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چکیده
«كه» از جمله تکواژهاي دستوري زبان فارسی است كه برایش كاربردهاي متعدّدي در گونۀ نوشتتاري زبتان
فارسی میشناسیم .با وجود این ،این تکواژ در فارسی گفتاري هم چنتدین كتتاربرد كالمتی دارد كته باعت
میشود بتوانیم آنرا فارغ از حوزۀ كاركردهاي رایج یک تکواژ دستوري هم مورد مطالعه قرار دهتیم .در ایتن
پژوهش ،با استفاده از دادههاي واقعی ضبطشده ،تعدادي از كاربردهاي كالمتی «كته» معرّفتی متیشتوند تتا
نظریات پیشین در مورد كاربردهاي این حرف كاملتر و جامعتر شوند ،چراكته نشتان داده خواهتد شتد كته
برخی از كاركردهاي كالمی «كه» در فارسی گفتاري ،نتیجۀ برخی فرایندهاي نحوي ،ماننتد حركتت ستازهاي
است.
کلیدواژهها :كه ،كاربرد كالمی ،تکواژ دستوري ،فارسی گفتاري ،تأكید ،ساختهاي تعجبّی.

 .1تاریخ دریافت1931/6/11 :

تاریخ پذیرش1931/7/11 :

 .1پست الکترونیکی نویسندۀ مسئول:

mbakhtiari@ut.ac.ir
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 -2مقدّمه
بین گونههاي نوشتاري و گفتاري زبان فارسی شباهتهاي فراوانی دیده میشود ،امّا در كنار
همۀ این تشابهات ،تفاوتهاي این دو گونه هم قابل كتمان نیست .از آنجا كه سرعت تغییتر
و تحوّل زبان محاوره نسبت به گونۀ نوشتاري زبان بهمراتب بیشتر است ،نمیتتوان همتواره
گونۀ گفتاري را بر حسب معیارها و تعاریف تدوینشده براي زبان نوشتاري تحلیتلكترد .از
طرف دیگر ،بخشی از آفتریدههاي گونۀ محاوره كه ماندگار میشود ،قادر است تتا در طتول
زمان گونۀ زبان نوشتاري معیار را در معرض تغییر قرار دهد .به همین دلیل ،به نظر میرستد
بررسی ویژگیهاي زبان گفتاري از ابعاد مختلف ،امري ضروري است .از جملۀ این تغییرات
میتوان به مواردي اشاره كرد كه در آن ،تکواژهتتا دچتار تنوّعتتات معنتتایی و كتاربردياي
میشوند كه در گونۀ نوشتاري وجود ندارد .از آنجایی كه بسامد كاربرد هتر ستازۀ زبتانی در
ایجاد و تسریع تغییر گونۀ فارسی معیتار بته گتونۀ محتاوره نششتی اساستی ایفتا متیكنتد و
سازههایی كه دفعات تکرار آنها بیشتر است ،سریعتر و عمیقتر در معرض تغییترات زبتانی
قرار میگیرند ،لذا بررسی كاربرد كالمی واژۀ پربستامد «كته» در زبتان فارستی گفتتاري ،بته
عنوان هدف این تحشیق برگزیده شده است .در ایتن تحشیق تتالش متیشتود تتا بتا تحلیتل
بافتمدارانۀ دادههاي واقعی در فارسی محاورهاي ،نکتههاي تازهاي در متورد كتاربرد تکتواژ
«كه» در گونۀ گفتاري زبان فارسی ارائه شود .این مشاله در امتداد مشالۀ نجفتی  )1971استت
و قصد دارد دادههاي آن را تکمیل كند.
 -2روش تحقیق
به منظور انجام این تحشیق ،گونۀ محاورهاي فارسی رایج در تهران مورد مطالعه قرار گرفتت.
دادههاي این تحشیق به روش پیکره بنیاد ،9گردآوري شتد .بته ایتن منظتور ،ابتتدا  9ستاعت
مکالمۀ افراد مجموعاً  16نفر) به صورت تصادفی 1در محیطها و در نشتا مختلتف تهتران
ضبط شد .پس از صحّتسنجی و تلخیص دادهها ،عبارات و جمالتی كه در آنها واژۀ «كته»
بهكار رفته بود  379جمله) ،استخراج شد .در تحلیل دادههاي موجود ،سعی بتر آن بتود تتا
3. corpus based
)4. random sampling (RS
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جمالت براساس نکتۀ كاربردي متمایزي كه دارند دستهبندي شوند .در نهایت نیز تالش شد
تا نظامی منسجم از مفاهیم این واژه در كاربرد واقعتی ارائته شتود و بته صتورت نظتاممنتد
تفاوتهاي كاربرد «كه» در گونۀ گفتاري و نوشتاري زبان فارسی مشخّص شود.
« -9که»
واژۀ «كه» معانی و كاربردهاي مختلفی دارد .نگاهی گذرا بر معانی ارائه شده در متدخل ایتن
واژه در فرهنگ لغتهاي مختلف به خوبی نشان میدهد كه ایتن معتانی بیشتتر محتدود بته
گونۀ نوشتاري زبان فارسی است و كاربردهاي ذكرشده براي آن ،همان مواردي است كته از
سوي دستورنویسان سنّتی ارائه شده است ،حال آنکه معانی و كاربردهاي دیگري بتراي ایتن
واژه میتوان متصور بود كه خاص گونۀ گفتتاري استت .در واقتع بتتا تتتوجّه بتته اهمیّتت
مؤلّفهاي كاربردشناختی در مطالعات دستتوري ،لتزوم پترداختن بتته تعبیرهتاي كتاربردي
بافتمند نمود بیشتري مییابد.
در مشابل مدخل این واژه در لغتنامۀ دهخدا  )1971 :1913چنین آمده است:
که[ :کِ] موصول ،حرف ربط ،ادات استفهام)
کس ،کسیکه :اي كه دستت میرسد كاري بکن.
زیرا ،به علّت آنکه :از این طرف نرو كه شلوغ است.
زمانیکه ،وقتی :حرفهایش را كه زد از مجلس خارج شد.
بلکه در این صورت آن را «كه اضراب» مینامند):
به رخ چو مهر فلک بینظیر آفاق است

به دل دریغ كه یک ذرّه مهربتان بتودي

اگر :من چه كنم كه سخن نگویم.
از متمّم صفت تفضیلی) :دیناري به كفم به كه درمی به دست دیگري.
«كه» موصول قسمتی از جمله را به قسمت دیگر میپیوندد و براي عاقل بهكار میرود ،ماننتد:
مردي كه آمد .غالباً پیش از آن «هر ،ي نکره ،این ،آن و ضمایر منفصل» میآید.
برای تفسیر و تبیین ،یعنی جملۀ مابعدِ «كه» ،ابهام و پوشیدگی معنتی جملتۀ ماقبتل را تفستیر
میكند.
«كه» بیانی :از خانه بیرون آمد كه به دكان برود.
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گاه جملۀ بعد از «كه» ،نتیجۀ جملۀ قبل از آن است :چنان تصادفی كرد كه تا سته روز بیهتوش
بود.
برای بیان مفاجات و امر ناگهانی .ناگاه ،ناگهان :همه در خواب بودند كه زلزله شهر را تکان
داد.

از طرف دیگر ،با توجّه به دستوري بودن تکواژ «كته» ،اكثتر دستتوریان ستنّتی نیتز تعتاریف
متعددي براي آن ارائه كردهاند .در بیشتر این تعاریف از «كه» تحت عنوان حرف ربتط ،ادات
استفهام ،نشانۀ تأكید و نشانۀ بند موصولی یاد شده است مثالً نک .الزار 1331 ،و ماهوتیتان،
 .)1337در چارچوب دستور زایشی نیز «كه» تحت عنوان متمّمستاز ،وابستتهستاز و معترف
بندهاي موصولی و متمّمی مطرح شده است درزي1336 ،؛ حاجتی1337 ،؛ آهنگتر1000 ،؛
قمیشی1001 ،؛ كریمی 1001 ،و تشواییپور .)1009 ،هدف پژوهش حاضر نکات نحوي ذكر
شده در باال نیست ،بلکه این مختصر میكوشد تا ویژگیهتاي معنتایی و كتاربردي «كته» در
گونۀ گفتاري زبان فارسی امروزي را توصیف كند.
 -4مروری بر مطالعات پیشین
آثار منتشر شده در متورد ویژگیها و كاربرد «كه» در گونۀ گفتاري زبان فارسی انگشتشمار
است .از میتان آثاري كه صرفاً به موضوع مطرح شده در این مشاله پرداختهانتد ،شتاید بتتوان
به چند مورد زیر اشاره كرد .نخستین مشالۀ محشّشانۀ موجود در این زمینه ،اثر بتاطنی )1933
است كه «استعمال كه ،دیگه ،آخه ،ها در فارسی گفتاري» نام دارد .او در گونۀ گفتاري زبتان
فارسی براي «كه» كاربردهایی عاطفی به شرح زیر در نظر میگیرد :اظهار نارضایی ،پاسخ بته
یک سؤال ضمنی و گرفتن تصدیق از شنونده كه مروري گذرا بر آنها مفید است:
الف) اظهار نارضایی ،كه از نظر نویسنده در دو بافت زبانی و غیر زبانی قابل طرح استت .او
جمالت زیر را براي كاركرد اظهار نارضایی در بافت زبانی یعنی در پاستخ بته پرسشتی یتا
واكنش به رفتاري كالمی) مطرح میكند:
ما که از شما دعوت نکردیم.
شما که هنوز كاري نکردهاید.
احمد اینجا نیست که .باطنی)160 :1933 ،
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و نمونههاي زیر براي كاركرد اظهار نارضایی در بافت غیتر زبتانی یعنتی بتتدون نیتتاز بته
جملهاي قبل از آن و در آغاز یک مکالمه یا بح ):
آقا این سوپ که یخ كرده!
آقا شما که شانه بنده را خرد كردید!
تو که نامه را پست نکردهاي! همان)161 :
ب) پاسخ به یک سؤال ضمنی ،كه در واقع گوینده قبل از آنکه مخاطبش پرسشتی را مطترح
كند ،به ارائۀ پاسخ میپردازد:
میخواهم قرض او را بتدهم و دیگر رویتش را نبینتم چتترا؟) ،تتتو ک ه او را ختوب
میشناسی.
ماشین را از سرویس نگرفته دوباره خراب شد چطور؟) ،این روزها که وجتدان كتاري
باقی نمانده .همان)161 :
پ) گرفتن تصدیق از شنونده :در این شرایط ،جایگاه «كه» در انتهاي جمله است و عملکترد
پرسش كوتاه ( )question tagرا به ذهن متبادر میكند ،مانند:
شما حاضرید که؟
شما چهارشنبه خانه پرویز میآیید که؟
شما هنوز حركت نکردهاید که؟ همان)169 :
اثر دیگر ،مشالۀ نجفی  )1971تحت عنوان «كتاربرد كته در فارستی گفتتاري» استت كته بته
تفصیل به توضیح و توصیف ویژگیها و كاربردهاي «كه» بر استاس گفتگوهتاي موجتود در
متتون داستتانی فتارسی میپتردازد .وي شانتزده مورد از معانی «كه» را برمیشمارد و بتراي
هر یک از آنها شواهدي ارائه میكند .این موارد به شرح زیرند:
 )1بیان هدف :مثل «خوابش نمیبرد ،بلند شد که آب بخورد».
 )1بیان نتیجه :مثل «همین شما جتِزّ جگر زدهها پیدا میشویتد که روزگتار متتردم را سیتتاه
میكنید».
 )9بیان علّت« :الهی داغت به دلم بماند دختر ،که پیرم كردي».
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 )1بیان شرط و به معنای «اگر» :مثل «من که از پسِ یته جوجته زن برنیتام ،بایتد الي جترزم
بگذارند».
 )3بیان همزمانی و به معنای «وقتی که» :مثل «از در كوچه بیترون ک ه رفتتیم ،متادرم را بغتل
كردم».
 )6برای بیان همزمانی به معنای «به محض اینکه» :مثل «تا آمدم به خودم بجنبم که دیدم بلندم
كردند و روي سکویی گذاشتند».
 )7بیان جزای شرط :مثل «اگر دموكراسی این است که من همۀ عمرم دموكرات بودهام».
 )1به عنوان ضمیر شخصی :مثل «چاک دهنش را جر میدهم که به من افتراي ناحق بزند».
 )3بیان استثناء و حصر :به معناي «با وجودي كه» :مثل «من که زن نیستم صد قلم دواي بچّه
انداختن بلدم واي به زنها و دوا فروشها!»
 )10بیان اضراب :مثل «جوون نیستی که هستی ،خوشگل نیستی که هستی پس چرا زندگیتو
خراب میكنی؟»
 )11بیان قطعیّت و تمامیّت :مثل «دیگر خبري از او نشد که نشد».
 )11بیان بیاعتنایی و مبارزطلبی :مثل «مادرش گفت :داد نزن ،میخواي بابات بفهمه؟ كمتال
گفت :فهمید که فهمید!».
 )19بیان تأکید :مثل الف) «یک وزارتخانه بود و یک كارگزینی ،شوخی ک ه نبتود» .ب)
«درسهات رو میخونی که؟»
 )11بیان استفهام انکاری :مثل «پس گردنم را گرفت و گفت« :که حتاال واسته متا قلتدر هتم
شدهاي پدرسوخته؟ هان؟»
 )13بیان شرح و تفسیر :مثل «علی بک به همه افاده میفروخت ک ه چته شتده؟ ک ه  11تتا
كندوي عسل دارد».
 )16بیان استعجاب :مثل «پرهاش یک برقی میزد که)!»
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اثر دیگر ،پژوهش سادات تهرانی  )1009است كه مطالعۀ خود را بتر روي نتوع خاصتی از
«كه» متمركز میكند كه همتان متورد شمارۀ  11در پتتژوهش نجفتی استت و آنترا (IKC)3

مینامد .سادات تهرانی ساختار این نوع كته را از لحتاو واجشتناختی ،نحتوي و معنتایی در
چارچوب نظري ساختارهاي متوازي 6جکندوف مورد بررسی قرار میدهد .از نظتر ستاختار
صوري این ساخت را میتوان به شکل زیر نمایش داد:
فعل« iکه»

فعلi

در این ساختار ،فعل در دو طرف «كه» به صورت یکسان ظتاهر متیشتود .در بتین دو فعتل
یکسان حضور «كه» نشانۀ بیاهمیّت بودن موضوع است:
نیامد که نیامد ،خودمان میرویم.
وي معتشد است كه این ساختار ،از نظر معنایی ،نسبت به یک ساختار بینشان میتواند میزان
بیشتري از بیاعتنایی ،بیتفاوتی و بیاهمیّتی را به مخاطب الشا كند .براي نمونه:
گویندۀ الف) حسن رفت.
گویندۀ ب) رفت که رفت /.برام مهم نیست كه رفت ساختار بینشان).
 -5تحلیل دادهها
در بررسی دادههاي گردآوري شده ،عالوه بر كاربردهاي ذكرشتده از ستوي نجفتی ،)1971
كاربردهاي كالمی دیگري نیز براي واژۀ «كه» مشخّص شد كه در ادامه به آنها میپردازیم:
الف) یکی از ویژگیهاي فعل مركّب 7چه تركیبی چه انضمامی ،)1پذیرش «كته» بته معنتاي
«وقتیكه» در فارسی محاورهاي است.
وقتی كه) [بزرگ شدي] ،میفهمی[ ← .بزرگ] که [شدي] ،میفهمی.
وقتی كه) [بیرون رفت] ،فهمیدم[ ← .بیترون] ک ه [رفتت] ،فهمیتدم .بتدون ضتمیر
فاعلی)

5. Indifference- Ke construction
6. parallel architecture
7. compound verb
8. inclusive
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وقتی كه) [اون بیرون رفت] ،فهمیدم[ ← .اون] که [بیرون رفت] ،فهمیدم .بتا ضتمیر
فاعلی)
وقتی كه) [پلیس میآد] ،شلوغ میشه[ ← .پلیس] که [میآد] ،شلوغ میشه .بتا استم
خاص در جایگاه فاعل)
وقتی كه) [تموم شد] ،نشونت میدم[ ← .تموم] که [شد] ،نشونت میدم .بدون فاعل)
وقتی كه) [كالس تموم شد] ،رفتم خونه[ ← .كالس] که [تموم شد] ،رفتم خونه .بتا
فاعل)
وقتی كه) شروع كرد [غذاشو بخوره] ،میریزیم سرش[ ← .غذاشو] ک ه شتروع كترد
[بخوره] ،میریزیم سرش.
این نوع «كه» در اكثر افعال بسیط عمل نمیكند ،به ویژه اگتر ضتمیر فتاعلی وجتود نداشتته
باشد:
وقتی كته) مترد ،كلتی ار

و میترا

گذاشتت * ← .مترد كته ،كلتی ار

و میترا

گذاشت.
وقتی كه) اومدي ،اون رفته بود * ← .اومدي كه ،اون رفته بود.
وقتی كه) بیاي ،برات میگم * ← .بیاي كه ،برات میگم.
امّا با حضور ضمیر فاعلی ،این كار امکانپذیر است:
وقتی كه) تو رفتی ،اون رسید ← .تو که رفتی ،اون رسید.
وقتی كه) اون مرد ،كلّی ار

و میرا

گذاشت ← .اون که مترد ،كلّتی ار

و میترا

گذاشت.
وقتی كه) تو بیاي ،برات میگم ← .تو که بیاي ،برات میگم.
پس در صورت وجود ضمیر فاعلی مؤكّد ،وجود این «كه» قابل توجیه است .همواره قبتل از
این «كه» ،یک گروه اسمی الزم است .در همین جا الزم به تذكر است كه تمایز معنایی «كته»
در معانی «وقتی كه» و «اگر» را میتوان با فعل بعدي هم مشاهده كترد بته زمتان دستتوري
فعل توجّه شود):
دانشجو که شدي ،سربازي نمیبرنت .وقتیكه)
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دانشجو که بشی ،سربازي نمیبرنت .اگر)
الزم به ذكر است كه این رفتار كالمی «كه» ،نتیجۀ عملکرد فراینتدي نحتوي استت .چنانکته
مشاهده میشود ،در اینجا با انتشال سازهاي به خارج از بند قیدي مواجهیم .همانطور كته در
مثالها دیده میشود ،سازۀ پیش از «كه» سازۀ حركت داده شده به جایگاه پیش از متتمّمستاز
است.
ب) حرف ربط «كه» در ساختهاي مزدوج نیز مشاهده میشود .حترف ربتط مزدوجتی در
فارسی گفتاري وجود دارد كه تشریباً معادل حرف ربط «نهتنها ...بلکه» در فارستی نوشتتاري
است ،البته مشرو بر آنکه فعل اوّل ،منفی و فعل دوّم ،مثبت باشد .در این موارد حرف ربط
«كه» در كنار «هیچ /هیچی» و «هم» استفاده میشود و «كه» پس از نخستتین ستازه در جملته
وارد میشود .نخستین سازۀ این قالبها میتواند فاعل ،مفعول صریح ،گروه حرف اضتافه و
یا قید باشد ،مانند:
پس از فاعل:

نه تنها خودم نرفتم ،بشیه را هم منصرف كردم > .خودم که نترفتم هیچتی ،بشیته رو هتم
منصرف كردم.
پس از مفعول صریح:

نه تنها خانه را تمیز نکرد ،كلّی ظرف هم كثیف كرد > .خونه رو که تمیز نکترد هیچتی،
كلّی ظرف هم كثیف كرد.
پس از گروه حرف اضافه:

نه تنها از آنجا نرفتند ،چهارتا از خودشان بتدتر را هتم آوردنتد > .از اونجتا ک ه نترفتن
هیچی ،چهارتا از خودشون بدتر رو هم آوردن.
پس از قید:

نه تنها بیرون نرفت ،كلّی آدم هم دور خودش جمع كرد > .بیرون که نرفت هیچی ،كلّی
آدم هم دور خودش جمع كرد.
این مورد را نیز میتوان با استداللی نحوي همراه كرد .در واقع در اینجا نیز فرایندي حركتتی
رخ داده است :سازهاي از درون جملهواره به قبل از «نه تنها» انتشال یافته و ستسس بته جتاي
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«نه تنها» از «كه» استفاده شده و «هیچی» هم به آخر جمله افزوده شده است .صورت دیگري
از كاركرد «كه» در نشش حرف ربط مردوج را میتتوان در مثتال زیتر دیتد كته در آن جتاي
بندهاي جمله عوض میشود:
این وضع نته تنها [بهتر نمیشود] 1كته [بتدتر هتم میشتود] ←.1ایتتن وضتع [بتدتتتر
میشه] 1که [بهتر نمیشه].1
ج) «كه» قیدي به معناي «البته» :در این كاربرد ،گوینده عدم قطعیّت جمله را با كتاربرد «كته»
پس از نخستین گروه اسمی در روساخت جمله نشان میدهد كه مفهومی شتبیه مفهتوم قیتد
«البته» را به ذهن متبادر میكند.
ایستگاه آخر که نیست ،ولی ما باید پیاده شیم.
دكترِ دكتر که نیستم ،هنوز دانشجوي پزشکیم.
بیدار که بودم ،اما نخواستم جواب تلفن رو بدم.
د) براي بیان اطّالع كهنه:
گویشوران هر زبان براي بیان اطّالعات نو 3و كهنه مفروض )10شیوههاي مختلفی را بتهكتار
میگیرند .منظور از اطّالع مفروض ،اطّالعی است كه در بافتت زبتانی یتا غیرزبتانی) آمتده
است اما اطّالع نو ،اطّالعی است كه در بافت وجود ندارد .یکتی از شتیوههتاي بیتان اطّتالع
كهنه ،استفاده از واژۀ «كه» است:
[پسره خونه هم (که) داره] ،دیگه چی میخواي؟
[من که) نمیام] ،تو چی؟
[درس که) نمیخونی][ ،كار هم که) نمیكنی][ ،البد خالف هم میكنی].
این كاربرد جدید نیست و میتوان نمونۀ آن را در اشعار حافظ هم دید:
قصر فردوس به پاداش عمتل میبخشنتد
[ما که) رندیم و گدا] ،دیر مغان ما را بس حافظ)
ه ) ساخت «هم كه شده» به معناي «حتّی اگر» یا «ولو اینکه»؛ مانند:
9. new information
10. given information
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پیاده هم که شده ،باید خودمون رو برسونیم اونجا.
با گدایی هم که شده ،این پول رو جور میكنم.
به زور هم که شده ،بیارینش اینجا.
و) «كه» وقتی در در بین دو فعل یکسان قرار بگیرد ،معنی تأكید را میرساند .براي مثال:
پول ما رو خورد که خورد .پول ما را خورد و دیگر پس نداد).
هر چشدر التماسش كردم ،نیومد که نیومد .ابداً نیامد)
ولكن نبود که نبود .حاضر نبود رها كند)
الزم به ذكر است كه در افعال پیشوندي مانند برنداشتن ،وارفتن ،وررفتن و امثال آنهتا ،اگتر
از چنین ساختاري استفاده كنیم ،فعلی كه پس از كه تکرار میشود غالباً بدون پیشوند ظتاهر
میشود:
هر چه تماس گرفتم گوشی را برنداشت که نداشت.
هر چشدر خمیرش رو ورز دادم فایده نداشت ،وارفت که رفت.
ز) در امتداد بحت

بتاطنی  )1933در متورد «گترفتن تصتدیق از شتنونده» ،دادههتاي ایتن

پژوهش نیز نشان متیدهنتد كته «كته» گتاهی كتاركرد تأكیتدي دارد و عملکترد آن یتادآور
ساختهاي پرسش كوتاه ( )question tagدر انگلیسی است:
تو که از خون نمیترسی ،ها؟
كسی که منتظرت نیست ،هست؟
ح) «كه» با مفهوم تعجب:
خاصتی را
ّ
این مورد زمانی بهكار میرود كه گوینده انتظار وقوع عمل یتا حالتت و موقعیّتت
دارد ولی با شرایطی عکس آن مواجه میشود .در نتیجته ،فعتل منفتی پتس از «كته» ،مثبتت
قلمداد می شود و بالعکس .این نمونه همان است كه باطنی براي ابراز «نارضتایی» از آن یتاد
كرده بود .براي نمونه:
این که علی نیست! قرار بود كه علی باشد ،ولی نیست).
علی رو که عمل كردن! قرار بود كه علی را عمل نکنند ،ولی كردند).
با وجود این ،مشاهده می شود كه اگر فعل ما ماضی بعیتد باشد ،وضعیّت بترعکس میشود:
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امتحان که لغو شده بود! قرار بود كه امتحان لغو شود ،ولی نشد).
علی که این درس رو افتاده بود! باورم این بود كه علی افتاده است ،ولتی ظتاهراً چنتین
نیست).
) «كه» وقتی پیش از فعل امر بیاید ،نشانۀ تأكید بر فعل و یا شدّت و اهمیّتت امتري استت
كه قبل از «كه» آمده است:
دم و دستگاهی داره که بیا و ببین.
بدبختیهایی كشیدم که نسرس.
ي) براي اغراق در مورد تعداد چیزي یا دفعات تکرار عملی میآید .براي مثال:
موقع جنگ ،بمب بود که رو سرمتون میریختن .چیزيكه موقتع جنتگ روي سترمان
میریختند ،مشدار زیادي بمب بود).
همین طور پول درشت بود که باباي عروس شتاباش متیداد .چیتزيكته پتدر عتروس
شاباش میداد ،مشدار زیادي پول درشت بود).
پشت سر هم ماشین بود که میاومد .چیزيكه پشت سر هتم متیآمتد ،مشتدار زیتادي
ماشین بود).
توجّه به معناي این جمالت نشان میدهتد كته چنتین ستاختهتایی یتادآور ستاخت شتبه
اسنادي 11در زبان فارسی هستند .همانطور كه مشاهده میشود ،در ایتن جمتالت« ،كته» در
واقع متمّمساز 11یک جملهوارۀ متمّمی
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است كه به جایگاه پس از فعل منتشل شده استت و

كاركرد تأكیدي یافته است .در واقع عملکرد نحوي «كه» با این حركت ،عملکردي كالمتی را
هم رقم زده است.
ک) در صورتهاي منفی ساختهاي تعجّبی نیز میتوان «كه» را یافت .در فارستی گفتتاري،
مفهوم ساخت تعجّبی با منفی شدن تشدید میشود و این منفیسازي وجود «كه» را ضروري
میكند نک :گلفام ،تاجآبادي و محمودي بختیاري:)13 :1931 ،
چه حرفهاي بدي زد * .چه حرفهاي بدي نزد.

11. pseudo cleft constructions
12. coplementiser
13. complement clause
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چه حرفهاي بدي که نزد.
چه چیزهایی که ندیدم.
و به نظر میرسد كه زمانی كه با افعال ایستا مواجهیم ،این عملکرد مشاهده نمیشود:
چه خوشگل شده بود.

* چه خوشگل نشده بود.

* چه خوشگل كه نشده بود.

بدین ترتیب ،توصیف كوتاهی از جنبههاي گوناگون كاركرد واژۀ «كه» در گونتۀ محتاورهاي
زبان فارسی ارائه كردیم .جنبههاي یادشده ،اهمیّت فراوانی براي درک ویژگیهاي مشترک و
متفاوت گونۀ نوشتاري نسبت به گونۀ گفتاري دارد.
 -1نتیجهگیری
رواج گونۀ محاورهاي و گسترش همگانی آن بر جنبههاي ساختاري مختلف گونۀ معیار زبان
فارسی اثر میگذارد؛ به عبارت دیگر ،تغییرات زبانی از گتونۀ محتاورهاي آغتاز متیشتود و
كمكم به زبان نوشتار راه مییابد .اگرچه میزان نفوذ گونۀ محاوره در گونۀ نوشتاري زبان بته
قدمت و موقعیّت زبان نوشتاري بستگی دارد ،اما به هر حال امري اجتنابناپذیر است .آنچته
مسلم است این است كه حاصل این تغییرات ،ایجاد گونتههتاي متفتاوت و جدیتد از زبتان
خواهد بود .این گونههاي جدید در بسیاري از موارد چارچوبهاي پذیرفتهشتده و رایتج در
زبان را دستخوش تغییر میسازد .حشیشت موضوع این است كه درک دقیتقتتر و بهتتر زبتان
محاوره و جایگاه آن در بستر فرایندهاي زبانی و همچنین شناخت محرکهایی كته صتورت
و معنی زبان را در نشیب این دگرگونیها به حركت وامیدارد ،بیتردید در برنامهریزيهتاي
زبانی از بروز پارهاي خطاها خواهد كاست.
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