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 چکیده
هوا  ااریوی خرایوان برریوی ک و م       در برخی گویی  را « را» ۀیم کارکرد نشاناآن در این جستار بر

کود یور ت یی  ورار در     دادهوا  ااریوی خرایوان نشوان     ایون نشواند در گویی     هوا  برریی نق 
هوا  ایون   برخی نقو   ایت؛بیدهها نسبت بد ااریی مع ار ک دیر کارکردها  این نشاند در این گیی 

هوا  ها کواربرد دارد  ایون نقو    ، همچ ان در برخی از این گیی   اول و دوم ااریی نیهانشاند در دوره
هموراه بوا گوروه    « بود »  یان حرف اضوااد  بد« را»ند از کاربرد احل ل خیاه د شد،  باررکد برریی و ی

کود در ااریوی       و « دادن»و « گفوتن »چوین  ها  پرکاربرد  اعل ایمی در نق  مفعیل غ رمستق مِ
 کود در     و « خویا  آمودن  »، «بود آمودن  »مان ود  ایی هو با اعل« را»رود، کاربرد کار نمیمع ار امروز بد
-نهواد بود   با گروه ایومی در نقو  اا ول    « را»شیند، و دیگر کاربرد بست ظاهر میواژه اااریی امروز ب

    ا  کد بد لحاظ نحی  زائد ایت  یان نشاند
 

هوا  مرکو      زائود، اعول  «را»ها  ااریی خرایان، ااریوی نوی،   ، گیی «را» ۀنشان واژگان کلیدی:

 بستیپی
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 مقدمه -1

 ،رواز ایون  و حوروف اضوااد دارد  در زبان ااریی جایگاه و راتار متفاویی نسوبت بود دیگور    « را»
یا حرف نشاند ایوت،  « را» ها  دیتیر زبان ااریی، غالباًایت  در کتا شدهییجد  ند آببس ار 
رهبور،   ؛ خط  221: 1731؛ احمد  گ ی  و انیر ، 56: 1732خانلر ،   )نکنما و یا حرف اضااد یا نق 

کالموی   -مفعویل روری ( و مع وایی    ۀشانش ایان بد دو نق  نحی  )ن  در آثار زبان(763: 1753

در زبوان ااریوی   « را»اور((  پو    یاز  یا نشوانۀ یاز ، مبتدایاز ، یقابلی، مشخص)معراد
، مبتدایواز  (1992)، دب رمقودم  یواز را معراود « را» (1711)برا  مثال روادیی   ،ایتییجد شده

 ۀنشوان  (2113) و گ جوی   (1995)یواز و ن وق یم شوی    شوخص م (2117و  1991 و 1919)کریمی 
هوا را بود   یموام ایون نقو     ،کارش ایی ارشود  ۀنامدر پایان (2117)  ااطمی دان دمیار( پ  

گرچود   ،اور( یاز  و معلیم یاختن پ  یاز ، مشخصکشد و معتقد ایت معرادچال  می

 ،ددهو طیر کامول نشوان نموی   یک مع ی آن را بده چ اند اماها  مهمی از مع ی این نشاندج بد
« را»ده ود  از نرور و    ارائود نموی  « را»دیت برا  یموام مویارد کواربرد    یک یییر ف ، الوهبد

)هموان:  دهود  ها  ب ش  د باالیر را در یک یاخت نشان میخالی ایت کد حضیر  امل    صر

ایوت  شوده زبان ااریی پرداختد ۀها  گذشتدر دوره« را»  در برخی آثار ن ق بد کارکردها  (16
 شد خیاهد  در ادامد اشارهکد بد برخی 

 (129: 1739، 1)مک وق   «برا ، بد یب »  rāyبرگراتد از ااریی م اند « را»از دیدگاه یاریخی     

ن ق یو.  ااریوی     ایتمشتق شده« بد  لت، برا ، بد یب »  rādiy کد از ااریی بایتان ایت

-729: 2111، 2مایستررنسوت  -ن)دورکو   «برا ، بد یوب ، بود دل ول   » δrā پاریی،  rāyیراانی  ۀم ان

292 ) rādiy یب  و  لت ایوت   ۀده داضااد ظاهر شده و نشاندر نق  پ. بایتان در ااریی
اضوااد ایوت و همویاره پو. از ایومی یورار       پو.  rāy  در ایرانی م اند ن وق  (216: 1967، 7)ک ت

 ۀجوا،، نشوان  یوب ، یصود، ار   ۀک  دییاند مشخصگ رد کد بدان مربیط ایت  این نشاند میمی
پوذیر  ایون نشواند    مفعیل مسوتق م باشود  نقو     ۀپذیر  و ن ق نشانمفعیل غ رمستق م، گقاره

 1، برونور همود بوا ایون   ، م اند ایوت  ۀخر دورأمفعیل مستق م مربیط بد متین مت ۀ  یان نشانبد
 انود دم اند می ۀماه ت مربیط بد دور نررکاربرد این نشاند را در این نق  از ( 271-211: 1737)

    یا ااریی نی

                                                           
1. MacKenzie 

2. Durkin-Meisterernst 

3. Kent 

4. Bruner 
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ایون نشواند    البتود ایون مخوتص بود     ،ایوت ااریی نی وضع ت یکسانی نداشتد دورۀدر « را»

ااریی نی بود گموان    دورۀچد،  ،مشابهی دارند دیگر هم شرایط یقریباً ن ست، بلکد حروف اضااۀ

بد چهوار   (219-211: 1، ج1759)بهار  ۀخید بد ید دوره یا بد  ق د (799-765: 1، ج1732)خانلر  

ی متفواور  هوای ها ویژگیدوره یابل یقس م ایت  بدیهی ایت نثر ااریی در هر یک از این دوره

ها  ها اشارایی خیاهد شد، در ای جا دورهها بد این دورهایت  از آنجا کد در بخ  یحل لداشتد

 ک  م مختصر معرای می رابهار ۀ چهارگان

چهوارم   اول یرن شید و مبدأ آن ن مۀانی آغاز میها  مستقل ایراول از یشک ل دولت دورۀ

ایت  نثر این دوره از یالیت و روانی برخیردار ایت و شباهتی بد نثر پهلوی  دارد و در  و ن   

این نثر هم از نثر  ربی و هم پهلی  متموایق ایوت     ،ث رایی از  ربی پذیراتد، با این حالأحال ی

ایت  ایون دوره یوا   یاریخ بلعمی و یفس ر کمبریج ،  ابیم صیر ۀشاه ام ۀمقدماز آثار این دوره 

بتویان   را در اواخر یورن پو جم  نگاشتد شده  یاریخ ب هقیِکشد  شاید اواخر یرن پ جم طیل می

یع وی   ،ودم ود کل لود دوم از طلی،  دورۀیازد  اول و دوم را از هم جدا می دورۀاثر  دانست کد 

دو شو یه   ،رود  در ایون دوره و هشتم پ   موی  شید و یا یرون هفتماوایط یرن ششم آغاز می

ک  د؛ یکی نثر مریل و یاده و دیگر  نثر مسجع  اما غلبود بوا یوبک    نثر در ک ار هم رشد می

ییم از یرن هشتم یوا یورن    دورۀیرین آثار این دوره ایت  از برجستدگلستان یعد  اول ایت  

یبول شورو، شوده بوید      دورۀا ی کود از  ک د  در این دوره نثر مص ی، و ی قدهم ادامد پ دا می

ها   ربی و ن وق ر ایوت یوجع و یاا ود در     ب   از حد از واژه ۀک د  ایتفادرواج پ دا می کامالً

، و نوادره  درۀ، ظفرنامود این دوره ایوت  از آثوار مهوم ایون دوره      ۀماندها  آثار بایینثر از نشاند

 را شوید  ایون دوره  رن دوازدهم آغواز موی  چهارم از اواخر ی دورۀایت  یاریخ جهانگشا  جیی ی 

نییسوی و دور  ک د  یوبک یواده    نرم و نثر در این دوره یی  ر مینام دمیبازگشت ادبی  دورۀ

ویوژه    این یبک بدها  این دوره ایتها  مکرر از ویژگیانداختن متراداار و میازنار و یجع

 ( 219-211: 1ج ،1759بهار،   )نک د یااتمشروطد رواج پ دا کرد و یپ. ادام دورۀدر 

هوا   اما در گیی  ،ایتشدهدر ااریی مع ار مطالعایی « را»ها و کارکردها  ویژگی ۀدربار

هوا و  ریود در زبوان  نرور موی    بددر دیت ن ستها  ایرانی آثار چ دانی ااریی و دیگر گیی 

ایون   ۀشو ی دهود   می ها  ایرانی این نشاند گاه راتار متفاویی نسبت بد زبان ااریی بروزگیی 

هوا  کارش ایوی ارشود دانشوگاه     نامود برگراتد از پایان هایحل لی ایت  داده -پژوه  ییر فی
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بود   م بوع بوی هوا   ایت  دادهشدهاردویی مشهد و دیگر م ابع ایت کد در متن بد آنها اشاره 

  یتاگردیدهآور  م دانی جمع ش یۀ
 

  های فارسی خراساندر گویش« را» -2

یویان در چهوار دیوتد    ها را موی   این نق داردها  متفاویی ها  خرایان نق ر گیی د« را»

چوین   هوا  خاروی   با اعول ؛ «بد» ۀاضاا نق  حرف؛ در مفعیل مستق م ۀب د  کرد: نشانطبقد

 زائد   «را»    ؛و « آمدنخیا  »، «بد آمدن»
 
 مفعول مستقیم ۀنشان« را» -1 -2

« را»    ااریی خرایان و هم در ااریی اموروز پرکواربرد ایوت   هاهم در گیی « را» نق  این

هوا  مختلوب بسوتد بود     ها  ااریی خرایوان، بود شوکل یکیاژگینود    در این کارکرد در گیی 

 بستی   گاه مستقل ایت و گاه واژه ،شیدها  آوایی ظاهر میمح ط

 گ رد:یلی یرار میپ. از گروه ایمی مفع [ra/re/rɛ] ها  آواییدر حالت مستقل با ریرر« را»
 ن شابیر :

1. vǝrgüf sǝvoy ra vardar     )173 :1719 ،گفت کیزه را بردار  )کلبایی      
 طبسی:

2. kaftarâ re bešu goroftom     )191 :1739 ، کبییرها را گراتم  ) طار  

 ا :یده

3. qâli rɛ bešosti                     (11 :1733 ،یالی را شستی   )ااضلنژاد 

شوید  بورا  مثوال در    دیده موی   er/r/e/aها  آواییبستی با ریرراین نشاند در حالت واژه

 شید:کار برده میها  درحی، خیاای و جامی چ  ن بدگیی 
 درحی:

4. ʔu satl-a mo vâ ʔu dâdâ        )115 :1791 ،آن یطل را من بد او دادهام  )حب بیدرحی 

5. hami ponar-e mixâ (97: انهم )                          خیاهمهم ن پ راهن را می  

 خیاای:

6. kelidâ-r de xodtâ dâm           ( 63: 1736نژاد، )ام ر   کل دها را بد خیدر دادم

 جامی:

7. inâ ketâb-er bostondan                 ،(111: 1753)شف عی   آنها کتا  را گرات د    
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در برخوی  اموا  شید، بستی دیده میهم بد ریرر مستقل و هم واژه« ار» هادر ب شتر گیی 

 ،ایون   شید و مستقل وجید نداردبستی ظاهر میواژهاقط  ظاهراً« را»مان د خیاای و دلبر  ن ق 

 یر ایت ها گامی از ااریی مع ار پ  در این گیی « را»شدگی روند دیتیر  یع ی
 

 «به»ۀ اضافدر نقش حرف « را» -2-2

ا  در نقو  حورف   اضاادپ. ،برخالف ااریی امروز« را»ها  ااریی خرایان ر برخی گیی د

رود  بورا  مثوال   کار موی  همراه با گروه ایمی در نق  مفعیل غ ررری  بد وایت « بد» ۀاضاا

 ها  کاخکی و ن شابیر  در گیی 
 ن شابیر :

8. bǝčam-a megüftom ki nemiyom        
 (179: 1719 )کلبایی،  یمآام گفتم کد نمیچد  بد ب ام رابچد   

 کاخکی:

9. tâ rom nagof benari?           یی را   بد یی نگفتم نرو ؟  
10. tâ rom xo pol dâ               یی را   بد یی کد پیل دادم 

    هستگ لکی و مازندرانی ن ق  مان دها  ایرانی نی شمال غربی در گیی « را»این کارکرد 

 لکی:گ 

11. mǝ-rǝ bugut (ki) niyay       مرا   بد من گفت کد نمیآید 

12. tǝ-rǝ  pul  hadam                         یرا   بد یی پیل دادم 

 مازندرانی:

13. me-re baute (ke) nene      مرا  بد من گفت کد نمیآد 
14. te-re pul hedame                       یرا  بد یی پیل دادم    

هوا  اول و دوم ااریوی نوی دیوده     در متوین دوره « بود »در نق  حرف اضوااد  « را»کاربرد 

کار راوتن  ها، بددر این دوره« را»ها  پرکاربرد رید کد یکی از نق نرر میشید و چ  ن بدمی

  ایتبیده« بد»این نشاند در نق  
   16     (71 )یاریخ بلعمی، او را دیتیر  ده د یا از یی  مشرق برآید

  51    (17)یاریخ ب هقی، و شک ن ست کد و  را این خبر ری ده باشد 

  31   (61)گلستان یعد ، این ملک را دش ام داد و یقط گفت 
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 )یفرنامۀ ناررخسرو،     و همد اهل حصار جمع شدند و بد یفرج آن آمدند و مرا گفت د کد  11

116)   

  19  (171: 1اردویی، ج ۀ)شاه ام را  دو ب داد و بدمهر و ناپاکشرم ناباک را       آن دو بی بگی

ی هوا در نقو  حورف    ند« را»دهد کد ها  اول و دوم ااریی نی نشان میبرریی متین دوره

« ۀدربوار »، «برا »، «با»، «از»، «در»، «بر»، بلکد در نق  دیگر حروف اضااد یع ی «بد» ۀاضاا

اوک   ۀو همچ  ن در نقو  نشوان   و ب نِ یب ، م انِ، بدۀوی لبد، درمقابل، بدو در معانی نسبت

  )ن ق نک ایتآمده (1755)دویت هایی از این کاربردها در ری  ایت  مثالکار راتد اضااد ن ق بد

 ایون  متین در «را» کاربرد ی ی، بارۀدر (725همان: ) دویتری   ( 7671-7629: 1، ج 1711انیر ، 

 ایت:آورده معارر دورۀ در آن کاربرد شدنمحدود البتد و دوره

 چشوم  بد رری  ها مفعیل و وایطدبد ها مفعیل کاربرد در یحیلی اراوانی ها نمیند در»

 اموروزه  اند،راتد کار بد رری  مفعیل با گذشتد در کد هااعل از بس ار  دیگر ب ان بد خیرد؛می

 حوروف  اموروز  ااریوی  زبوان  متین در «را» جا  بد دیگر ب ان، بد« پذیرند می وایطدبد مفعیل

 ایت   شده محدود رری  مفعیل نق  بد «را» کاربرد و رودمی کاربد دیگر ۀاضاا
 

  ...و « آمدنخواب »، «بد آمدن»چون ی های خاصهمراه با فعل« را» -3-2

کد در ااریی مع وار دارا  اعول مرکو     ها  مت ی ی از یاختی ها  خرایان ریرردر گیی 

هوا  شید، وجید دارد  برا  مثال در برخی گویی  یلمداد می (1719مه د،  )بد گمان رایخی بستپی

 شید:بستی دیده میمان د بجستانی همچین ااریی مع ار این یاخت بد ریرر واژه

20. xoš-om miyâ             دآخیشم می  

کوار  بود  بسوتی، ضوم ر م فصول   ها  ااریی خرایان بد جوا  ضوم ر واژه  در برخی گیی 

 رود؛ همان د خیاای:  می
21. xoš mo miyâ        خیش من میآد 

بست ایت بد کوار  و ااید واژه« را»یاخت کد دارا   ها ن ق ریریی از اینو در برخی گیی 

 رود؛ همان د کاخکی:    می

22. Zahrâ-r bad miya          )زهرا را بد میآد )زهرا بدش میآد  

23. mo-r xow miya             )مرا خیا  میآد )من خیابم میآد  
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چوین گ لکوی و مازنودرانی ن وق     ها  ایرانی شمال غربوی  در برخی گیی « را»این کارکرد 

 شید یاات می

 گ لکی:

24. me-rǝ xoš ayǝ             )مرا خیش میآد )من خیشم میآد 

25. mǝ-rǝ bad ayǝ                      )مرا بد میآد )من بدم میآد  
26. mǝ-rǝ xow ayǝ              )مرا خیا  میآد )من خیابم میآد 

 مازندرانی:

27. me-re xeš ene              )مرا خیش میآد )من خیشم میآد  
28. me-re xo ene                )مرا خیا  میآد )من خیابم میآد  

  bad ene re-29. me                   (آدمی)من بدم  آدمیمرا بد 
رود و از   در این یاخت بود کوار موی   mӧ  نمایی راییدر گیی  یم انی ن ق ضم ر با حالت

 شید:  بست ایتفاده نمیواژه

30. mӧ xoš me                  )مرا خیش میآد )من خیشم میآد  
31. mӧ xoni me                   (آدمی)من خیابم  آدمیرا خیا  م

32. mӧ bad me                            (آدمی)من بدم  آدمیمرا بد 

ییان اد وا کورد کود گویی  کواخکی بود دل ول یور ت ک ودیر          ها میبا ییجد بد این نمیند

هوا  زیور   ها  اول و دوم ااریی نی را کد در مثالیی  رار نسبت بد ااریی مع ار، شرایط دوره

 :ایتنشان داده شده، حفظ کرده
  (66: )یاریخ ب هقی یر آید کد امروز بر راه و  راتد آیدو ب ده را آن خیش  77

  (36)گلستان یعد ،  داشت یا ویتی کد ملک را بر آن لشکر  خشم آمد  ی گ )را( با خید همی71

  (33)گلستان یعد ،  ش ایی )از( او پس د آمد  ملک را ی رر حق76
  (11)گلستان یعد ،  ا ، نگفتدایتبیدهیر یخن یا  مر یی   ملک را خ ده گرات، گفت: از این رایت75

نامد و بر آن ایت می«  ارضی»ها  ها را اعلگیند اعلاین (766- 761: 1755)دویت ری  

 ار( شدن ویژگوی و حوالتی بور شوخص یوا چ وق  هسوت د  و          ۀده دها نشانکد این اعل

ی  کواخکی  ک د کد در آنها همان ود گوی  ئد میاول و دوم ااریی نی ارا دورۀهایی از متین مثال

 (766ن: )هموا دویوت  کد ری  چ ان ن قایت  همراه گروه ایمی در جایگاه نهاد آمده« را» نشانۀ

بسوتی ایون ااعوال هوم در کواربرد  بسو ار       یواخت واژه  یواریخ ب هقوی  گیید برا  مثال در می

 :شیدمحدودیر دیده می
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  (115)یاریخ ب هقی،  ن اندرین م اند  و یخت ناخیش  آمده بید آمدن م73
  (631)یاریخ ب هقی،    و دانم کد یخت ناخیش  آید71

 ها  دیگر:مثال
  (173)گلستان یعد ،   رشکم آید کد کسی ی ر نگد در یی ک د 79
  (113)یاریخ ب هقی،  ید کد او را رد ک مآ  شرمم می11

ن را بسوتی جوا  آ  رود و یواخت واژه در ااریی امروز یاخت رایی بد کار نمیکد دان م می

ایوت   (1917) اکتسا  دوگانود هواوک  ق   ۀارض رید این جایگقی ی پ رو ایت  بد نرر میگراتد

شوید   A جوایگقین  Bین گیند ایت کود اگور یورار باشود     دگیید روند یی  رار یاریخی بکد می

و در ایون یی  ور ن وق     گذر خیاهد کرد Bرود و هم بد کار می Aم انی کد هم  ۀهمیاره از مرحل

بسوتی و  ا  هم ریرر غ ورواژه راتد و در مرحلدبستی بد کار میابتدا در ااریی ریرر غ رواژه

 شید بستی بد ی هایی ظاهر میریرر واژه تایت و نهایشدهبستی ایتفاده میهم واژه

هوا  مرکو    علا، (1719د، )رایخ مه و  بستیها  مرک  پیاعلها  کد با نام ،این ااعال بارۀدر
و در مقاالیی نیشتد شوده   ،اندمعرای شده ها   ارضیاعلو یا  (،1717د، خال)رضایتی ک شد ضم ر 

نمایود بویدن   نها، هوم آها  این ااعال چین ییم شخص ظاهر شدن اعل همکرد در نها بد ویژگیآ

هوایی اشواره   ظهویر چ و ن یواخت    أم شو  ن وق و  ،نهاد در جملد ظاهر شوید  اگربست با نهاد واژه

هوا بوا یواخت    خالد اریباط دادن ایون نوی، یواخت   در یحق ق رضایتی ک شد  نکتۀ مهم ایتشده

هوا بوا یواخت    ها  این یاختها و یفاورم اند در پهلی  و پاریی ایت  او بد شباهت دورۀارگت ی 

اتد یواخت  یاییان ریرر یحیلها را میک د و معتقد ایت این یاختم اند اشاره می دورۀارگت ی 

نهوا ضوم ر   هوایی مان ود خویاای کود در آ    ها  گویی  نمیند ،همدم اند دانست  با این دورۀارگت ی 

بسوتی  ند بود رویرر واژه  « مرک  ضم ر »یا « بستیمرک  پی»ارطالح د ها  بمیجید در اعل

هوا را زیور   شید،   یان در نرر گراتد شده بورا  ایون اعول   کد بد ریرر ضم ر م فصل ظاهر می

 ؟  انستییان اعل مرک  درا می« خیش من آمدن»یا ریرر برد  آال مییؤ

 

 زائد ی«را» -4-2

مع وار   ااریی در امروزه و شیدمی دیده چ د گیی  معدود از خرایان در کد «را»دیگر  کاربرد

 بود  ن واز   ایایواً  نحوی   لحواظ  بود  کد ایت هاییباات در نشاند این کار راتنبد کاربرد ندارد،

 :ک  د ییجد کاخکی گیی  از زیر ها مثال بد  شیدنمی احساس آنها در «ار» نشاند
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41. Zahrâ ra az rudevalok mɛtarsa     (زهرا را از مارمیلک مییرید )زهرا از مارمیلک مییرید*    

42. ur benemɛtarsa                                (او را نمییرید )او نمییرید*          

43. Zahrar šir nema? *      )زهرا را ش ر نمیخیاد؟ )زهرا ش ر نمیخیاد؟* 

 نودارد  مسوتق م  مفعیل بد ن از «یری دن» اعل ،12و  11 ۀجمل دو درکد  شیدمی مالحرد

 هو چ  بود  ن وق  17 ۀجملو   آمده اا ل   نهاد از پ. «را» و کرده دریاات ن ق را خید از  متمم و

 در کوارکرد  هم نت  ایآمده اا لی ایمی گروه از پ. «را» ار دیگرب و ندارد ن از ا اضاادحرف

 :شیدمی دیده هم ا رید گیی 

44. Zahrâ ra az difalik maštarsa    
 (175: 1731اید ، ) .(یریدمی مارمیلک از زهرا) یریدمی مارمیلک از را زهرا* 

را در « را»، بایود کوارکرد   مع وار  هوا در ااریوی  با ییجد بد یااتود  ،زمانیبد لحاظ کارکرد هم     

ا ، کارکرد کالموی در  در گیی  رید 11 ۀدر جمل ن قدر گیی  کاخکی و  17یا  11ها  جملد

، در ایون  ک ود ها  درزمانی زوایوا  ب شوتر  را روشون موی    نرر گرات  اما از آنجاکد گاه یااتد

دویوت،  از ری و   ها برگراتدالمث)ایم جستار کارکرد  از این یاخت را در متین ااریی یدیم آورده

 (: ایت 767: 1755
 بد جده ااتواد  را   هر یک از ایشان بجایی ااتادند آدم بد ه دویتان ااتاد بد کیه یرندی  و حیا11

  (11)یاریخ بلعمی، 
)یفسو ر کمبوریج،    غلبد کردند روم وان را و دولوت پاریو ان را بوید     را  پ   از آن کد پاری ان 19

161)  

 نماید   نهاد آمده ایت و بد لحاظ نحی  زائد می پ. از اا ل« را»ها  باال در جملد

دیگر، بود کواربرد    ۀبد جا  حروف اضاا« را»از کاربرد  یهایاز مثال پ. نامدلیتدهخدا در 

 :ایتنیشتدپ. از اا ل یا نهاد ییجد کرده و چ  ن « را»
آورده « هموراه اا ول  »رر گینواگین  شید کد بد ریپرداختد می« را»ای ک بد شرح یسمی از  

یوا  « یقییوت اا ول  »یا « برا  یقییت مبتدا»برد کد آن را نام می« رائی»شید و ن ق ولب از می

 ایت ل د( دانستد)مس دا

انود  از  ک د و برخی ن ق این راهوا را زائود برشومرده   چ د شیاهد و  با   یان یطب ق نمیهر

 ایت: هآورد یمک   اراز  هایی کد دهخدامثال
 در این مدر چ دان غصد خیردیم کد بصد یال در جهان ک. نخیرد    را   کد ما 61
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   اگر یرا بمرد  دختر ایفیر را آورد  61

   یا یرا از یلعد چگیند  ب رون راتی 62

   یا شما را این کار چگیند خیایت د کردن   67

 باشد پر  را هم در این خ مد می  خاطیر گفت مد61

هوا   در گیی « را»  نهاد آمده و این همان کارکرد  پ. از اا ل« را»ها  باال، لدجم ۀدر هم

 شید و بد لحاظ نحی  نقشی ندارد ا  و کاخکی ایت کد پ. از اا ل ظاهر میرید

گواهی در متوین   « را»ایوت کود ایون    آورده   زائد«را»بارۀ ا  دردر مقالد (1792)بابایاالر 

 :اردویی ۀشاه امایت  از أک د داشتدۀ یکار راتد و ج بااریی بد

  جفتجدا جفت را جهاندار هیش گ باهیش گفت             بداریدشان  66

 (19، 1، ج1717اردویی، )                                                                        

  دارا  نقو   «را» ،روز  زائود از ااریوی امو   «را»  از و ها برخی از نمیند ،ااقون بر این

 آید:  ها  ایمی غ راا لی میکالمی ایت کد بد همراه گروه
 ا خیرد ر   آنقدر اررار کرد یا یرانجام ییگ د 65

 روند پ اده می راآمیزان از خاند یا مدرید   ب شتر دان 63

 آن و هاشوار  زائود   «را» بد «را» مدخل ذیل (311: 1731)  ام اند ااریی اره گ در نجفی     

 :ک دمی ییر ب گینداین را
 و ب فقایود  جملود  مفهیم بر چ ق  آنکد بی آیدمی جملد( کلمارِ) کلمد اول ن همراه کد زائد حرف

 ، مان د:ایت کالم غازآ در کلمد چ د یا یک یاختن برجستد اقط آن نق 

 .داشت م یعط ل     ار   امروز61

 .ی  ما بد راتم را ظهر از بعد  69

 .ایت بقرگ خدا اردا بید خیش باید ار ز  امرو51

 .نکردم ا تراضی من را داعد   ان51

 .خیرد پ از و نان ار   ظهر52

 ا انداختود  [رختخویا  ] جوا  برایشوان  ار یبلد بد رو ایاق: [گفت و] برگشت او طرف بد   پ رزن57

  کد؟

 ی ود   نقو   «را» همراه ایمی ها گروه و کالمی دارد نق  «را» 52 یا 61ها  جملد در

  ن سوت  زائد و راتد کار بد «در» جا  بد دروایع و دارد نحی  نق  «را» 57 ۀجمل در اما دارند،

 لحواظ  بود   «را» اموا  ،ایتشده انتخا  امروز ااریی متین از نجفی ها مثال کد ایت دریت
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 نجفوی  لمودخ  همو ن  در ،این بر ااقون  نگراتد یرار نهاد   اا ل از پ. هامثال این زائد نحی 

 کورده  حاضر ضر جدول را هفتد یمام» یا «نبرد خیاب  ذوق از را ش » همان د هاییمثال در

 ایون  را در «را» ب وابراین  و دانسوتد  «ه گوام » و «مودر  در» ،«طوی  در» معادل را «را» ،«بیدم

 مراوت  را ظهور  از بعود » مثوال  و هامثال این ب ن خاری یفاور کدیحالدر  داندنمی زائد هامثال

کالموی   نقو   «را»بورا    ییانمی هم ایق مثال دو در ،دیگر  بارر بد  شیدنمی دیده «ی  ما

 در زموان،  ب وانگر  ایومی  گوروه  از پو.  آن شودن  ظاهر یع ی ،«را» کارکرد این  نرر گرات در

 (:771: 1755 دویت،ری   از هامثال) ایتداشتد وجید هم نی ااریی ییم یا اول ها دوره متین

 یواریخ ) گشوت  غشوتد آ  قیوقان  خوین  از روحرا  و پشتد هاکیه کد بیدند کشتد چ دان ار   ش 51

 ( 123 جهانگشا،

  )122 ب هقی، یاریخ) یاات ارمان را ش  دیگر و شد یانینا و ری د ی ر  را   خیارزمشاه56
  (623 ب هقی، یاریخ) شهر بد آمد باز محمید  کهن بکیشک ار شعبان غره   و55
 یواریخ ) دیود  نتیانسوت  را کو.  هور  کو.  کود  خاکی و گرد  و خایت باد  ار ش نپ  نماز   و53

  (251 ب هقی،

ها  اول و دوم ااریی نی وجید داشتد کود بود     زائد در متین دوره«را»اما گیند دیگر  از 

 از برخوی  بوا  «را» همراهوی  بود ( 1792) بابایاالر ایت راتدهمراه حرف اضااد دیگر  بد کار می

 :ایتکرده اشاره اضااد حروف
 بوا  گواه  و راتد کاربد اضااد حروف معانی در باشد، رری  مفعیل نشانۀ آنکد از ب   گذشتد در را

 حرف یک کد ریرر بدین ایت؛یاختدمی ا اضااد حرف گسستۀ ها گروه دیگر، اضااۀ حروف

 کواربرد   یوت اآموده آن موی  از پ. دیگور  و گراوتموی یرار ایمی گروه یا ایم از پ   اضااد،

  :ایتبیده یأک د برا  ب شتر ا اضااد حرف گسستۀ ها هگرو این

  دختر  نشستد م رر یر بور           م رر   الی بید را یضا از  51

                               (215: 1716 ار،  ط)

ت کود  در   ن حال باید ییجد داشت کد چ  ن کارکرد  در ااریی مربیط بد دورانی ایو   

ن وق  « را»دوران یحیل یا گذار  این نشاند کارکردها  مت ی، نحی  ن ق داشتد و البتد این دوره را

 آورده ایت:باره  در این (11: 1755)دویت ییان خیاند  ری  می
دوم  دورۀشوید و در  نخست ن نثر ااریوی موی   دورۀگسستد، محدود بد  ۀکاربرد رایج حروف اضاا

 رود  ضوم اً کلی از بو ن موی  ها  بعد  بدخیریم و یپ. در دورهمیابی برها  کم نمیند ی ها بد
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هوا  خوا    در یواخت « را» ۀهایی از کاربرد حروف اضااد باضواا متین پ ش ن نمیند ۀدر مطالع

  ایتخیرد کد از اختصارار یبکی و نیشتار  نییس ده زبانی بد چشم می

 ایت:آوردهاریی نی اول ا دورۀدویت از متین ری  ها  زیر را نمیند
 59   از یضا را چاکر  از خیا  خیاجد پ   آمدشان ییار )یاریخ ب هقی: 191(  

اما این دو ین در روزگار گذشتد مشییل مشراان بیدهاند از جهت مرا در دییان یی  )یاریخ ب هقی، 
135)  31 

 نرور  بد و شیدمی دیده «از» یع ی دیگر ۀاضاا حرف همراه بد «را» کاربرد ایق مثال دو در

زردشوتی   ۀرد پا  چ  ن کارکرد  را در متین ااریی م انو   ایت اضااد «را» کاربرد کد آیدمی

 ییان یاات:ن ق می
Frāsyāg (ī) tur az nāmās-dānān u monajjemān rāy pursīd…..   71. 

  (751: 7311، 29)دیت یی. م او       پری د رانامیس دانان و م جمان  ازاارای ا  ییر       

 ها  خرایان وجید ندارد در حال حاضر در گیی « را»چ  ن کارکرد  از     

 

 گیرینتیجه -3

مشوابد آن در ااریوی    شید کد نمینۀدیده می« را» ۀها  خرایان ید کارکرد از نشاندر گیی 

یل روه ایمی در نقو  مفعو  همراه با گ« بد» بد جا  حرف اضااد آنکارکرد  :امروز وجید ندارد

هوایی کود اعول    در یواخت « را»ظهویر  ؛ کارکرد مبتدایاز  یا مؤکدیواز  اا ول  غ رمستق م؛ 

ها  آغازین ااریوی  ها  ااریی و نثر دورهبستی دارند  برریی برخی دیگر از گیی مرک  واژه

در « را»هوا  مت وی ی ایوت کود     بازمانده نقو  « را»نی نشان داد کد در کاربرد اول این نق  

مشخص کورد  « را»نق  دوم بارۀ ها درایت  هم ن بررییو دوم ااریی نی داشتد ها  اولدوره

ایوت؛  شوده   نهواد ظواهر موی    بد همراه اا ول « را  کالمی»ها  آغازین ااریی نی کد در دوره

  اموروزه  ایتها  خرایان بایی ماندهاما در برخی گیی  ن ستکارکرد  کد امروزه در ااریی 

ها  ایمی غ راا لی مان د گروه ایمی در نق  مفعیل غ رروری   روهبد همراه گ« را  کالمی»

بس ار در ااریوی گفتوار  اموروز پرکواربرد     « را»این نق   شید کد ایفایاًو یا ی د  مشاهده می

بد ااریی معارور ن سوت، بلکود     ا  مربیطپدیده« را»ایت  ب ابراین داشتن نق  کالمی برا  

ن از گذشوتد یواک ین یی  ور    ۀ کواربرد آ در این نق  و دام و « را»طیالنی دارد اما ییزیع  یابقۀ

هوا  موا در   ها  ااریوی خرایوان، برریوی   در برخی گیی « را»  درباره نق  ییم ایتکرده
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ها  ایرانوی نشوان از یی  ور یواریخی     ها  مختلب ااریی نی و برخی دیگر از گیی متین دوره

از ایون  « را»اتواده و آن یی  ور، حوذف    بسوتی ایفواق ا  ها  مرکو  پوی  کد در یاخت اعل رددا

ایوت  ایون   نماید با نهاد بد پاید در اعل مرک  در ااریی بست همها و ااقوده شدن واژهیاخت

اموا   ایوت بیده (1917) هاوک  ق ۀاکتسا  دوگان ۀارض کرد کد این یی  ر یابع ها مشخصبرریی

رود و همچ وان بود کوار موی     یر یع ی ریرر راییها  خرایان ریرر یدیمیدر برخی گیی 

هوا نسوبت   یی  رار در گیی   ک د ۀده دنشانو این  ایتبستی ه یز ظاهر نشدهریرر واژه

 ایت بد ااریی مع ار 
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