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چکیده
حرف نشانۀ «را» در زبان فارسی و برخی زبانهای ایرانی در منابع مختلف و از جنبههای گوناگون مورد بحث و
بررسی قرار گرفته است .برخی از زبان شناسان به بررسی تحول تاریخی این حرف نشـانه از فارسـی باسـتان تـا
امروز پرداختهاند .زبان مازندرانی از جمله زبانهای ایرانی اسـت کـه بسـیاری از ویژگـیهـای سـاختواژی و
نحوی زبانهای ایرانی دورۀ میانه و باستان را در خود حفظ کرده است .در این نوشتار ،رفتار نحوی حرف نشانۀ
«را» در این زبان مورد بررسی قرار گرفته و مقایسهای بین نقشهای گوناگون «را» در مازندانی معاصر و تحول
تاریخی آن در زبان فارسی صورت پذیرفته است .دادههـای پـژوهش ،از برخـی منـابع مکتـوب قـدیم و جدیـد
مازندرانی و همچنین به شیوۀ میدانی از برخی گویشوران مازندرانی و یا با مراجعه به ّ
شم زبانی نگارنده به عنوان
گویشور مازندرانی استخراج شده است .بررسی دادههای مازندرانی نشان میدهد که امروزه حـرف نشـانۀ «را»
در مازندرانی به عنوان نقشنمای مفعول بهرهور ،متمم «ازی» ،متمم «بهای» و مفعول صریح به کار مـی رود.
نحوی «را» در مازندرانی ،تأییدکنندۀ نظریۀ موجود در مورد تحول تاریخی «را» در فارسی است .با وجود
رفتار
ِ
این ،در مازندرانی امروز ،در بسیاری موارد ( )-ĵāو اشکال مختلـف آن جـایگزین «را» بـه عنـوان نقـشنمـای
متممی شده است و «را» در مقام نقشنمای مفعول بهرهور هم در مازندرانی بسامد کمی دارد .بنابراین می توان
پیشبینی کرد که در آیندۀ نه چندان دور« ،را» در مازندرانی هم در مقام نقشنمای مفعول صریح تثبیت شود.
کلمات کلیدی :فارسی ،مازندرانی ،حرف نشانۀ «را» ،حرف اضافۀ «جا» ،بررسی تاریخی-تطبیقی

 .1استادیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
زبانها و گویشهای محلی ایران عالوه بر ارزش و اهمیتشان به عنوان عناصر فرهنگی کـه بخشـی از
هویت و میراث قومی اقوام ایرانی را تشکیل میدهند ،به لحاظ زبانشناختی نیـز حـائز اهمیـت فـراوان
هستند .این زبانها ،به واقع ،با حفظ واژگان و برخی ویژگیهای ساختواژی و نحـوی دورۀ میانـه و
باستان ،گنجینۀ ارزشمندی از دادههای زبانشـناختی را در اختیـار زبانشناسـان قـرار میدهنـد کـه بـا
بررسی آنها میتوان به برخی جنبههای تاریک تاریخ زبان فارسی پرتو افکند .به نظر میرسد که برخـی
از این زبانها و گویشها ،همان مسیر تحوالت تاریخی فارسی را با یک تأخیر و فاصله زمـانی چنـد ده
ساله و گاه چنـد صـد سـاله میپیماینـد .مازنـدرانی یکـی از ایـن زبانهاسـت کـه بسـیاری از واژههـا،
صورتهای صرفی و قواعد نحوی فارسی باستان و دورۀ میانه را در خود حفظ کرده است(ر.ک :حجـازی
کناری 1372 ،و 1374؛ بشیرنژاد .)1397 ،یکی از نشانگرهای نحوی بهجـایمانـده از فارسـی باسـتان ،حـرف
نشانۀ «را» است که در سالهای اخیر موضوع بحثهای داغ بین زبانشناسان و دستورنویسان ایرانـی
و غیرایرانی بوده است .برخی از پژوهشگران به جنبههای تحول تاریخی نقشنمای «را» پرداختـهانـد و
عدهای نیز به ویژگیهای کاربردشناختی و گفتمانی آن در فارسی امروز و بـهویـژه در گونـۀ محـاورهای
پرداختهاند .برای بررسی بیشتر و دقیقتر ابعاد تحولی «را» در گذر زمان ،نگارنـده در ایـن مقالـه سـعی
نموده است با نگاهی به روند تحول تـاریخی «را» در زبـان فارسـی و برخـی ویژگیهـای درزمـانی آن،
شواهدی همزمانی از مازندرانی امروز به عنوان یکی از زبانهای ایرانی برای آن ارائه نماید .این پژوهش
در صدد پاسخگویی به این پرسش است که «را» در مازندرانی امروز کـدام یـک از نقـشهـای «را» در
تاریخ زبان فارسی را همچنان به عهده دارد و این که چه تحولی در نقشهای «را» در مازنـدرانی امـروز
در حال وقوع است.
 .1-1پیشینۀ پژوهش
به گفتۀ برخی از دستورنویسان زبان فارسی« ،را» یکی از حرفهای نشـانه و نشـانۀ مفعـول اسـت و
کلمه یا گروهی که پیش از «را» میآید نقش مفعولی پیدا میکند (احمدی گیوی و انـوری .)269 :1385 ،بنابر
ً
تعریفی دیگر« ،را» نوعی حرف اضافه است و اصوال تمامی حروف از جمله حـروف اضـافه ،حـروف
ربط و حروف ندا و تفسیر ،کلمات نشانه و نقشنما هستند و این امر اختصاص به حـرف «را» نـدارد
ً
(فرشــیدورد .)448 :1382 ،دســتورهای سـ ّـنتی زبــان فارســی عمــدتا از «را» بــه عنــوان نشــانۀ مفعــول
صریح معرفه یـاد کردهانـد .وینـدفور ( )47: 1979( )Windfuhrاسـتاد زبـانشناسـی فارسـی دانشـگاه
میشیگان در کتاب دستور زبان فارسی خود ادعا کرده است که بعیـد اسـت بتـوان تکـواژی را در زبـان
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فارسی یافت که به اندازۀ «را» مورد ّتتبع فنی و دقیق قـرار گرفتـه باشـد .در همـین راسـتا ،بسـیاری از
زبانشناسان و دستورنویسان ایرانی و غیرایرانی در آثار و پژوهشهای خـود بـه نقـش تکـواژ دسـتوری
«را» پرداختهاند که از میان آنها می توان بـه فـیالت( ،)1919( )Phillottپیترسـون(،)1974( )Peterson
حـــاجتی ( ،)1977صـــادقی ( ،)1349خـــانلری ( ،)1351الزار( ،)1982( )Lazardلمبتـــون()Lambton
ً
( ،)1984کریمی ( ،)1989نجفی( )1366و دبیرمقدم ( )1369اشاره کرد .تقریبا در تمامی این آثار ،از نقـش
دستوری «را» به عنوان نشانگر مفعول صریح یا نشانگر اسم معرفه بحث شده است .در بـین ایـن آثـار،
دبیر ّ
مقدم ( )1369با پژوهشی تحت عنوان «پیرامون را در زبان فارسی» ،رفتار نحـوی -کالمـی «را» در
زبان فارسی را مورد بحث و کنکاش قرار داد و حرفهای تازهای را در خصوص کارکرد گفتمـانی «را»
مطرح نمود و از این رو ،واکنشهایی را از سوی سایر زبانشناسان در نقد نظرات وی شاهد بودیم که از
جمله میتوان به پژوهش کریمی ( )1370اشاره کرد  .اگرچه بخش اعظم مقالـۀ دبیـر ّ
مقـدم ( )1369بـه
بیان نقشهای کالمی/گفتمانی «را» اختصاص دارد ،نویسنده در بخشی از مقالـه بـه تحـول تـاریخی
«را» از فارسی باستان به میانه و فارسی کالسیک و معاصـر میپـردازد .در آن بخـش از مقالـه ،برخـی
نقشهای نحوی برای «را» در گذشتۀ فارسی بیان شده است که در فارسی امروز کاربردی ندارد امـا در
مازندرانی ،همچنان ایفاگر برخی از آن نقشهاست که در این نوشتار در جای خـود بـا ارائـۀ مثالهـا و
شواهد از مازندرانی به این نقشهای گوناگون پرداخته خواهد شد.
از مقالۀ دبیر ّ
مقدم ( )1369چنین بر میآید که «را» در فارسی باستان برای بیان علت و سبب به کـار
میرفته و به صورت  radiyaظاهر شده است .وی(همان )30 :مثالی را به نقل از ِکنـت ( )1950()Kentنقـل
میکند که نشان دهندۀ این معنای «را» در فارسی باستان است« :حرف نشانۀ «را» در فارسی باسـتان بـه
صورت  rādiyaبرای بیان علت و سبب به کار میرفته است .مثال زیر که برداشت از سطر شش و هفت کتیبـه
بیستون داریوش بزرگ است کاربرد آن را در متون آن زبان نشان میدهد .در این مثال نشانۀ دو نقطه ( ):نشـانۀ
مرز واژه است:
...avahyarādiy: vayam: Haxāmanišiyā: ahyāmahy ...

 ...بدین علت ما هخامنشیان خوانده میشویم » ...

دبیر ّ
مقدم (همان )33-31:در ادامه میافزاید که در فارسی میانه این حـرف نشـانه بـه صـورت
ثبت شده و کاربردهای گوناگون برای آن ذکر شده است.
کریستوفر برونر ( )Christopher J. Brunnerدر بررسی کاربرد ایـن تکـواژ در فارسـی میانـه و زبـان
پارتی مینویسد که  rāyدر فارسی میانه و  rādدر پارتی به کار بـرده میشـده اسـت .برونـر کـاربرد ایـن
حرف نشانه با مفعول صریح را در فارسی میانه ،یک تحول متأخر دانسته و میگوید این کـاربرد تنهـا در
متون زبان پهلوی مشاهده میشود .در فارسی نوین کالسـیک (فارسـی قـدیم) دامنـۀ کـاربرد «را» بـه
rād/rāy
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عنوان نشانۀ مفعول صریح گسترده شد و عمدۀ کـاربرد آن را میتـوان در چهـار نقـش مفعـول متممـی،
مفعول غیرصریح ،مفعول بهرهور ،و مفعول صریح دانست(ر.ک :برونر.)1971 ،
خطیب رهبر ( )1367کتابی در مورد حروف اضـافه و ربـط در زبـان فارسـی نگاشـته اسـت کـه در
بخشی از آن به معانی و نقشهای مختلف حرف«را» میپـردازد .وی هفـده معنـی و کـارکرد متفـاوت
برای این حرف برمیشمارد کـه بـرای هـر یـک شـواهدی از متـون ادب فارسـی قـدیم یـا جدیـد ذکـر
میکند(ر.ک :خطیب رهبر.)375-357 :1367 ،
از جمله پژوهشهای دیگر در مورد «را» میتوان به پژوهش راسخ مهند ( )1389اشاره کرد .وی به
بحث ردهشناختی تکواژ «را» میپردازد و درصدد برمیآید به موضوع معرفگی و جانداری و نقـش «را»
در این خصوص بپردازد .وی با ارائۀ شواهدی نتیجهگیری میکند که «را» به طبقۀ خاصی از مفعـولهـا
مربو نمیشود زیرا میتواند در طیف معرفگی با همۀ مفعولها ظاهر شود و بـه طیـف مفعـول جانـدار
محدود نمیشود.
نجفی پازوکی ( )1390نیز به تأثیر نمود فعل بر تظاهر «را» در زبان فارسی میپردازد .نتیجـۀ بررسـی
افعال غایتمند ،حصولی و فعالیتی میتوانند همراه با «را» یا بدون «را» بـه کـار
وی نشان داد که
مفعول ِ
ِ
روند و تفاوت رفتار افعال متعددی به لحاظ تظاهر «را» به همراه مفعول آنها بر اساس مشخصه نمـود
افعال قابل تبیین است.
باباساالر( )1392به نقشهای گوناگون «را» در متون ادبیات فارسی اشاره میکند .وی میگوید کـه
در گذشته بیش از آنکه « را » نشانۀ مفعول صریح باشد ،در معانی حروف اضافه بـه کـار رفتـه اسـت و
گاه با حروف اضافۀ دیگر ،گروههای گسستۀ حرف اضافهای میساخته است؛ بـدین صـورت کـه یـک
حرف اضافه ،پیش از اسم یا گروه اسمی قرار میگرفت و دیگری ،پس از آن میآمـده اسـت .ایشـان در
ادامه به چهارده معنای مختلف «را» در نقش حرف اضافه اشاره میکند و برای همۀ آنها از متـون ادب
فارسی شواهدی ارائه میکند(ر.ک :باباساالر.)184 :1392 ،
حقبین و اسدی ( )1392در مقالهای به بررسی نقشهـای گونـاگون «را» در زبـان محـاوره فارسـی
پرداختند .آنها در این مقاله با ارائۀ مثالها و شواهدی از زبان گفتاری فارسی به این نتیجه میرسند که
ً
«را» تنها یک سازه نیست بلکه چندین سازه است کـه کارکردهـای متعـددی دارد .ضـمنا آنهـا نقـش
معرفگی «را» را مورد تردید قرار میدهند و این تکواژ را غایتمند در نظر میگیرند.
جم ( )1396در مطالعۀ خود ،به تلفظ واژۀ «را» در گونـۀ نوشـتاری و گفتـاری در چـارچوب نظریـۀ
بهینگی میپردازد .واژۀ «را» که در گونۀ نوشتاری به صـورت « »raتلفـظ مـیشـود ،در گونـۀ گفتـاری
فارسی بر حسب بافت به صورتهای ] [o] , [roتلفظ میشود .جم معتقد است که پژوهشهای انجـام
شده تاکنون ،به نقشهای نحوی «را» پرداختهاند و ایشان در مقاله خـود بـرای اولـین بـار بـه تلفـظ آن
توجه نشان داده است(جم.)1 : 1396 :
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با یک نگاه اجمالی به تمامی پژوهشهای انجام شده پیرامون تکواژ دسـتوری «را» میتـوان آنهـا را در
دو دستۀ کلی قرار داد :دستهای که به نقشهای دستوری «را» در گذشتۀ زبان فارسی و سیر تحولی این
نقش در طول تاریخ زبان فارسی تا امروز میپردازنـد و گروهـی کـه بـه نقـش و کـارکرد ایـن تکـواژ در
ّ
ً
گونههای نوشتاری و گفتاری فارسی امروز اختصاص دارند .آن چه مسلم است و قـبال هـم اشـاره شـد
این است که همۀ زبانهای ایرانی به اندازه فارسی دستخوش تغییر و تحول نشدهاند و به نظـر مـیرسـد
که مازندرانی یکی از این زبانهای کهن ایرانی است که امروزه در آن« ،را» همان نقشهایی را به عهـده
دارد که در فارسی دورۀ میانه و کالسیک به عهده داشته است .در ادامه ،با ارائۀ مثالها و شـواهدی بـه
نقشهای نحوی متعدد «را» در مازندرانی می پردازیم.

 .2بحث
 .1-2نقشهای نحوی «را»
در این بخش ،ابتدا به بررسی نقشهای نحوی «را» در مازندارنی امروز میپردازیم و سپس بـا اسـتفاده
از منابع به جامانده از مازندرانی قدیم ،نقشهای این حرف را در آن زمان بررسی میکنیم .الزم بـه ذکـر
است که دادههای پژوهش از منابع مکتوب در مورد زبان مازندرانی و یا به شـیوۀ میـدانی از گویشـوران
بومی این زبان گردآوری شدهاند .همچنین در آوانویسی دادههای مازندرانی ،در مواردی که شاهد مثـال
از منابع مکتوب نقل شده ،همان آوانویسی منبع اصلی حفظ شده است.
کوتهنوشتهای به کار رفته در این مقاله عبارتند از:
نشانۀ مفعول صر یح d.o.m = direct object marker
p.m = past marker
نشانۀ گذشته
d.m = dative marker
نشانۀ مفعول بهرهور
f.m = fulfilment marker
نشانۀ تحقق عمل
g.m = genetive marker
نشانۀ کسرۀ اضافه
neg.m = negative marker
نشانۀ نفی
 .1-1-2نقشهای نحوی «را» در مازندرانی امروز
«را» در مازندرانی امروز -چه در گونۀ نوشتاری و چه در گونۀ محـاورهای -بـه صـورت ( )-rәو ()-ә
ظاهر می شود .البته باید تنوعات لهجهای را نیز در نظر داشت؛ چرا که در لهجـۀ سـاروی و لهجـههای
شرق استان از گونههای تلفظی متفاوتی مانند ( )- reو ( )-eاستفاده مـیشـود و در برخـی لهجـههای
منطقۀ نور و نوشهر به شکل ( )-erو گاه ( )-rنیز مشاهده میشود.
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« .1-1-1-2را» به عنوان نشانۀ مفعول صریح

نشـانگر مفعـول صـریح
در مازندرانی نیز مانند فارسی ،رایجترین و پربسامدترین کاربرد «را» به عنـوان
ِ
است؛ مثال :1
ِمن ِور ِه ندیمه

mәn vә-rә na-di-mә
I him-d.o.m neg.m-see-I
""I didn't see him

«من او را ندیدم»
« .2-1-1-2را» به عنوان نشانۀ متمم «بهای»

کاربرد دیگر حرف نشانۀ «را» ،نمایاندن نقش متمم «بهای» است که این نوع کاربرد امـروزه در فارسـی
گفتاری و نوشتاری مالحظه نمیشود ولی میتوان مثالهای فراوانی از این نوع کاربرد را در فارسی قدیم
دید .برای نمونه ،در عبارت «وی را گفتم» حرف «را» به معنی «به» است (یعنـی بـه او گفـتم) .اینجـا
«وی» نه مفعول صریح ،بلکه متمم به حساب میآید .در مازندرانی معاصر ،همچنان «را» در مقام ایـن
نقش ظاهر میشود؛ مثال:2
راره ب ِرسن
ِمه سالمه ِشه ِب ِ

me sәlām-ә še bәrār-ә barәsәn
my regard- d.o.m your brother-to send
""give my regard to your brother

«سالم مرا به برادرت برسان».
در اینجا ( )әاولی نقشنمای مفعول صریح و دومی نقشنمای متمم «بهای» است.
برای نشاندادن نقش متمم «بهای» در برخی از گونههای مازندرانی ،از تکواژ «جه» با گونههای تلفظی
گوناگون آن نظیر ( )-ĵә( ،)-ĵaو یا ( )-ĵәmنیز استفاده مـیگـردد و مثـال شـمارۀ  2را شـکری (: 1374
 )159به صورت زیر آورده است:
سالم ِشه برار جم ب ِرسن
مثال ِ -3مه ِ
me sәlām-ә še bәrār-ĵәm barәsәn
my regard- d.o.m your brother-to send
!give my regard to your brother

«سالم مرا به برادرت برسان».
« .3 -1-1-2را» به عنوان نقشنمای متمم «ازی»

امروزه نقش دیگری که «را» در مازندرانی بر عهده دارد مشخصکردن متمم «ازی» است .گرچـه ایـن
نقش را نیز در فارسی میانه (برونر )1971 ،و قدیم« ،را» ایفا میکرد (مثـل علـی «را» پرسـیدم یعنـی «از»
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علی پرسیدم) ،اما در فارسی امروز« ،را» در این نقش ظاهر نمیشود .به مثال زیـر از مازنـدرانی توجـه
کنید:
مثال  -4علی ِر بپرسیمه

Ali-rә ba-pәrs-im-ә
ali-from f.m-ask-p.m-I
""I asked Ali

«از علی پرسیدم»
البته در این مورد نیز در گویش مرکز و شرق استان تنوعاتی وجود دارد و در برخـی منـاطق بـه جـای (-
 )rәاز ( )-ĵaیا ( )-ĵәmنیز در همین معنا استفاده میشود .
« .4-1-1-2را» به عنوان نقشنمای مفعول بهرهور

در مازندرانی امروز« ،را» در معنای حرف اضافۀ «بـرای» بـه عنـوان نشـانگر مفعـول بهـرهور در تمـام
لهجهها مشاهده نمیشود اما بازماندۀ این نوع کاربرد را میتوان به راحتی در گفتار گویشوران مناطقی از
شهرستان نور و نوشهر دید .در این نقش و در مناطق ذکر شده« ،را» به شـکل ( )-erو گـاه نیـز ( )-r
ظاهر میشود .به مثال زیر از لهجۀ نوری (از خانمی حدود  40ساله) توجه نمایید:
In-tā-rә
mәn- er dār
This-one-d.o.m me -for keep
""keep it for me

«این یکی را برای من نگه دار».
الزم به ذکر است که دبیر ّ
مقدم به نقل از برونر( )1977مثالی را از یک متن پهلوی نقل میکنـد کـه «را»
ّ
دبیرمقدم.)33 :1369 ،
در همین معنا و نقش ظاهر شده است(ر.ک:
در مثال زیر از مازندرانی« ،را» به عنوان نقشنمای مفعول بهره ور در معنایی ظاهر میشـود کـه بسـیار
مشابه معنای آن در عبارتی شبیه فارسی است:
مثال ِ -5م ِره ِخش ِبمو

mә- rә xәš bemu
I- rә pleased come
""I was pleased

مرا خوش آمد (من خوشم آمد)
دو مثال دیگر در همین زمینه به نقل از شکری( 146 :1374و :)145
مثال  -6آخر ب ّو ِه ِت ِره

?āxәr bavve tә-rә
end become you-for
""I wish your life comes to an end
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«آخر شود تو را» (یعنی :الهی بمیری)
مثال ِ -7م ِره خو دره.

mә-rә xu dar-ә
I-rә sleep is-it
""I feel sleepy

«مرا خواب است» (خوابم میآید)
بررسی دادههای زبان مازندرانی نشان میدهد که برای نمایش نقش مفعول صریح و مفعول بهره ور
بین ( )-rәیا ( )-әو نقش نماهای دیگر ،حق انتخـاب وجـود نـدارد امـا بـرای نشـاندادن نقـش مـتمم
«ازی» و «بهای» بین ( )-rәو حرف اضافۀ پسین ( )post-positionدیگری که به صـورتهـای ()-ĵā
( )-ĵәmیا ( )-ĵәظاهر میشود ،حق انتخاب وجود دارد و البته تنوعـات لهجـهای در ایـن مـورد تعیـین
کنندهاند.
 .2-1-2رفتار نحوی «را» در گذشتۀ مازندرانی
از گذشتۀ زبان مازندرانی آثار زبانی یا ادبی مکتوب چندانی به جای نمانده است .با وجود آن که از قـرن
چهارم بدین سوی آثار ادبی به این زبان نوشته شدهاند ولی امروزه آن آثار موجود نیستند و تنهـا نـامی از
آنها یا ترجمۀ فارسی آنها به دست ما رسیده است .تنها اثر مکتوب بـاقیمانـده از مازنـدرانی ،دیـوان
شعری منسوب به امیر پـازواری اسـت کـه شـرقشـناس روسـی ،برنـارد دارن( )Dornدر سـال 1860
میالدی آن را در سنپطرزبورگ منتشر کرد و در سالهای اخیر برخی نویسندگان به تصـحیح و ترجمـۀ
این دیوان پرداختهاند(ر.ک :ستوده و داودی درزیکالیی 1384 ،و مجیدزاده .)1392 ،از زمان حیات این شاعر اطالع
دقیقی در دست نیست ولی محققان از مضامین اشعار وی حدس میزنند کـه از معاصـران شـاه عبـاس
صفوی ( 1038-996قمری) بوده باشد(ر.ک :ستوده و داودی درزیکالیی .)1384 ،زادگاه وی در منطقۀ پازوار (بـین
بابل و بابلسر کنونی) است .جست وجو در بیش از دویست بیت از اشعار به جای مانده از ایـن شـاعر
نشان میدهد که «را» در آن زمان نیز همین چهار نقش مذکور را به عهده داشته است (مثالها به نقل از امیر
پازواری 1384 ،و امیر پازواری:)1369 ،

 .1-2-1-2مفعول صریح

مثال  -8سر ِره ب ِش ّسی ...
ُ
«سر(ت) را شستی»

………sar-rә bašess-i
head-d.o.m washed-you…..
"………"you washed your head
(مجیدزاده)147 :1369 ،
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.2 -2-1-2مفعول بهره ور

یله»
مثال ِ ...« -9ت ِره چه ِم ِ

….tә-rә
?čә mey1-ә
you-rә what wish-is
?""….what is your wish

«تو را چه میل است؟» (خواستۀ تو چیست؟)
(مجیدزاده)179 :1369 ،

 .3-2-1-2متمم «ازی»

منزل ِر ِمن نشون ِندارمه
مثال ِ -10شه
ِ
دوست ِ

še dust-e manzel-rә mәn nәšun nә-dār-mә
my friend G.M home-from I adrress neg.m-have-I
""I don't have the address of my friend's home

«از منزل دوستم نشانی ندارم»
(مجیدزاده)160: 1369 ،

 .4-2-1-2متمم «بهای»

دل درد...
مثال  -11نه کس ِره بتومه بوتن ِشه ِ

na kas rә batum-ә bautan še dәle dard….
… not anybody to can-I tell my heart pain
"… "I can’t tell anbody my inner suffering

« نمیتوانم به کسی درد دلم را بگو یم»...
(ستوده و داودی درزیکالیی)48 :1384،

بررسی حدود  32بیت از اشعار شاعر دیگر مازندرانی به نام رضا ّ
خراتی نیز همـین یافتـهها را تأییـد
میکند .رضا ّ
خراتی را از نور مازندران میدانند و اگرچه از زمـان دقیـق حیـات وی اطالعـی در دسـت
نیست ،هومند ( )74 : 1369از مضامین اشعارش استنبا میکند که زمان حیاتش بین سالهای  1150تا
 1220هجری شمسی بوده است.
نکته جالب توجه این است که در هـیچ یـک از اشـعار ایـن دو شـاعر از حـرف نشـانۀ ( )-ĵāبـرای
ً
نشاندادن نقش متمم «ازی» و «بهای» استفاده نشـده اسـت و ظـاهرا ایـن نشـانه بعـدها از یـک واژه
قاموسی به یک نقشنمای دستوری تبدیل شده است و امروزه در مازندرانی به عنوان نقشنمـای مـتمم
«ازی» و «بهای» به کار میرود .منشأ اصلی این نقـشنمـا ،مـدخل قاموسـی «جـا» ( )-ĵāبـه معنـی
«مکـــان و محـــل» اســـت کـــه در ســـالهـــای اخیـــر طـــی یـــک فراینـــد «دســـتوریشـــدگی»
ً
( )grammaticalizationبهتدریج به صورت یک حرف اضافۀ پسین درآمـده اسـت .احتمـاال در ابتـدا
این کلمه به صورت ترکیب اضافی و در مواقعی به کار میرفتـه کـه مفهـوم نزدیکـی ،مجـاورت ،مبـدأ و
امثال آن را میرسانده است .امروزه نیز این کلمه در ترکیب اضافی به کار می رود.
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آمل جا
مثال ِ -12

Amol-e ĵā
amol- g.m place
""From Amol

«از آمل»
این ترکیب اضافی که مانند سایر ترکیبات اضافی در بینشان از کسرۀ اضافه ) (-eهم اسـتفاده شـده
است قابل قیاس با این ساختار فارسی است:
جای آمل
مثال ِ -13

Ĵā-ye Amol
Place- g.m Amol
""Amol place

مراجعه به زبان گیلکی که یکی دیگر از گویشهای خزری نزدیک به مازندرانی است نیز مشـخص
میکند که این کلمه در این زبان نیز به نقشنمای متمم «ازی» تبدیل شده است ولی بـه شـکل  ĵaو آن
هم به صورت «حرف اضافه پیشین»( )prepositionبه کار می رود(ر.ک :کریستن سن.)97 :1374 ،
مثال  -14جه شهر بمم
Ĵa šahr bamam
from city came-I
""I came from (the) city

«از شهر آمدم»
کنـار» بـه کـار مـی رود و
جلوی،
این کلمه در
ِ
نزدیک یـا ِ
فارسی گونۀ مشهدی هم هنوز به مفهوم « ِ
ِ
البته در اینجا بدون کسرۀ اضافه و قبل از اسم میآید:
مثال  -15جا امید نمک بذار
Ĵā Omid namak bezār
near omid salt put
""put the salt near Omid

«جلوی امید نمک بگذار»
از آنجا که «جا» ( )ĵāمفهوم مکان را داشته و یک مکان میتوانست مبدأ آغـاز یـک حرکـت یـا عمـل
باشد بنابراین در اثر «بسط استعاری» ( )metaphorical extensionدر معنای ایـن کلمـه ،بعـدها بـه
معنی مبدأ به کار گرفته شد.
مثال -16ساری ِجه بمو ِا

sāri -Ĵә bemu-ә
sari- from came-he
""He came from Sari
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«او از ساری آمد»
یتمه
مثال  -17اینجه جا ب ِ

Inĵә-ĵā baytә-mә
here-from took-I
""I took (it) from here

«از اینجا گرفتم».
آنچه که امروزه در گونۀ محاورهای بسامد بیشتری برای نشاندادن نقـش مـتمم «ازی» و «بـهای»
زبانی مناطق شرق و مرکز اسـتان بـیش از
دارد ،همان ( )-ĵāاست و نه ( )-rәو این کاربرد در گونههای ِ
مثـال شـمارۀ ( ،)2شـکری ( )1374نمونـۀ شـمارۀ ( )3را از گونـۀ
مناطق غربی است ،کما اینکه بـرای ِ
ساروی ذکر میکند.
( )-ĵāعالوه بر مفهوم «از» ،امروزه به معنای «به» و «با» هم به کار می رود.
مثال  -18من ِته جه /جم آشنی کومبه(ر.ک :شکری:)1374 ،
ِ ِ

men te ĵe/ĵem ?āšni kombe
I you with peace do
""I make peace with you

«من با تو آشتی می کنم»
البته شکری ( )137 : 1374در جایی که در مورد مفعول صریح در مازنـدرانی بحـث مـیکنـد دو عالمـت
( )-reو ( )-eرا به عنوان نقشنمای مفعول درنظر میگیرد از مثالهای ایشان چنین بـر میآیـد کـه وی
مفعول صریح و غیرصریح تفاوت قائل نمیشود .مثال:
بین
ِ
ُ
مثال ِ -19مه ِره گنی

?me re gon-i
?me to tell-you
"?"Are you telling me

«مرا می گویی؟ (به من میگویی؟)»
مثال -20کتاب ِر ب ِیت ِمه

ketāb re ba?ite-me
book d.m picked up-I
""I picked up the book

«کتاب را برداشتم»
ّ
مسلم است که ( )-rәدر مثال شمارۀ  ،19نشـانۀ مـتمم «بـهای» و در مثـال شـمارۀ  ، 20نشـانۀ مفعـول
صریح است.

  62فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پیاپی  ،32تابستان 1400

 -3نتیجهگیری
رفتار نحوی «را» در مازندرانی به عنوان یکی از گویشهای ایرانی ،تأییدکننـدۀ نظریـۀ موجـود در مـورد
تحول تاریخی «را» در فارسی است .اگرچه در فارسی« ،را» در مقام نقشنمای مفعـول صـریح تثبیـت
شده است اما در مازندرانی در مرحلۀ گذار قرار دارد و هنوز هم نقشهایی را ایفا میکند کـه بـا فارسـی
میانه و کالسیک قابل مقایسه است.
خود «را» قبل از فارسی باستان و حتـی در یـک مـورد ،در دوره فارسـی باسـتان بـه صـورت واژۀ
ً
مستقل به کار رفته است و بعدا در اثر فرآیند «دستوریشدگی» بـه نقـشنمـای دسـتوری تبـدیل شـده
است ،این مسئله ،با مراجعه به متون قدیمی در یافته میشود ولی فرآیند دستوریشدگی در مازندرانی به
روشنی قابل مشاهده است و در یکـی دو قـرن اخیـر یـک مـدخل واژگـانی جدیـد - )-ĵā( -در حـال
تبدیلشدن به نقشنمای دستوری است و در بعضی موارد جایگزین «را» شده است.
با توجه به اینکه در مازندرانی امروز ،در بسیاری موارد ( )-ĵāو اشکال مختلف آن ،جـایگزین «را»
به عنوان نقشنمای متممی شده است و «را» در مقام نقشنمای مفعول بهرهور هم در مازندرانی بسامد
کمی دارد ،می توان پیشبینی کرد که در آیندۀ نه چندان دور« ،را» در مازندرانی هم در مقام نقـشنمـای
مفعول صریح تثبیت شود .اگر این فر درست باشد میتـوان گفـت کـه «را» در مازنـدرانی بـه دنبـال
فارسی (ولی با فاصلۀ زمانی چند سدهای) همان تحوالت نحوی را پشت سر میگذارد.
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