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 .1مقدمه
ساخت دو مفعولی همواره یکی از موضوعات بحثانگیز در زبانشناسی خصوصاً زبانشناسی زایشی بوده است .با
مطالعات روزافزون و امکانات جدید دسترسی و بررسی زبانشناختی زبانهای مختلف دنیا هر روز زبانهای جدیدی که
پیش از این فاقد ساخت دو مفعولی گزارش شده بودند به فهرست زبانهای دارای این ساخت میپیوندند.
این مسئله عالوه بر تأیید وجود یک دستور همگانی به عنوان پایه همه زبانهای جهان ،حاصل بررسی و تحلیل هر زبان بر
مبنای ساختار و قواعد نحوی و معنایی همان زبان میباشد .زبان فارسی نیز از این قاعده مستثنی نیست .ساخت دو مفعولی
همواره در فارسی وجود داشته است .تاریخچه این ساخت به نخستین نوشتههای یافت شده از این زبان در دوره هخامنشی
(6ق م9-م) باز میگردد و همچنان در زبان رسمی و غیررسمی مردم استفاده میشود( .مویدی 1 :1221 ،و )29
ساخت دو مفعولی در زبان فارسی دارای ویژگی بخصوصی است و آن حضور تکواژ «را» می باشد .این تکواژ همواره
از طرف دستور نویسان سنتی و همچنین زبانشناسان مورد توجه و مطالعه بوده است؛ اما علیرغم تمامی مطالعات و
مجادالت مربوط به تکواژ «را» ساختار حاوی این تکواژ ،یعنی ساخت دو مفعولی مورد بیتوجهی قرارگرفته است.
قُمِشی و مَسَم ( ) 231-231 :2311اظهار میدارند که ساخت دو مفعولی در زبان فارسی وجود ندارد .گلدبرگ ()1229
بر پایه گفته ایشان ادعا میکند که زبان فارسی فاقد افعال دو مفعولی است .شاید یکی از دالیلی که فارسی توسط
زبانشناسانی چون قمشی و گلدبرگ به عنوان زبانی فاقد ساخت دو مفعولی شناختهشده این باشد که در بیشتر زبانهای
غیرانگلیسی ،بدون توجه به ساختار یک زبان ،ترتیب کلمات یا عوامل معنایی خاص آن زبان ،صرفا ً الگویی مطابق با
الگوی ارائه شده برای ساختهای انگلیسی پیشنهاد گردد:
)(1
)a. Mani gave a book to Farzad. (English
b .Mani dio un libro a Farzad.
)(Spanish
)c . Mani a donné un livre à Farzad.(French
)d. Mani gab ein Buch zu Farzad. (German
e. Mani ketabi be Farzad dad.
)(Persian
همانطور که در مثالها باال دیده میشود در زبانهایی مانند انگلیسی ،اسپانیایی ،فرانسه آلمانی و غیره مفعول مستقیم
عبارت اسمی است که بالفاصله بعد از فعل قرار میگیرد و به عبارتی نزدیکترین عبارت اسمی به فعل محسوب میشود.
بنابراین تعریف ،که در اکثر مدارس و مراکز آموزشی ایران نیز آموزش داده میشود و در آموزش زبان فارسی به آن
استناد میگردد« ،کتابی» در مثال ) (1.eمفعول مستقیم محسوب نمیشود ،درحالیکه وجود دو مفعول مستقیم و
غیرمستقیم در جمله فوق غیرقابل انکار است .پس بررسی نحوی یک ساخت در یک زبان بدون توجه به ساختمان آن
زبان  ،آزاد یا مقید بودن ترتیب واژگان و همچنین جدای از عوامل گفتمانی و شناختی به یک نتیجه جامع و منطقی منتهی
نمیشود.
این مقاله به بررسی و مطالعه  1121ساخت دو مفعولی برگرفته از بیش از یکصد اثر از یازده قرن متون ادبی نظم و نثر
فارسی -از اوایل قرن چهارم هجری قمری تا قرن چهاردهم میپردازد .هدف از این تحقیق عالوه بر اثبات وجود چنین
ساختی در تاریخ زبان فارسی ،مطالعه حالت تناوب مفعولی ) (dative alternationو بررسی تغییرات این دو ساخت و
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دالیل زبانشناختی این تغییرات در طول تاریخ میباشد .همچنین در این تحقیق تکواژ «را» ،تاریخچه و نقشهای آن
بررسی میشود و این تکواژ بر اساس رویکرد شناختی پیکر-پهنه (figure-ground) 2تالمی ( )2391به عنوان نشانگر
پیکر ) (figure markerدر جمالت فارسی معرفی میگردد.
نکته جالبی که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد معرفی و مطالعه تکواژ «مر» و استفاده آن در ساخت دو مفعولی
فارسی میباشد که به آن در هیچیک از مطالعات معدود و محدودی که تاکنون درباره ساخت دو مفعولی فارسی
صورت گرفته پرداخته نشده است.
هدف اصلی این پژوهش آن بوده است که با کاوشی درزمانی در پیکره زبانی مورد نظر ،تحوالت صوری و نقشی
آنچه امروزه ساخت دو مفعولی نامیده میشود در زبان فارسی توصیف شده و در چارچوبی شناختی تحلیل گردد .هر
چند نگارندگان در این مقاله مختصر قصد آن ندارند که اهدافی متفاوت وچندگانه را دنبال کنند ،مطالعات نقشی-
شناختی ما را ملزم میسازند که مسایل و مباحث صوری ،نقشی ،شناختی را بر خالف ساختارگرایان از یکدیگر منفک
نساخته ،و در نتیجه دوگانگی سوسوری مطالعات درزمانی و هم زمانی را نیز تا حدودی از نظر دور بداریم .به دیگر
سخن ،آنچه ممکن است به ظاهر چندگانگی وعدم انسجام محتوایی این مقاله به نظر رسد ،در حقیقت تداخل و تعامل
عوامل متعددی از قبیل ساختارهای ذهنی-شناختی ،ساختارهای صوری-دستوری،و مقاصد نقشی-کاربردشناختی است
که در بستر فرهنگی-تاریخی خود و در قالب زبانی مشخصی همچون زبان فارسی به یگانگی میرسد.
آثار ادبی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند منتخبی از شاعران و نویسندگان فارسی زبان از دورانهای
مختلف تاریخی و همچنین از مناطق مختلف ایران میباشد تا مطالعه با اتکا بر لهجه به خصوص یا زمان خاصی دچار
گمراهی نشود .با پیش فرض وجود ساخت دو مفعولی در زبان فارسی ،بیش از صد اثر ادبی نظم و نثر فارسی از اولین
نوشته ها پس از حمله اعراب و دوقرن سکوت ادبی تا قرن بیستم میالدی به منظور کاوش و مطالعه این ساخت گردآوری
شد .برای هر سده حداقل دو اثر نثر و حداکثر  1اثر نظم در نظر گرفته شده است .این تفاوت تعداد آثار نظم و نثر به میزان
قابل توجه آثار نظم و تعداد کم متون منثور به جا مانده از نخستین قرون مورد مطالعه باز میگردد .از میان این آثار به طور
تصادفی  1121ساخت دو مفعولی استخراج شده و مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است.
بررسی ساختهای دو مفعولی فارسی طی یازده قرن مذکور با دو تکواژ مهم که نقش غیر قابل انکاری در این ساخت
دارند برخورد کرد که تکواژ نخست «را» و دیگری «مر» هستند .تکواژ «مر» از قرن  1تا  22هجری قمری در ساخت دو
مفعولی به کار میرفته که با توجه به حضور ششصد ساله در ادبیات فارسی بررسی هرچند اجمالی آن به نظر ضروری
میرسد .در بخش ( )6این مقاله به توصیف و مطالعه مختصر این تکواژ پرداخته میشود .تکواژ «را» که از اهمیت و
جایگاه ویژهای برخوردار است به طور مفصلتر مورد کاوش قرار گرفته که آن بخش از مطالعات که به ساخت دو
مفعولی مربوط میشده در این مقاله آمده است .به طور خالصه از میان  1121ساخت دو مفعولی گردآوری شده 2291
ساخت با تکواژ «را»  691 ،ساخت بدون «را» و  131ساخت با تکواژ «مر» بودهاند که به دلیل اهمیت نقش «را» ساختها
به دو دسته عمده ساختهای دو مفعولی با /بدون «را» دستهبندی شدند و تفاوتهای نحوی و معنایی این دو دسته مورد
بررسی قرار گرفته است.
3

 -شکل-زمینه
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در فارسی باستان نقشهای نحوی و حالت های هر تکواژ بهوسیله شناسههای خاص خود قابل تشخیص بوده ،مثال
پیچسب )  (-mنشانه حالت رایی بوده است:

()1
(کتیبه بیستون.)2,21 ,

frâ.barat

man.â

Aurâmazdâ xšača.m

God.royal power-ACC.me-DAT.give-PAST-3SG
’‘God gave the royal power to me
"اهورا مزدا سلطنت را به من عطا کرد"
در فارسی میانه پس اضافه «رای» برای نشاندار کردن مفعول مستقیم ،بهره ور) ،(beneficiaryمقصد ) ،(goal

هدف و مالک خارجی) (external possessorاستفاده میشده است.
()9
en
čandkār
these works

kirbag
blessed

xwēš rāy
self
RÂ

pid
ud
mād frazandī
father and
mother children-EZ
be.āmōxtan abāyed
teach-INF should

’‘Father and mother should teach their children these blessed works
"پدر و مادر باید فرزندان خود را کارهای نیکو بیاموزانند"
(ابوالقاسمی)213 :2991 ،
به طور خالصه در یک ساخت دو مفعولی هر عبارت اسمی باید نقش معنایی متفاوتی در رابطه با فعل داشته باشد و
هیچکدام نباید بدل از یک نقش دیگر یا یک گزاره ثانویه ) (secondary predicateباشند .اموند و ویتنی ()1229
اظهار می دارند دلیل بیشتر مجادالت و عدم دستیابی به توافق بر سر تشریح و تحلیل ساخت دو مفعولی این است که
بسیاری از زبانها از خانوادههای زبانی مختلف دارای حالت تناوب مفعولی هستند ،به عبارت دیگر ،در این زبانها یک
مفعول غیرمستقیم میتواند به دو صورت ظاهر شود :الف) به عنوان مفعول حرف اضافه ،ب) به عنوان یکی از دو عبارت
اسمی که در رابطه با فعل نقش مفعول دارند .زبان فارسی نیز ازجمله زبانهایی ست که در آن هم ساخت دو مفعولی و
هم حالت تناوب مفعولی به چشم میخورد .به عالوه اینکه اگر در زبانهایی مانند انگلیسی حالت تناوب مفعولی فقط
محدود به ساخت دو مفعولی است مانند (.1الف) ،در زبان فارسی کالسیک این حالت در سایر ساختهای گذرا و یا
حتی ناگذر نیز صورت میپذیرد (ج ،د ،ه ،و):
( )1الفMani gave Farzad a book .
ب .مانی فرزاد را کتابی داد.
ج .مرا این سعادت ارزانی داشت( .سمک عیار)
د .از مادر حرب را زاده اند(.تاریخ سیستان)
ه .ولید  ...را بیعت کردند(.تاریخ سیستان)
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و .ابراهیم را پرسیدند از حقیقت ایمان(.کشف المحجوب)
در مثالهای "ج" تا "ه" حالت تناوب مفعولی دیده میشود :ج .مرا← به من ،د .حرب را← برای حرب ،ه .ولید
را← با ولید و و .ابراهیم را← از ابراهیم .اما تنها جمله (ج) یک ساخت دو مفعولی است و جملههای دیگر علیرغم
حضور تکواژ «را» حتی گذرا نیستند.
حالت تناوب مفعولی در زبان فارسی نیز همچون ساخت دو مفعولی از حیطه مطالعات زبانشناختی به دور مانده و
مطالعه دقیق و جدی بر روی این نوع از تناوب صورت نگرفته است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته در این تحقیق رابطه حالت تناوب مفعولی و ساخت دو مغعولی در زبان فارسی بدین
صورت توضیح داده میشود که ساخت دو مفعولی زیرمجموعهای از حالت تناوب مفعولی میباشد؛ بدین معنی که هر
ساخت دو مفعولی فارسی در واقع یک حالت تناوب مفعولی است ولی هر حالت تناوب مفعولی الزاما یک ساخت دو
مفعولی یا حتی یک ساخت گذرا نمی باشد .جمالت "ج" تا "و" از مثال ( )1در باال گواه این مدعی هستند.
به دلیل اهمیت تکواژ «را» در ساختهای دو مفعولی فارسی ،موارد ساخت مفعولی برگرفته از نظم و نثر فارسی به دو
گروه عمده ساخت مفعولی با و بدون «را» دسته بندی شدهاند.
 .2ساخت های دو مفعولی با «را»
از  1121ساخت دو مفعولی مورد مطالعه  2291مورد ساخت دو مفعولی با «را» بودهاند و چون این تکواژ نقش ویژهای
در ساخت دو مفعولی ایفا میکند جا دارد نخست نیم نگاهی به بررسی این تکواژ داشته باشیم.

 .1-2تاریخچه تکواژ «را»
در زبان فارسی کمتر تکواژی به اندازه تکواژ «را» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .یکی از دالیل این توجه نقش
پذیریهای متنوع این تکواژ و دلیل دیگر عدم توافق بر سر ماهیت و نقش اصلی آن میباشد.
بنا بر اظهارات ویندفور(  )2319در رابطه با منشاء «را» ،عبارت اسمی «رادی» در فارسی باستان با معنی "هدف ،مقصد،
دلیل" به پس اضافه «رادی» با معنای تلویحی " به دلیل ،با توجه به ،به خاطر" تبدیل شده است .سپس «رادی» در طول
تاریخ به پسایند «را» تقلیل یافته و به همراه مفعول مستقیم و غیرمستقیم دیده میشود .بوبنیک ( )2331و کریمی (2313
و )2332منشاء «را» را در تکواژ «رای» مربوط به فارسی میانه جستجو میکنند« .رای» در فارسی میانه یک پس اضافه
موصولی با کاربرد عطف و پیوست بوده است .کریمی ( )293-212 :2332بیان میکند که در فارسی میانه «رای» به
عنوان نشانه هدف ،مرجع ،بهره ور و مفعول غیرمستقیم استفاده میشده است.
این نظرات را که چندان از هم دور نیستند میتوان در قالب شکل زیر جمع بندی کرد:
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 .2-2کاربردهای تکواژ «را»
از مطالعه و بررسی جایگاههای متعدد حضور «را» در متون نظم و نثر فارسی هشت کاربرد زیر بهدست آمد:
« .1-2-2را» به همراه مفعول مستقیم  :این کاربرد شناخته شدهترین جایگاه حضور «را» میباشد.
 او را به قلب من بازخوانید.« .2-2-2را» در حالت تناوب مفعولی :در این ترکیب «را» مفعول غیرمستقیم را نشاندار میکند ،بدین صورت که
با حذف شدن حرف اضافه مفعول غیرمستقیم در جایگاه مفعول مستقیم ظاهر شده و با «را» نشاندار میشود .تمامی
ساختهای اینگونه چه دو مفعولی باشند چه نباشند دارای حالت تناوب مفعولی هستند و در آنها «را» جایگزین هر
حرف اضافهای میتواند بشود:
«را» به جای «برای»:
( )1جنگ او را خویشتن آراسته( .فردوسی)
( )6تا آنچه از نوادر است خویشتن را حاصل کند( .تاریخ سیستان)
«را» به جای «به»:
( )9کنیزان را نگین شاه بنمای( .نظامی)
( )1پایان سخن شنو که ما را چه رسید( .خیام)
( )3پاداش کردار ایشان ایشان را بداد( .سیاست نامه)
«را» به جای «با»:
( )22تا منوچهر بن قابوس شرایط آن عهد که او را بسته است نگه دارد من دوست او باشم( .تاریخ بیهقی)
( )22ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان را بیعت کردند( .تاریخ سیستان)
«را» به جای «بر»:
( )21دشوار آید ایشان را دیدن کسی که مستحق جایگاه ایشان باشد( .تاریخ بیهقی)
( )29بترسید کافتد سپه را هالک( .نظامی)
«را» به جای از»:
( )21ناصرالدین او را تقاضایی سخت کرد( .ترجمه تاریخ یمینی)
( )21دیدن او را کاله افکند ماه( .امیر خسرو دهلوی)
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«را» به جای «در ،درون ،داخل»:
( )26چشم را سرمه فریب کشید( .ناصر خسرو)
( )29اندک زمانه را کار از خواجه بگذراید( .واعظ کاشانی)
« .3-2-2را» به جای ( )eدر اضافه مقلوب و فک اضافه:
( )21بلبالن را شکسته بال نشاط ( .بهار)
( )23ز اکنون که مرا وضع وطن در نظر آمد( .میرزاده عشقی)
« .4-2-2را» به همراه فاعل:
( )12هیچ آفریده را مجال ممانعت یا مقاومت نباشد( .تاریخ جهان گشای)
( )12چه خفته و چه مرده هر دو را از عالم آگاهی نیست( .قابوس نامه)
( )11مرا دردیست اندر دل( .خاقانی)
( )19او را نیز به غایت دردسر داشت( .سمک عیار)
« .5-2-2را» در ساخت التزام:1
( )11برو سعدی که خدمت را نشایی( .سعدی)
( )11وی را به هیچ حادثه به بخارا نبایستی آمدی( .تاریخ بخارا)
( )16خواجه رابباید دانست که این پیری سه وچهارکه اینجا ماندهاند ازهزار جوان بهترند( .تاریخ بیهقی)
در این گروه نیز مانند گروه قبل «را» نهاد یا فاعل را نشاندار میکند و در اکثر ساختها فعل ناگذر است که به واسطه
حضور «را» معنای گذرا مییابد.
بر اساس شواهد جمع آوری شده از بدنه ادبیات فارسی ساختهایی که در آن فاعل یا نهاد توسط «را» نشاندار
میشود را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
.1-5-2-2
دستهای که در آن «را» معنای تلویحی "داشتن" را به نهاد و گزاره منتقل میکند :
الف .عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست( .سعدی)
ب .تو را کارهای درشت است پیش( .فردوسی)
ج .ابوعبداﷲ محمدبن الخفیف را دو مرید بود( .تذکرة االولیا)
د .گفت ترا پرسند ازغنیمت ،بگوی خدای راست و پیغامبر را( .ترجمه تاریخ طبری)

3

: Obligation construction-ساخت التزام یک نام کلی برای مجموعه فعلهایی مثل بایستن ،شایستن ،سزیدن و سزاوار بودن است
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.2-5-2-2
دستهای که در آن «را» علت ،سبب یا تاثیر حاصل از فعل را به نهاد منتقل میکند:
الف .به پندش مرا سود شد هر زیان( .فردوسی)
ب .خلق را بر آن اطالع افتاد( .اسرار التوحید)
ج .ملک را رفتار و گفتار من پسند آمد( .تاریخ برامکه)
« .6-2-2را» به همراه قید:
( )19و اتفاق را چون شاه به آن نزدیک رسید( .اسکندر نامه)
( )11یک نفس را سر برآورد (یعنی به سرعت ،در یک نفس) (اسرار التوحید)
( )13امشب را اراده نداشتم که با زنان خلوت کنم( .تاریخ برامکه)
( )92ابراهیم بیک آن شب را چنان انبساط خاطر داشت ( ...سیاحت نامه ابراهیم بیک)
« .7-2-2را»ی سوگند:
( )92خدا را ساربان آهسته میران( .بابا طاهر)
( )91اللّه را مرا بگذار تا سخن خود بگویم که مردی درویشم وازشصت فرسنگ بدینکارآمده ام( .راحهَ الصدور،
راوندی)
( )99دل میرود ز دستم صاحبدالن خدا را( .حافظ)
( )91خدای را ،نروی( .وحشی بافقی)
( )91راستی را صنما بی رخ تو کار ما هیچ نمی آید راست( .خواجوی کرمانی)
دیدگاههای متعددی تاکنون در رابطه با تکواژ «را» مطرح شدهاند که در این مقاله به ذکر تعدادی از آنها پرداخته
میشود« :را» به عنوان نشانه معرفه کریمی ( )2313؛ به عنوان نشانگر مشخص براون ( ، )2392کریمی (  )2332 ،2313؛ به
عنوان نشانگر حالت رایی کریمی ( 1229 ،2332و )1221؛ به عنوان نشانگر مبتدا پترسون ( )2391و ویندفور (،2393
.)2319
هر یک از دیدگاههایی که تاکنون برای توضیح نقش و کارکرد «را» ارائه شده تنها بخشی از عملکرد این تکواژ را
پوشش می دهد و همانطور که در زیر خواهیم دید برای موارد دیگر آن پاسخی ندارد و بهطور کلی تاکنون یک توصیف
کلی و همه شمول برای کارکردهای متنوع این تکواژ ارائه نشده است .از مهمترین این دیدگاهها دو مورد به شکل
اجمالی بررسی میشود:
« .9-1را» به عنوان نشانگر معرفه /مشخص
دیدگاه «را» به عنوان نشانگر معرفه در سال  2313توسط کریمی مطرح و در سال  2332تصحیح شده و به عنوان نشانگر
مشخص عنوان گردید .البته این دیدگاه را براون ( )2392نیز مطرح کرده بود .با بررسی موارد برگرفته از  22قرن ادبیات
فارسی میتوان گفت که حضور «را» هم با عبارات اسمی مشخص و هم غیر مشخص به وفور دیده میشود:
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( )96آن بدره زر به دست پسر خویش بفرستاد(.غزالی)
(( )99گفتار به عقل است) که را عقل ندادند؟ (ناصرخسرو)
( )91هیچ را زبان گفتار نماند( .راحةالصدور)
در جمله ( )96بدره زر یک مفعول مشخص است اما همانگونه که مالحظه میشود به وسیله را نشاندار نشده است؛
برعکس در دو جمله بعدی دو کلمه نامشخص (که و هیچ) توسط «را» نشاندار شدهاند.
نمونههایی از این دست که دلیل بر رد تحلیل «را» به عنوان نشانه مشخص بودن تکواژ «را» است در پیکره ادبیات فارسی
به وفور دیده میشود .البته این نکته محدود به ادبیات کالسیک نیست و در زبان محاوره روزمره هم مثالهای نقیض این
دیدگاه فراوانند اما چون تمرکز این مقاله بر متون نظم و نثر مابین قرون  3تا  12میالدی میباشد از آوردن مثالهای بیشتر
از فارسی غیر رسمی امروزی خودداری میگردد:
( )93یکیو که انگلیسیش خوب باشه میخوام.
( )12چند نفرو بگو بیان کمک.

( )12هیچکسو تو خیابون ندیدم.
« .1-1را» به عنوان نشانه مبتدا /مبتدای ثانویه
پترسن (  )2391و ویندفور ( « )2319 ،2393را» را به عنوان نشانه مبتدا معرفی میکنند و دبیرمقدم ( )2331این تکواژ را
نشانگر مبتدای ثانویه مینامد؛ این مقاله با زبانشناسان فوق از جهت امکان توضیح تکواژ «را» بر اساس نظریه ساخت
اطالعات همسو است ولی عنوان نقش «را» به عنوان نشانگر مبتدا یا مبتدای ثانویه برای فارسی کالسیک که مورد بررسی
این تحقیق بوده کاستیهایی دارد که به ذکر چند نکته از آن اکتفا میشود:
الف .عبارت اسمی نشاندار با «را» همیشه در اول جمله ظاهر نمیشود در حالیکه جایگاه رسمی و تعریفشده برای یک
مبتدا ،همانگونه که از نام آن برمیآید ،سرآغاز جمله است:
دلبر هنوز ما را از خود نمیشمارد( .انوری)
جویی جداگانه کندند بیکند را(.تاریخ بخارا)
باالخره دیشب اون دختر بیچاره با کلی ناراحتی همه ظرفها رو شست( .مثال برگرفته از مکالمه روزمره)
عبارت اسمی نشاندار با «را» ممکن است اطالعات کهنه یا نو باشد اما یک مبتدا همواره یک اطالع کهنه محسوب
میشود و باید توجه داشت در جمالتی مانند "درویشی را دیدم کنج عزلت گزیده  "...مبتدای جمله فاعل محذوف (من)
است -نه درویشی -که به دلیل اختیاری بودن (که یکی از ویژگی های زبان فارسی است) جای خود را به شناسه فعلی
داده است.
ما عنکبوتی را به شحنگی وی فرستادیم( .روح االرواح)
با خود گفت :چنین حکیمی را چون توان کشت؟ (تاریخ بیهقی)
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اما اگر زنی را به اجارت گیرد تا کودکی را شیر دهد ،روا بود( .کیمیای سعادت)
با فرض وجود سلسله مراتب برای مبتدا و انگاشت «را» به عنوان نشانگر مبتدای ثانویه ،برای ساخت دو مفعولی با
مشکالت بیشتری روبه رو میشویم :از آنجایی که در ساخت دو مفعولی دو عبارت اسمی داریم باید یک مبتدای دیگر
به مبتداهای معرفی شده پیشین به عنوان مبتدای سومین اضافه گردد و به عالوه انتخاب بین این دو مفعول از نظر سلسله
مراتب برای نشاندار شدن توسط «را»  ،و توضیح نحوه دریافت حالت به نظر قابل توضیح نمیآید .آیا «را» فقط نشانه
مبتدای ثانویه است یا می تواند مبتدای سوم را نیز نشاندار کند؟ با پیش فرض وجود مبتدای ثانویه و تکواژ «را» به عنوان
نشانگر آن ،در ساختهای مفعولی یا دو مفعولی بدون «را» نحوه تشخیص مبتدا(ها) چگونه خواهد بود؟ و البته نیاز به
توضیح ندارد که برخالف آنچه در تمام کتابهای درسی مدارس ،دبیرستانها و دانشگاهها نوشته میشود تکواژ «را» را
نمیتوان به سادگی نشانه مفعول مستقیم معرفی کرد ،چرا که «را» آزادانه به همراه فاعل ،مفعول مستقیم ،مفعول
غیرمستقیم و حتی قید حضور پیدا میکند .پس ارائه تحلیلی جامع که کلیه نقش های این تکواژ را زیر یک توضیح واحد
پوشش دهد به خوبی احساس میشود.

 .3ساخت های دو مفعولی بدون «را»
از  1121ساخت دو مفعولی تعداد  691ساخت بدون «را» بودهاند که چهار ویژگی مشترک میان آنها به چشم میخورد و
ساختی خارج از این چهار ویژگی در موارد مورد بررسی مشاهده نشد:
 .2-9مفعول مستقیم مشخص و معرفه است .یک عبارت اسمی تحت یکی از شرایط زیر معرفه یا شناخته محسوب
میشود:
.2-2-9معرفه به اضافه:2
یکی گنج ویژه به درویش داد( .فردوسی)
ای دل چو فراقش رگ جان بگشودت( .ابو سعید ابوالخیر)
 .1-2-9معرفه به ضمیر اشاره:
از تو خواهم آنچه من دادم به تو بازده آنچه فرستادم به تو (مثنوی مولوی)
این چراغ از شمع که افروختی؟ (سندباد نامه)
 .9-2-9معرفه به شمار:
دو مرواریدش از مینا بریدند (نظامی)
صد نافه به باد داده کاین بوی منست( .ابو سعید ابوالخیر)
 .1-2-9معرفه به تمیز یا بدل:
سخن ،هر چه گویم ،همه گفته اند( .فردوسی)
 .1-9مفعول مستقیم یک عبارت یا یک جمله است:
به شاه آگهی شدکه کاووس کی فرستادن نامه افکند پی (فردوسی)
3

 -این مورد شامل هر نوع ساخت اضافه از جمله فک اضافه یا اضافه مقلوب نیز می باشد.
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شرح دادش حال قبض خود تمام (عطار)
خبرکشته شدن عبدالمومن خان به هرات رسانیدند(.عالم آرای عباسی)
مفعول مستقیم بخشی از فعل مرکب است:
بردسیمرغ ازدل ایشان قرار (عطار)
فلک برماه مروارید میبست (نظامی)
یکی از دومفعول توسط پیچسب (ضمیر مفعولی متصل) جایگزین شده است:
دعوت من برتوآن شدکایزدت عاشق کناد (رابعه قزداری)
رهش بازدادند و بگریختند(.فردوسی)

 .4تکواژ «مر»
یکی دیگر از عناصر ساخت دو مفعولی در زبان فارسی تکواژ «مر» میباشد .این تکواژ بیش از شش قرن (22 -1ه ق)
عمدتاً در ساخت دو مفعولی و همچنین در دیگر ساختهای گذرا یا ناگذر موجود بوده است .متاسفانه پیشینه زبانشناختی
موثق و علمی در رابطه با این تکواژ در دست نیست .سِیلمَن و بوگدانوف ( )2392اظهار میدارند که منشاء تکواژ «مر»
نامشخص است و هیچ اثری از آن در فارسی میانه دیده نشده است .بوسانگ (  )2311اشاره میکند که «مر» در اصل در
معنای "شمار" می باشد.
گفته بوسانگ تا حدودی درست است .در تمامی دوران حضور تکواژ «را» در ادبیات فارسی این تکواژ به طور
همزمان دو کاربرد داشته است:
 .1-4به عنوان اسم و در معنای شمار و عدد:
( )11ز ایران سپاهیست بسیار مر( .اسدی طوسی)
( )19لشکر دیدند بی حد و  ...مر( .تاریخ جهانگشا)
 .2-4به عنوان حرف اضافه:
 - 1بدادش مر آن پندها چون سزید( .فردوسی)
در نمونه زیر تکواژ مر همزمان به عنوان اسم و حرف اضافه به کار رفته است:
 - 1نه لشکری که مر آن را کسی بداند مر( .فرخی سیستانی)
در بیشتر ساختها «مر» به همراه «را» بهصورت «مر ...را»

اسم را در برمیگیرد اما این تکواژ بدون «را» نیز در

ساختهای زیادی موجود است .هرچند نقشهای «مر» به تنوع و تعدد نقشهای «را» نیست ولی در بیشتر نقشهایی که
«را» میتواند ظاهر شود «مر» هم دیده میشود ،مانند همراهی با فاعل یا نهاد در ساختهای ناگذر یا ساخت التزام ،همراهی
با مفعول مستقیم یا غیرمستقیم:
 - 6پسند باشد مر خواجه را پس از ده سال( .رودکی)
 - 9مر او را همین پیشه بود از نخست( .بوشکور بلخی)
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 - 1که حوض کوثرش بوسید مر دست( .نظامی)
از بررسی  131ساخت از  1121ساخت دو مفعولی که شامل تکواژ «مر» بودند و همچنین با توجه به سایر
ساختهای گذرا و ناگذر که در آنها «مر» به ایفای نقش میپردازد در رابطه با نقش نحوی و معنایی تکواژ «مر» این نتیجه
حاصل شد که در ساختهایی که «مر» به تنهایی و بدون حضور «را» اسم را نشاندار میکند همان نقش «را» یعنی نشانگر
پیکر را دارد و در ساختهایی که با «را» همراه است دارای نقش ثانویه و مکمل «را» میباشد.
از نظر نحوی حضور یا عدم حضور «مر» در جمله تغییری ایجاد نمیکند ولی از نظر معنایی حضور «مر» تاکید و حصر
را به اسم همراهش تلویح میکند .بنابراین میتوان «مر» را یک "تکواژ حصر" نامید که از نظر معنایی بار تاکید بیشتری
بر اسم نشاندارش میگذارد و از نظر نحوی نیز نقش برجسته کردن و پررنگ کردن اسم از نظر ساختار اطالعات را ایفا
میکند.
 .5تحلیل
نظریاتی که پایه تحلیل ساخت دو مفعولی در این مقاله قرار گرفتند )2 :نظریه پیکر-پهنه (تالمی)2391،؛ و  )1نظریه
عبارت کاربردی )( (applicative phraseفورنیه 1226،و. )1222
رویکرد این مقاله در باب معرفی «را» به عنوان نشانگر پیکر بر پایه نظریه برجستهسازی (نماسازی) صورت میگیرد.
در دیدگاه برجستهسازی چگونگی اولویت اطالعات در ذهن گوینده تعیینکننده گزینش و چینش آنها در روایت یک
رویداد یا یک پدیده می باشد .این دیدگاه بر مبنای مفاهیم "پیکر-پهنه"و نگاشت ) (profilingمیباشد که برای اولین
بار یک روانشناس دانمارکی به نام رابین در روانشناسی گشتالت معرفی کرد و تالمی (  )2391این مفاهیم را به حیطه زبان
شناسی وارد نمود .طبق نظریه پیکر-پهنه آنچه ما بیان میکنیم انعکاس بخشهایی از یک اتفاق است که توجه مارا جلب
کرده یا ما میخواهیم توجه شنونده را جلب کند.
ذهن انسان بر اساس اصول شناختی از هر صحنهای که میبیند بخشی «را» به عنوان پیکر و بخش دیگر «را» به عنوان
پهنه انتخاب میکند .در زبان نیز میتوان بر پایه برجستهسازی تعاریف متفاوتی از یک رویداد واحد ارائه داد .البته انتخاب
پیکر و پهنه از اصول ذهنی خاصی تبعیت میکند به عنوان مثال عنصری که به عنوان پیکر انتخاب میشود در مقایسه با پهنه
کوچکتر و با قابلیت حرکت بیشتری میباشد ،پیکر عنصری است که به تازگی به پهنه موجود در صحنه افزوده شده است
و از این رو بار اطالعاتی بیشتری دارد و طبیعتاً بیشتر مورد توجه و تمرکز است .این اصول کلی در حوزه مکان و تقسیم
آن به پیکر و پهنه در زبان کامالً روشن و آشکار است اما در مفهومسازی خارج از حوزه مکان ساختار برجستهسازی
پیچیده میشود .وقتی یک جمله از مفاهیم مجردی تشکیل شده که هیچیک را نمیتوان از دیگری بزرگتر یا متحرکتر
پنداشت یا زمانی که عناصر جمله هر دو به یک مقوله نحوی مربوط میشوند و یا در موارد دیگر ،انتخاب پیکر و پهنه از
یک طرف متنوع تر و از طرف دیگر پیچیدهتر میشود:
- 3
الف(.مرد) کتاب را به دخترک داد.
ب( .مرد) دخترک را کتاب داد.

بررسی ساخت دو مفعولی در متون ادب فارسی

331

- 22
الف( .مرده) کتابو به دختره داد.
ب(.مرده) به دختره کتاب داد.
ج( .مرده) دختره رو بهش کتاب داد.
جمالت گروه ( )92فارسی رسمی و جمالت گروه ( )92محاوره ای هستند .از آنجایی که در فارسی حضور فاعل در
اول جمله اختیاری ا ست درون پرانتز قرار گرفته تا توجه اصلی معطوف شود به دو عنصر کنش رو و هدف که در هر دو
گروه جای خود را با دیگری عوض میکنند.
نکته دیگری که به تفصیل مورد بررسی گرفت حرکت تکواژ «را» از جایگاه نشانه مفعول مستقیم به مفعول غیرمستقیم
و همانگونه که در بخش ( )1-1دیدیم  ،حضور این تکواژ در کنار دیگر نقش های جمله بود.
بر پایه مطالعات انجام شده بر تکواژ «را» در این تحقیق «را» به عنوان نشانگر پیکر معرفی میشود .با توجه به معنای
ریشه این تکواژ و معانی تلو یحی آن پس از تبدیل شدن به پسآیند و همچنین جایگاه حضور «را» و نقش عبارات اسمی
که با «را» نشاندار شدهاند از نظر نظریه ساختار اطالعات ،نتیجهگیری میشود که «را» همیشه نشانگر نقش پیکر بوده
است ،بدین معنی که عنصری که برای گوینده مهمتر است و میخواهد آن را برای شنونده پر رنگ تر جلوه دهد با تکواژ
«را» نشاندار میشود .بدین صورت تناقضی بین آنچه به ظاهر نقشهای متعدد «را» شناخته میشد دیده نمیشود و این
تکواژ بنا به انگیزههای شناختی میتواند به همراه فاعل ،مفعول مستقیم ،مفعول غیرمستقیم ،قید یا حتی چنانچه شاره شد به
عنوان نشانه سوگند ظاهر شود.
طبق برنامه کمینهگرا (چامسکی )2331 ،پیکر به عنوان ویژگی ) (Featureنحوی «را» و «را» به عنوان هسته عبارت
نشانگر ) (determiner phraseمعرفی میشود .حالتی که «را» به عنوان یک پس اضافه به اسم نشاندار خود میدهد
حالت غیرفاعلی ) (oblique caseمیباشد.
عبارت کاربردی که در تحلیل این ساخت مورد استفاده قرار گرفته همانگونه که از نام آن برمیآید نقشی کاربردی
دارد و این کاربرد ارتباط دادن و پیوند دادن دو عنصر در یک جمله میباشد .این دوعنصر میتوانند دو مفعول در یک
ساخت دو مفعولی باشند یا مالک و مملوک در ساخت مالکیت یا اثر و تأثیرپذیر در یک ساخت اسنادی یا مضاف و
مضاف الیه در یک ساخت اضافی .دو عامل تعیینکننده نوع این ارتباط هسته عبارت کاربردی و فعل هستند .هسته عبارت
کاربردی همواره یک ادات ) (addpositionاست که ممکن است مثل حرف اضافه پیش از اسم نشاندارد خود بیاید یا
مانند پس اضافه و ( )eاضافه پس از آن.
عبارت کاربردی عالوه بر ساخت دو مفعولی تمامی ساختهای گذرای دیگر را نیز در زبان فارسی پوشش میدهد.
به دو جمله زیر توجه کنید:
- 22آرتین کتاب را به مانی داد.
- 21آرتین مانی را کتاب داد.
عبارت کاربردی عالوه بر ساخت دو مفعولی تمامی ساختهای گذرای دیگر را نیز در زبان فارسی پوشش میدهد.
به دو جمله زیر توجه کنید:
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()19آرتین کتاب را به مانی داد.
()11آرتین مانی را کتاب داد.
جمله( )19یک ساخت با یک مفعول مستقیم و یک مفعول غیرمستقیم (مفعول حرف اضافهای) میباشد:
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VP
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´D

ApplP
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Appl
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be

در این جمله کنش رو (کتاب) در جایگاهی باالتر از گیرنده (مانی) قراردارد و جایگاه اولیه هر دو مفعول در عبارت
کاربردی میباشد .کتاب که مفعول مستقیم است حالت رایی خود را از عبارت فعلی حاکم بر خود دریافت میکند .از
آنجایی که عبارت اسمی کتاب با «را» نشاندار شده برای ارضای ویژگی [ +پیکر] که از «را» به آن منتقل شده از جای
خود حرکت کرده و به ( )IPافزوده ) (adjoinedمی شود تا اسم نشاندار با ویژگی پیکر برجسته سازی شود .پس
کتاب دو حالت دریافت میکند یکی حالت رایی که آن را از فعل میگیرد و دیگری حالت غیرفاعلی که آن را از پس
اضافه «را» دریافت میکند .مفعول غیرمستقیم (مانی) در جایگاه خود میماند و حالت غیرفاعلی خود را از حرف اضافه
(به) میگیرد .فاعل (آرتین) که حالت فاعلی خود را از ( )IPدریافت کرده برای ارضای  EPPبه جایگاه مشخص عبارت
افزوده شده حرکت میکند.
در جمله ( )11ساختار به همین گونه است با این تفاوت که در این ساختار حرف اضافه که هسته عبارت کاربردی است
پوشیده ) (coveredمیشود و مفعول غیرمستقیم با «را» نشاندار شده و در نتیجه در جایگاهی باالتر از مفعول مستقیم قرار
میگیرد:
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 .6مباحث نهائی

 .1-6نتیجه
حاصل بررسیهای انجام شده در این تحقیق بر ساختهای دو مفعولی فارسی در موارد زیر خالصه میشود:
 .2ساخت دو مفعولی در فارسی باستان ،فارسی میانه و فارسی نو همواره وجود داشته است .در فارسی نوین
ساختهای دو مفعولی به طور عمده با تکواژ «را» نشاندار میشوند.
 .1تکواژ «را» از نظر نحوی نشانگر پیکر بر مبنای نظریه برجستهسازی و پیکر-پهنه (تالمی )2391،معرفی میشود و این
فرضیه تمامی نقشها و جایگاههای حضور به ظاهر متفاوت «را» را پوشش داده و توضیح میدهد .در تحلیل
ساختاری «را» هسته ( )Dاز عبارت آویزه ) )DP( (determiner phraseمیباشد.
 .9اگرچه حضور «را» باعبارتهای اسمی مشخص وغیرمشخص ،هردو ،ممکن است ،عدم حضور «را» – در
ساختهای دو مفعولی بدون «را» -تنها با عبارات اسمی مشخص دستوری و ممکن میباشد.
 .1بررسی درزمانی ساختهای دو مفعولی دو تغییر عمده را در طول  22قرن نشان میدهد:
 .2تغییر صرفی  :با کاهش کاربرد «مر» در ساخت دو مفعولی از قرن  29میالدی آغاز و به تدریج تا قرن 26
کامال از بین میرود.
 .1تغییر ساختاری :از قرن  29میالدی به تدریج استفاده از حالت تناوب مفعولی برای ساخت گذرای فارسی
با دو مفعول رو به کاهش میگذارد و رویکرد عمده خصوصاً در نثر به سوی ساخت دو مفعولی حرف
اضافهای میرود تا در قرن  23که ساخت دو مفعولی دارای حالت تناوبی در آثار ادبی تقریبا دیگر به
چشم نمیخورد.
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علل این تغییرات را میتوان در دو توضیح زبان شناختی خالصه کرد:
دلیل تغییر نخست را میتوان به کاربرد تکمیلی و غیراساسی «مر» مرتبط دانست؛ در ساختهای دو مفعولی دارای
"مر...را" نقش اصلی نشاندار کردن عبارت اسمی به عنوان پیکر بر عهده «را» است و حضور «مر» تنها مکمل این نقش
اساسی «را» میباشد ،در ساختهای معدودی که «مر» به تنهایی به کار رفته ،این تکواژ برای عبارت اسمی همراه خود
همان نقش «را» یعنی برجسته کردن و نشاندار کردن پیکر را ایفا میکند ولی در تمامی عباراتی که به همراه «را» اسم را
در برمیگیرد نقش اصلی همواره بر عهده «را» است و از این رو این ایده که کنارگذاشتن این تکواژ که نه از نظر نحوی
نقش اساسی دارد و نه از نظر معنایی ،نبودش به جمله آسیب میزند به نظر توجیه پذیر میآید.
علت کنارگذاشتن حالت تناوب مفعولی در ساختهای دو مفعولی فارسی و روی آوردن به ساخت دو مفعولی
حرف اضافهای "اصل کم کوشی" میباشد .با مقایسه ضمنی ساختار تحلیلی یک جمله دو مفعولی حرف اضافهای و
یک ساخت دو مفعولی میتوان به راحتی مالحظه کرد که ساخت دوم روند طوالنیتری را از لحاظ کدگذاری توسط
گوینده و کدگشایی توسط شنونده طی میکند زیرا ساختار یک ساخت دو مفعولی که به دخالت حالت تناوب مفعولی
در آن یک حرف اضافه حذف شده و نقش دستوری و همچنین خصیصه معنای آن به پسآیند «را» محول میشود مشخصاً
پیچیدهتر است.
 .2-6پیشنهاد
همانگونه که گفته شد پیشنهاد تکواژ «را» به عنوان نشانگر پیکر و تحلیل ساختار جمالت نشاندار با «را» بر پایه نظریه
عبارت کاربردی تمامی کاربردهای این تکواژ در فارسی کالسیک را پوشش میدهد .در رابطه با جمالت ناگذر نشاندار
با «را» که در گروههای (د) و (ه) بخش ( )1-1دستهبندی و توصیف شدهاند ساختار این جمالت به دو دسته تقسیم
میشود )2 :جمالتی که در آنها حضور «را» معنای تلویحی "داشتن" را به نهاد و گزاره منتقل میکند )1 ،جمالتی که در
آنها علت ،سبب یا تاثیر حاصل از فعل به نهاد منتقل میشود.
( )11او را از هنر بهره نباشد.
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در این ساختار معنای "داشتن" از طریق عبارت کاربردی به فعل ناگذر "بودن" منتقل شده و از آن یک ساخت گذرای
ملکی میسازد .در این عبارت نهاد نشاندار با «را» مالک و عبارت اسمی متمم  AppPمملوک هستند.
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()16مرا دردیست اندر دل.
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از گروه دوم به دو جمله زیر توجه کنید .در این جمالت اثر و نتیجه ایجاد شده توسط فعل در عبارت کاربردی توسط «را»
به نهاد یا فاعل منتقل میشود:
( )19او را خوش آمد.
( )11وی را به طعام حاجت افتاد.

نمودار جمله ()19
IP
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Khosh
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نمودار جمله ()11
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Hajat

بهطور خالصه میتوان گفت تمامی جمالت نشاندار با «را» به دو گروه عمده جمالت گذرا و ناگذر تقسیم میشوند.
جمالت گذرا ممکن است یک یا دو مفعولی باشند .در ساخت دو مفعولی تکواژ «را» رابطه تعلق غیرملکی میان دو
عبارت اسمی برقرار میکند به گونهای که یکی از این دو کنش رو و دیگری هدف یا مقصد آن باشد .در جمالت ناگذر
نشاندار با «را» این تکواژ یا منتقلکننده معنای "داشتن" میان دو عبارت اسمی به عنوان مالک و مملوک است و یا منتقل
کننده علت ،سبب و اثری منجر از فعل میان دو عبارت اسمی به عنوان اثر و اثرپذیر .در دسته اول مالک و در دسته دوم
اثرپذیر توسط «را» نشاندار میشود .در تمامی موارد عبارت اسمی نشاندار شده توسط «را» عنصری است که بیشترین
اهمیت را برای گوینده دارد و به همین دلیل به عنوان پیکر در زمینه جمله انتخاب شده است.
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