرکدام  کوتاه،  توضیحی  با  یادشده  مثال  هاي  عنوان شاهد  به  هایی 

 شد.  آورده 

گونه معرفی شده  هاي فک اضافه اینالیه + را + مضاف: یکی از شیوهالف( مضاف

الیه قرار  الیه را مسنداي که فعل آن الزم باشد، براي فک اضافه، مضافجملهاست: »در  

گاه مسند و رابطه را نقل  دهند و پس از آن »را« آورند و سپس مضاف را ذکر کنند، آن

نمایند: کرم و سخا را خداوند تویی که در اصل چنین بوده: خداوند کرم و سخا تویی«  

ست  گوید: »اضافه مقلوب آني مقلوب میتعریف اضافه(. همچنین در  202:  1363)معین،  

الیه ملحق شود  ي مقلوب »را« به مضافالیه مقدم بر مضاف شود... گاه در اضافهکه مضاف

، »را«ي  جمله  تا  واج  از(. در کتاب  165و این خود قسمی از فک اضافه است« )همان:  

الیه پیش از  ست که »مضافي اول همان افک اضافه به دو دسته تقسیم شده است: دسته

اي است که  آید. این »را« درواقع به جاي کسرهگیرد و بعد از آن »را« میمضاف قرار می

مضاف و  مضاف  میبین  قرار  )مدرسی،  الیه  در  38:  1387گیرد«  ساخت  نوع  این   .)

 بار به کار رفته است. چند نمونه:  ۲7۱تقریب نامه بهگرشاسپ

 تــ چ کردار نیســ چو کردار او هی  ار نیستکسی ی راچنان چون مر او 

 ( 30:  1389توسی، )اسدي 

 گونه که( کسی یارِ او نیست. چنان چون )همان

 ده بردوختندــدیرا  ره  ــب تیـــش  د ــش افروختنـــ ز بس کز دو رو آت 

 (  358)همان:  

 ي شب تیره را بردوختند. دیده
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 ی ــ رخ گردان تویـي چبرآرنده  یـ دار و یزدان تویجهانرا  جهان  

 ( 406)همان:  

 دار و یزدانِ جهان تو هستی. جهان

 یـهم به دستت کفن دوخت ترا  یــ ت سوختــندانی که بآتش تن

 ( 196)همان:  

نمونه شاید  دوختی.  خودت(  دست  )به  دستت  به  را  )کفنت(  تو  یادشده  کفنِ  ي 

براي این سخن: »در بعضی   باشد  ایرانی چون مضافلهجهمصداقی  الیه بر مضاف  هاي 

وگو  هاي محلی گفترو مردمی که به لهجهمقدم است، ضمیر را غالباً منفصل آورند؛ ازاین

که بخواهند به فارسی سخن بگویند، تمایلشان به ضمیر منفصل بیشتر از کنند، هنگامیمی

 (.129:  1363ضمیر متصل است« )معین، 

 گ ـ چاره ناید به چن راکه دشمنت   نگ بدان سازها جوي هر روز ج

 ( 243:  1389توسی، )اسدي 

 چاره به چنگِ دشمنت نیاید. 

 د ـــده بردوختنـــ شب تیره را دی  ز بس کز دو رو آتش افروختند 

 ( 358)همان: 

 ي شب تیره را بردوختند. دیده

مضاف  + مضاف  شیوهب(  از  یکی  معین  را:   + تبدیل  الیه  را  اضافه  فک  ساخت  هاي 

شود و پس از  الیه به مفعول دانسته، به این صورت که عالمت اضافه حذف میمضاف

نمونهالیه، عالمت مفعول صریح »را« آورده میمضاف  حدودالعالماي را از  شود؛ سپس 

به راه بندگان خوینمایندهآورده که  بندگان خویش را«  نمایندهش، چنین گفته: »راهي  ي 

  در تعریف نوع دوم فک اضافه آمده   جمله  تا  واج  ازدر کتاب    (.205:  1363  به،  دیبنگر)

آید و یک یا  الیه میکند؛ اما »را« بعد از مضافالیه تغییر نمیاست: »جاي مضاف و مضاف

(. البته باید یادآور شد  39:  1387آید« )مدرسی،  الیه میچند عنصر بین مضاف و مضاف

ها نیست  گونه ترکیب الیه شرط الزم براي این که آمدن یک یا چند عنصر بین مضاف و مضاف 
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الیه نیامده  شوند، عنصري بین مضاف و مضاف هایی که درپی یاد می ز نمونه یک ا و در هیچ 

 به کار رفته است. چند نمونه:   نامه گرشاسب بار در    46تقریب  ي ساخت به این شیوه است.  

 زد پیام ـــز ای راز او ــی معج ــنب  همیدونش بر ساق عرش است نام 

 ( 30: 1389توسی، )اسدي

 پیامی از ایزد است. ي او، نبی، معجزه

 ست زایشان فزون راستایش زمین   ونــ ولیکن چو کردي خرد رهنم

 ( 34)همان:  

 از )میان( ایشان ستایشِ زمین فزون است.  

 ز تن   راه مرگی جداییست جان  ـک  نـــ ده دل برهمـچنین گفت دانن

 ( 283)همان:  

 ي جان از تن است.مرگی)مردن( جدایی

 ي انبیاستان پیشهــا در جهــ سخ  تــ سخاس را  ی  ــکه بهتر هنر آدم

 ( 416)همان:  

»براي«   معنی  در  اضافه  حرف  را  »را«  بتوان  )شاید  است.  سخا  آدمی  هنرِ  بهتر)ین(  که 

دانست و چنین معنی کرد که: بهترین هنر براي آدمی سخا است؛ اما ازآنجاکه فقط آدمی  

 داراي هنر است، گزینش اول انتخاب شد.(

 
 

 

85%

15%

(فکاضافه)شیوههایساختگروهاسمیمضافومضافالیهرایی

مضاف + را + مضاف الیه 
85%

را + مضاف الیه + مضاف 
15%
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 ی متمم یا حرف اضافه»را«ی نشانه. ۱. ۳

ي پیش  هاي اضافه به کار رود و به کلمهمعنی یکی از حرفحرف »را« هرگاه در جمله به

ي ساده  از خود نقش متممی بدهد، حرف اضافه است. خطیب رهبر »را« را حرف اضافه

(. جز دو موردي  355:  1367رهبر،  کند )رک. خطیبن ذکر میهفده معنی براي آ  و   نامدمی

نشانهکه »را« نشانه الیه است، پانزده معنی دیگر یعنی اختصاص،  ي مضافي مفعول و 

ي  ي امروزي و نشانهاستعانت و واسطه، تعلیل، توضیح و... همگی همین حرف اضافه

اي  گونهها بسیار نزدیک به هم و گاه مترادف هستند، بهمتمم هستند. برخی از این معنی

بندي مختصرتري ارائه کرد،  ها را در یک گروه جاي داد و تقسیمتوان آنراحتی میبه  که

بهرِ، ماِل، قسم و اختصاص در ذیل  نامهگونه که در لغتهمان ي دهخدا »را« در معنی 

اي نوزده مورد از معانی مختلف  : ذیل را( در مقاله1337»براي« آمده است )رک. دهخدا،  

(.  51:  1391شانی،  با شاهد مثال فهرست شده است )رک. رزاقی  ودمنه لهیکلحرف »را« در  

یا گروه و  یا مرکب  بسیط  آن میان، چهارده مورد در معنی حرف اضافه  هاي حرف  از 

  448:  1384هاي حرف اضافه نگاه کنید به فرشیدورد،  اضافه است )براي شناخت گروه 

کرد، سر درگمی مخاطب براي  دغام می(، که اگر نویسنده معانی نزدیک به هم را ا452  -

 شد.یافتن معنی عبارت کمتر می

  293توجهی از »را«هاي به کار رفته؛ یعنی به تقریب  نیز بخش قابل  نامهگرشاسبدر  

نقش و  اضافه  حرف  معنی  در  قراردادن  مورد،  و  تسامح  اندکی  با  هستند.  متمم  نماي 

متمعنی که   گروه  در یک  »را«،  همِ  به  نزدیک  کاربردهاي  با  است،  ناسب  امروزي  هاي 

در شش معنیِ: براي، به، با، از، بر   نامهگرشاسبي متمم یا حرف اضافه در  »را«ي نشانه

ها کاربردي  و در منحصر شد که دو گروه »براي« و »به« بیشترین کاربرد و دیگر معنی

فراوانی کاربرد در   شمار دارند. »را« در این نوع کاربرد با وجود تنوع معنایی ازنظرانگشت

ترتیب فراوانی همراه با  ي سوم قرار دارد. در ادامه »را« در معنی حرف اضافه، بهمرتبه

 شود: نمونه ذکر می

 مورد(:  150»را« در معنی »براي« )اختصاص، تعلیل، ماِل و ...( ). 1 .1 .3
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 یــتاخت راع ـــ ا طمـ ر دُمّ مــه بـــک  یـــد ساختــد بـ ش گفتنـبه پاسخ

 ( 205:  1389توسی، )اسدي 

 دنبال ما تاختی.براي طمع )از روي طمع، به دلیل طمع( به

 چون تن استرا  چو جان او و جان مر و    ت ــن اس ـور گوهري روشخرد مایه

 ( 282)همان:  

 جان براي او مانند تن است. 

 ستترام و فرمان  ــه بندگانی ـــهم  ت راست ــگه کزو کام تو گشهر آن

 ( 315)همان:  

 فرمان براي تو )از آنِ تو( است. 

 مورد(:  118»را« در معنی »به« ) .2. 1. 3

 دهد تاج و تخت را کز اندیشه خود   چو تدبیر درویش گم بوده بخت

 ( 191)همان:  

 وتخت دهد. به خود تاج

 سخت م این دیو کش راه ــکه بنوشت  ت ـــژده ز بخـبنده م  رادهد شاه  

 ( 366)همان:  

 بنده از بخت به شاه مژده دهد.  

 درود را  ام می داد جان  ــی جـــهم  د رودـــــان برگرفتنـــنواپیشگ

 ( 372)همان:  

 داد.جام می به جان درود می

 مورد(:  10»را« در معنی »با« )اغلب با »بدرودکردن« به کار رفته است( ) .3. 1. 3

 اي ـرد بدرود و شد باز ج ــــکرا و  زاي ــــ فود رامشـدو منزل پدر ب

 ( 85)همان:  

 با او بدرود کرد.
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 اد ـــوي او نهـوان سر س ــان پهلــجه  اد ـــ کرد بدرود و برگشت ش  راو

 ( 375)همان:  

 مورد(:   7معنی »از« )»را« در . 4. 1. 3

 ت باد ــرخ برخاســوي چـــز دو پهل   چو جنبش فتادرا مرین گوهران 

 ( 138)همان:  

 چون از این گوهران جنبش افتاد. 

 که ازچیست این اسپ و این نردوان؟«  وان ـــپهلرا  الح  ـــد مــــبپرسی

 ( 176)همان:  

 پهلوان از مالح بپرسید. 

 مورد(:  6»بر« ) »را« در معنی . 5. 1. 3

 زودــش را برف ـــ ارانـو ی رار او ـــم  زاران درودـــزدان و از ما هـز ی

 ( 31)همان:  

 بر او و بر یارانش برفزود.

 یــهدیه بردي کسه بیــــ نماندي ک  یـ نگهبان بس  را  شهش داشت آن

 ( 320)همان:  

 بود(. شهش )شاه آن شهر( بر آن )بیشه( بسی نگهبان داشت )گماشته 

 رد ــار دینار کــ ر از بـــ ل دیگـــچه  ردـــ ار کتدرم برا  صد و ده شتر  

 ( 367)همان:  

 بر صد و ده شتر درم بار کرد. 

 مورد(:   3»را« در معنی »در« ). 6. 1. 3

 انـــعنان همـــه را با زمـهمه حمل  انـــر سن ـ همه چرخ ناورد و اخت

 ( 85)همان:   

 کنند.عنانی میحمله( با زمان همهمه در حمله )هنگام 
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 ال را ساختی کار خویش ـ مر آن س  از آن هر کس آگاه گشتی ز پیش

 ( 275)همان: 

 ساخت. در آن سال کار خویش )را( می

 ه بیدار گردند یک ره ز خوابــک  مر آن خفتگان را کی افتد شتاب

 ( 264)همان:  

افتادن«  براي »در چیزي شتاب  دهخدا  ينامهلغتافتد )در  در آن خفتگان کی شتاب می

است ازجمله: شتابش را تب اندر دل فتاده/ نشاطش را خر اندر گل  هایی آمدهشاهد مثال 

 (.نیرام و سیوفتاده از 

 
 

 ی نهاد »را«ی نشانه .4

اي براي  رفته و نشانهگاهی »را«، پس از نهاد )فاعل، نایب فاعل و مسندالیه( به کار می

می نهادي  میگروه  خانلري  است.  و شده  نداشته  عمومیت  »را«  کاربرد  نوع  این  گوید 

:  1372هاي بعد دیگرگون شده است )رک. خانلري،  مختص چند متن است که در دوره 

. »را«ي  1است:  این نوع »را« در سه تعریف جداگانه آمده  جمله   تا  واج  از(. در کتاب 247

. »را«ي فعل بیان حال یا »را«ي فعل ناگذر  3. »را«ي تغییر فعل؛  2بایدي یا »را«ي الزام؛  

توان با اندکی تسامح، راي  (. هرسه مورد یادشده را می38  -  37:  1385)رک. مدرسی،  

بار و به دو صورت کلی    174»را« به تقریب  گونه  نامه ایني نهاد نامید. در گرشاسبنشانه

51%
40%

4%

2%

2% 1%

درمعانیمختلفحروفاضافهدرگرشاسبنامه«را»درصدبهکارگیری

برای 
51%

%40به 

%4با 
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به کار رفته است: همراه با تغییر فعل و بدون تغییر فعل. در ادامه پس از توضیحی مختصر  

 شود.  هایی ذکر میبراي هر مورد، نمونه

 

 دهد. آنجا که »را«ی نشانه نهاد، معنی فعل را به »داشتن« تغيير می۱.4
این ر خانلري  »را«  کاربرد  نشانهگونه  برخالف  ا  و  است  ندانسته  اسمی خاصی  گروه  ي 

گوید استعمال آن در متون قدیمی عام و  دهد، میتعریفی که از راي بعد از نهاد ارائه می

است  رفته  ي داشتن در این مورد مطلقآً به کار نمیکه  گاهی کلمهطوريفراگیر بوده، به 

بندي  هاي جمله، در بیان یکی از قاعدهاستاد  پنج(. در کتاب  249:  1372)رک. خانلري،  

را به فعل بودن و استن،   گونه آمده: »هرگاه جمله به فعل داشتن، تمام شده باشد و آناین

تبدیل کنیم، در آخر فاعل، لفظ را، درآید و مسندالیه مبدل به مفعول گردد؛ مثالً درین  

ا  پاداشی دارد، گوییم: هر عملی را پاداشی  که فعل  ست و درصورتیعبارت: هر عملی 

(، این سخن  306:  1369مذکور را عکس کنیم، مفعول مبدل به مسندالیه شود« )قریب و...،  

ي نهاد همراه با تغییر فعل است که مدنظر ما است. مدرسی نیز  تعریفی براي »را«ي نشانه

یکی از  گونه کاربرد »را« را مانند برخی از دستورنویسان، »را«ي تغییر فعل نامیده و  این

همراه حرف را دانسته که معادل فعل داشتن  هاي جمله را فعلی از مصدر »بودن« بهساخت

است؛ یعنی اگر بخواهیم حرف »را« را حذف کنیم، باید فعل را از بودن به داشتن تغییر  

مدرسی،   )رک.  مقاله38-37:  1387دهیم  در  درجمله(.  را  قسم  »یک  عنوان  با  هاي  اي 

ه کاربرد دیگري از »را« که کمتر موردتوجه دستورنویسان بوده است،  مرکب« نویسنده ب

می میاشاره  و  جملهکند  مختص  کاربرد  »این  آنگوید:  در  که  است  مرکبی  ها  هاي 

ي پایه و پس از »را« قرار گرفته است؛ اما »را« براي  وارهي پیرو در درون جملهوارهجمله

 یرو تأثیرگذار است؛ مانند:  رسد و درعوض در پپایه، زاید به نظر می

 در زادبوم خویش غریب است و ناشناخت   که بر مراد جهان نیست دسترس را وان 

 (120: 1375)سعدي، 
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ي پیرو دانست: »آنکه بر مراد جهان  وارهتوان عالمت تبدیل فعل براي جمله»را« را می

)مشاوري،   ناشناخت«  و  است  غریب  خویش  زادبوم  در  ندارد،    - 113:  1389دسترس 

ي یادشده از آن سخن به میان رفته و نویسنده در پی معرفی آن (. »را«یی که در مقاله114

دهد. معرفی  ي نهاد است که فعل را به »داشتن« تغییر میبوده است، همین »را«ي نشانه

ي گشتاري که »به همراه گروه اسمی در جایگاه نهاد، با فعل  این گونه »را« براساس نظریه

نشانه می»بودن«  ظاهر  »را«  نمونهي  مانند  ... شود؛  است.  پایانی  را  کاري  هر  زیر:  ي 

ازلحاظ معنی برابر روساخت: گروه   روساخت »گروه اسمی + را + گروه اسمی + بودن«

: 1366باشد« )مشکوة الدینی،  اسمی + گروه اسمی + داشتن )هر کاري پایانی دارد( می

  نامهگرشاسبگرفته در این پژوهش است. در  بندي صورت(، مؤید دیگري بر تقسیم188

 است. نمونه: بار به کار رفته  118گونه کاربرد »را« به تقریب  این

 ماه نیست راجز او چرخ فرهنگ   شاه نیسترا و اورنگ چنو تاج 

 ( 42:  1389توسی، )اسدي 

ي  تاج و اورنگ، شاهی چون او ندارد/ چرخ فرهنگ، جز او ماهی ندارد )معنی پاره

تواند این نیز باشد که: ماه چرخ فرهنگ جز او نیست که در این صورت »را« بین  دوم می

و فک   فعل  تبدیل  نهادي  پارهراي  در  ازآنجاکه  اما  بود؛  مشترک خواهد  اول،  اضافه  ي 

ردیف در معناي ندارد به کار رفته است. گزینش اول ترجیح داده شد؛ هرچند ضرورتی  

 هم در کار نیست(: 

ـ نبینی کزو کشته را جاي نیس  اي نیستـپ  رال  ــم او فیـر زخــب  تـ

 ( 100)همان:  

 )توان مقاومت( ندارد.فیل در برابر زخم )ضربه( او، پاي 

 ودـــکه مه دل ز خوبی بدو داده ب  ود ــــیکی دخت آزاده برا  مر او  

 (  197)همان:  

 او یک دخت آزاده داشت.

 



 215 ـــــــــــــــــــــــــــ نامه/ذوالفقار عالّمیها و معانی »را« در گرشاسببررسی گونه 

 

 تــار نیسـ ک  ترا  کیشی، ایدر نه هم  تــ ار نیســـ که نزد خدایان ما ب

 ( 337)همان:  

 تو ایدر )اینجا( کاري نداري. 

 

دهد و یا به فعلی غير از داشتن  نشانه نهاد، یا فعل را تغيير نمی. آنجا که »را«ی  ۲.4

 دهد تغيير می

است:  رو را براي مثال ذکر کرده  ي روبهدادن کاربرد این گونه »را«، جملهمعین براي نشان

»کرم و سخا را خداوند تویی که در اصل چنین بوده: خداوند کرم و سخا تویی« )معین،  

خانلري نیز مانند برخی از دستورنویسان، براي معرفی این کاربرد »را« گفته  (.  203:  1363

در جمله آناست  فعل  که  اضافه،  هایی  براي فک  باشد،  ناگذر  یا  و  مجهول  یا  الزم  ها 

الیه را مسندالیه قرار دهند و پس از آن »را« آورند و سپس مضاف را ذکر کنند.  مضاف

 ( 248: 1372ند )رک. خانلري، گاه مسند و رابطه را نقل نمای آن 

است، عالوه بر موارد  بار به کار رفته    56این نوع »را« که به تقریب    نامهگرشاسبدر  

است.  ها همراه با »باید« به کار رفته  شود که فعل آنهایی دیده میجملهدر  ذکرشده، اغلب  

 نمونه:

 ار ـــکامگوي  ـکنی رزم و زاختر ش  ام کارــــد سرانجـــ ت بایـ رفترا  

 (  224:  1389توسی،  )اسدي  

 تو سرانجام کار باید بروي.  

 نـچو کاوه شد از سوي خاور زمی   د همی سوي چینـــش  تراکه باید  

 ( 295)همان:  

 تو باید سوي چین بروي. 

 دار اوـــ د سپهـــکه اینک خود آم  ار اوـــه پیکــــد بـــ ش ترانباید  

 ( 328)همان: 



ـ  216  ( 50 پياپی)  1400 زمستان ،4ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــ

 

 پیکار او بروي.تو نباید به  

 آیدش پیش  ر بدــه زو بود گـــگن  خوش به نیکی خویش کرا نیست دل 

 (  58)همان:  

 کسی که به نیکی خویش دل خوش نیست...؛ 

هاي یادشده بدون تغییر معناي فعل  گونه که مالحظه شد، راي نهادي در نمونههمان

 ایفاي نقش کرده است. 

 
 

 . کاربردهای خاص ۵

نمونه یادشده،  چهارگروه  در  جز  نیز  دیگري  در    نامهگرشاسبهاي  یا  که  شد  مشاهده 

ها گنجاند،  گروهها را در یکی از آنگنجند یا اگر بتوان آنبندي نمیکدام از آن بخشهیچ

 اند از: هاي مشابه را ندارند. برخی از آن موارد  عبارتي گروهساختار ساده

ی  ی فک اضافهب وصفی مقلوب به کار رفته و نشانهالف( گاهی »را« پس از ترکي 

ترکيب وصفی شده و چنين ساختاری را ایجاد کرده است: صفت + موصوف+ را.  

الیه رایی )فک اضافه( داده شد،  تمام توضیحاتی که دربارة  گروه اسمی مضاف و مضاف

کند، با این تفاوت  کار رفته نیز صدق میبه  نامهگرشاسببار در    13در مورد این کاربرد که  

ي فک  شده به اسم، صفت است. »را« در این موارد عالوه بر نشانهي اضافهکه اینجا واژه

 ي مفعول یا متمم نیز هست. نمونه: ، نشانهاضافه

38%

26%

22%

13%

انواعرادرگرشاسبنامه

%38ی نشاته مفعول «را»

ی بدل از کسره یا نشانه ی فک«را»
%   26اضافه 

ی نشانه ی متمم یا حرف اضافه «را»
22 %

% 13ی نشانه ی نهاد «را»



 217 ـــــــــــــــــــــــــــ نامه/ذوالفقار عالّمیها و معانی »را« در گرشاسببررسی گونه 

 

 بگوي را  سر پهلوان  ه رو خیرهـــک  وي ـــجی جنگـــدژم گفتش افریق

 ( 268)همان:  

به پهلوان خیره نشانهسر بگو   یعنی  بر  ترکیب وصفی، در   ي فک اضافه»را« عالوه  در 

 است. جایگاه نقش نماي متمم )حرف اضافه به معنی به( نیز به کار رفته 

 خسته داشترا همی سفته بیجاده   به ناسفته سی دُر که پیوسته داشت

 ( 53)همان:  

شود، در این بیت نیز  میگونه که مالحظه  ي سفته را خسته داشت. همانیعنی )او( بیجاده 

 »را« دو نقش را برعهده گرفته است و عالوه بر نقش موردبحث نشان مفعول نیز است. 

 سپردي همی چشم و ماندي به جاي   اي ـــ پدر بد که خسته پسر را به پ

 ( 359)همان: 

شد که با پا از روي سر و چشم پسر مجروح خود عبور  )در آن معرکه( پدري یافت می

ي ترکیب  کرد، در این بیت نیز »را« هم نقش فک اضافهکرد و او را در میدان رها میمی

 بودن را.است و هم نشان مفعول وصفی را برعهده گرفته 

 رار خسروي گاه  ــت م ــکه زیباس   ان، آفرین، شاه را ــم ز جـــفزای

 ( 40)همان:  

 براي او زیبنده است.ي گاه خسروي است یا گاه خسروي که )او( زیبنده

 . در بیت: کندب( »را« به ندرت، دو حرف اضافه را نمایندگی می

 خاستست  را  تو  ردـــنب  رانــیا  وز  خواستست تو جنگ غریخاقان ز

 ( 309)همان:  

  با جنگ    برایاست. از ایران  »را« در معنی »براي« و »با« )براي ... با( هر دو به کار رفته  

 تو برخاسته است. 

.  آیدهایی که یک نقش دارند و معطوف هستند، جداگانه »را« میپ( گاهی برای واژه

 در بیت: 
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 به نزدیک او تاخت از قلب راست   ت ـــ ستراو    مراخروشید کاکنون  

 ( 269)همان:  

براي »من« و »تو« که یک نقش دارند، جداگانه »را« آمده است: اکنون )جنگ فقط( براي  

 من و تو است. 

 مانند بیت زیر: است،   ی« یا »معادل« به کار رفتهاندازه ت( گاهی »را« در معنی »به

 رد پايــــبیفش  رارد ده  ـی مـــیک  ايــاز جــسپه را دل آمد همه ب

 (  229)همان:  

 ي ده )مرد( پاي بیفشرد )دالوري کرد(.اندازهیک مرد به

 

 گيری جهي نت. ۶

،  شاهنامههاي پهلوانی پس از  هاي حماسی که در نوع خود در میان حماسهیکی از منظومه

است. این منظومه جدا از  توسی  ي اسدينامهگرشاسبنام و آوازه و اعتبار بیشتري یافته،  

بحث و بررسی  هاي نحوي و صرفی و... قابلویژه ساختي زبانی بهحیث حماسی از جنبه

نماي  عنوان نقشاست که نقش نماي »را« یکی از آن موارد است. »را« که امروزه بیشتر به

تر  جایگاه حساس هنام گرشاسباز جمله در  هاي گذشتهشود، در متنمفعولی شناخته می

متنوع نقش  گونهو  و  دارد  شاخصهتري  آن،  معانی  و  کاربرد  برجستههاي  براي  ي  اي 

دادن سبک نویسنده و تشخّص اثر اوست و فهم معناها و کاربردهاي گوناگون آن به نشان

کاررفته در این منظومه، جز کاربردهاي رساند. »را«هاي به فهم معنی و شناخت متن یاري می 

ي ي نهاد و نشانه ي مفعول، نشانه اند از: نشانه اند که عبارت شده به چهار گروه تقسیم    خاص 

الیه فک شده یا همان »فک اضافه« که ي مضاف هاي اصلی هستند و نشانه متمم که از نقش 

اما چون  است؛  رفته  کار  به  نیز  مسند  اسمی  گروه  در  »را«  همچنین  است.  وابسته  نقش 

 1314آید. از میان  کیب اضافی است، ازگروه فک اضافه به شمار می صورت ترساختارش به 

نماي مفعول است که با کاربرد امروزي »را« مطابقت دارد. مورد آن نقش   503مورد »را«،  

نماي متمم هستند مورد در معناي حرف اضافه و نقش   294ي فک اضافه،  مورد، نشانه   343
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 6معناي »با«،  مورد به   19معناي »به«،  مورد به   118  معناي براي، مورد به   150. از این تعداد  

نماي نهاد مورد نقش   174است و  معناي »در« به کار رفته  مورد به   3معناي »بر« و  مورد به 

 کند.ها ایفاي نقش می است که امروزه کمتر در این جایگاه 
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